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Sammanfattning  Problem: Övergången från pediatrik till vuxenvård tillfreds-

ställer inte de behov som ungdomar med diabetes har vilket 

leder till att de känner sig osynliga i vården och osäkra i sin 

egenvård. 

Syfte: Syftet var att belysa hur ungdomar med diabetes typ 1 

upplever och hanterar sjukdomen i övergången från pediatrik 

till vuxenvård och processens påverkande faktorer. 

Metod: Med hjälp av 14 vetenskapliga artiklar och en av-

handling formades litteraturstudien. 

Resultat och konklusion: Att utforska sin identitet och att tän-

ja på gränser är ett naturligt beteende under adolescensen. 

Detta beteende i kombination med diabetessjukdomen leder 

till en ökad risk för diabetesrelaterade komplikationer. Över-

gången mellan pediatrik och vuxenvård upplevdes av ung-

domarna som problematisk. Faktorer som försvårade över-

gången från pediatrik till vuxenvård var klyftan i vårdkultur 

mellan vårdenheterna. Vuxenvården innebar ett större an-

svarstagande från individen, mindre vårdtillgänglighet och 

mindre delaktighet från föräldrar samt bristande kontinuitet 

och uppföljning. Skillnaderna i vårdkulturen mellan pediatrik 

och vuxenvård bör minskas, och riktlinjerna kring övergång-

en bör tydligare klargöras.    

Implikation: Framtida forskning bör fokusera på de faktorer 

som, enligt ungdomar med diabetes anser underlätta över-

gången mellan pediatrik och vuxenvård. Forskningen bör 

även inriktas på sjuksköterskans förståelse för den problema-

tik som ungdomar med diabetes typ 1 har i adolescensen. 
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Abstract  Problem: The transition from pediatric care to adult care fails 

to satisfy the needs of young adults with diabetes which re-

sults in young adults feeling invisible in the health care sys-

tem and insecure in their self-care. 

Purpose: The purpose was to illuminate 

how young adults with type 1 diabetes experience and man-

age their disease during the transition from pediatric care to 

adult care and the factors affecting the process. 

Method: The literature review was developed with help of 14 

scientific articles and one dissertation. 

Results and conclusion: A common behavior during adoles-

cence is to explore the identity and to strain boundaries. This 

behavior in combination with diabetes leads to a higher risk 

for related complications of diabetes. The young adults with 

diabetes described the transition from pediatric care to adult 

care as difficult. Factors that aggravate the transition from 

pediatric to adult care were the difference in care culture be-

tween care units. In the adult care setting there was a higher 

demand for the individuals own responsibility and less partic-

ipation from parents, the accessibility in care, continuity and 

follow-ups was less frequent. The differences in care culture 

between pediatric and adult care settings should decrease and 

the policy for the transition should be clarified.  

Implication: Future research should focus on factors that faci-

litate the transition between pediatric and adult care setting 

according to the needs of young adults. The research should 

further focus on the nurses understanding for the problems 

that young adults with diabetes have during adolescence.  
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Inledning  

 

I Sverige har, mellan åren 1985 och 2005, antalet insjuknande i diabetes typ 1 fördubb-

lats i åldrarna 0- 15 år. De senaste 10 åren har antalet insjuknade stigit från 28 personer 

av 100 000 till närmare 45 (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). 

Att bli vuxen innebär många omställningar i den unga individens liv. Det är komplicerat 

för unga personer med diabetes typ 1 att upprätthålla ett förhållandevis vanligt leverne. 

Kosthållning och medicinering på regelbundna tider komplicerar livet och gör det svårt 

att leva spontant. Ungdomar med diabetes känner ofta att de är annorlunda jämfört med 

sina vänner på grund av de begränsningar som sjukdomen medför. Kostrestriktioner och 

behovet av att äta regelbundet oavsett mättnad eller hunger får ungdomarna att känna 

sig begränsade (Bergström & Höjer, 2008). Hendry och Kloep (2006) menar att tonår-

ingar lättare faller in i riskbeteenden som kan innebära experimenterande av alkohol, 

droger och rökning. Ungdomarna har dessutom en påverkad fysisk och psykisk hälsa på 

grund av de förändringar adolescensen medför.  

Övergången till vuxenvård innebär ett ökat ansvar och mer självständighet, men åldern 

behöver inte alltid innebära att ungdomen kan ta ett ansvar för sin sjukdom. Olika fakto-

rer i den unga människans liv kan påverka förmågan att hantera och ansvara för sin 

sjukdom. Forskning har visat att det är svårt att bestämma en idealisk ålder för över-

gången mellan pediatrik till vuxenvård, i Sverige sker den oftast vid 18-20 års ålder 

(Forsander, 2008). Visentin, Koch och Kralik (2004) belyser att ungdomar med diabetes 

typ 1 är i risk att bli bortglömda under övergången till vuxenvård. Orsaken till detta är 

skillnader mellan vårdenheterna. I vuxenvården sker uppföljning i mindre utsträckning 

än i pediatriken eftersom ungdomarna i övergången förväntas ta ett större ansvar för sin 

diabetes. Rapley och Davidson (2010) menar att en högre förväntan på patientens egen-

ansvar kan leda till att patienterna negligerar kallelser till diabetesmottagningarna med 

diabetesrelaterade komplikationer som följd. Sjuksköterskan kan med tydlig informa-

tion och väl utformade strategier förebygga diabetesrelaterade komplikationer, detta kan 

även göra det möjligt för patienten att integrera sjukdomen i livet. Alvarsson, et al. 

(2007) Skriver att samhället kan bidra med stöd från skolhälsovård, barnavårdscentral 

samt främja ett gott samarbete mellan den drabbade familjen, förskola och skola. Stöd 

kan i vissa fall också vara nödvändigt från sociala myndigheter och ungdomspsykiatrin.  

 

Bakgrund 

Övergång från pediatrik till vuxenvård 

  
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982: 763) stadgas i 2a § Att sjukvården skall 

bygga på kontinuitet och säkerhet, vården skall vara lättillgänglig, trygg och utgå från 

patiens behov och självbestämmande. På detta vis uppnås en patientcentrerad vård. Vi-

dare skriver socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005: 12) om ledningssystemet för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, att patientens värdighet och integri-

tet skall respekteras. Ledningssystemet skall säkerställa rutiner för samverkan inom 

olika yrkesgrupper, enheter, verksamheter och ansvarsområden. Ett samarbete mellan 
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vårdenheterna är viktigt då den unga vuxna skall övergå från pediatriken till vuxenme-

dicinsk avdelning (Forsander, 2008). Rapley och Davidson (2010) menar att övergången 

mellan pediatrik och vuxenvård kan påverka diabetessjukdomen negativt om den sker 

utan förberedelse eller planering för patienten, en förändring eller övergång i livet är 

alltid en utmaning särskilt då individen under adolescensen förväntas klara sig själv i en 

ny och främmande vårdmiljö. I Sverige sker övergången vanligtvis i åldrarna 18- 20, 

oftast efter avslutad gymnasieutbildning (Forsander, 2008). Tidpunkten för övergången 

skall dock vara individuell och bör ta hänsyn till patienten och eventuella sociala fakto-

rer som påvekar, exempelvis flytt till annan ort. Administrationen inom pediatriken 

trycker trotts detta på att övergången skall ske vid 18 års ålder med anledning av den 

ekonomiska situationen. 
 

Det finns stora skillnader mellan pediatrik och vuxenvård (Visentin, et. al, 2006). På en 

vuxenmedicinsk mottagning är patientens autonomi och självbestämmande i fokus. Pa-

tienten uppmanas att komma själv och förväntas vara självständig samt uppmuntras till 

att ta mer ansvar för sin sjukdom. Det egna ansvaret inkluderar att patienten själv för-

väntas klara av tidsbokning. Vid ett uteblivet besök i pediatriken kontaktas patienten av 

vårdgivaren för en ny tid, detta sker inte i vuxenvården då ansvaret för ny tidsbokning 

ligger hos patienten. Enligt nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) 

ingår specialistvård för alla barn och vuxna. Patienterna skall erbjudas undervisning i 

egenvård samt ha tillgänglighet och kontinuitet i vården. Målen för barn- och ungdoms-

diabetes är optimal hälsa, socialt välbefinnande och en god livskvalitet (Larsson, 2008). 

I pediatriken ingår en full tillgång till hela diabetesteamet som består av sjuksköterska, 

läkare, dietist, endokrinolog och psykolog. Pediatriken erbjuder även ett psykosocialt 

stöd för familjen till patienten och har en barnmedicinskt utbildad läkare som är specia-

liserad i diabetologi.  

 

Diabetes 

 

Flera av kroppens celler är beroende av glukos som energikälla (Mulder, 2008). För att 

förbränning och lagring av glukos skall vara möjlig behövs hormonet insulin som pro-

duceras i de langerhanska öarnas betaceller i pancreas. Sjukdomen diabetes mellitus typ 

1 orsakas av en förlust av dessa endokrina celler. Betacellerna förstörs av kroppens eget 

immunförsvar, diabetes är således en autoimmun sjukdom. Då insulinproduktionen av-

stannar samlas glukos i blodbanan i stället för att lagras i lever-, muskel och fettceller, 

detta tillstånd kallas för hypoglycemi. När sockret stiger i blodet når det slutligen en 

nivå som kallas njurtröskeln, då elimineras glukos via urinen. Glukos har en osmotisk 

effekt vilket gör att stora mängder vätska urineras ut. Personen med obehandlad diabe-

tes blir därför törstig och måste tillföra kroppen mer vätska. Symtom på hyperglycemi 

är bland annat törst, ökad miktion, trötthet, illamående, synrubbningar och ofrivillig 

viktnedgång. Insulinbristen i kroppen gör att de insulinberoende cellerna på grund av 

glukosbristen bryter ner fett till fettsyror och glycerol. Fettsyrorna spjälkas i levern till 

ketoner och glycerol till glukos.  

 

Ketoner kan mätas i urinet hos en person med obehandlad diabetes (Wikblad, 2006). 

Om det ansamlas en för stor mängd ketoner i kroppen kan ett förgiftningstillstånd upp-

stå, ketoacidos, som kan leda till diabeteskoma. Symtom på ketoacidos är att andedräk-

ten luktar aceton. Vid diabetes mellitus typ I då insulinproduktionen avstannat helt 
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krävs en livslång behandling med hormonet för att kroppens ämnesomsättning skall 

fungera. Insulin ges som subkutan injektion. Hjärnan har ingen förmåga att lagra glukos 

utan är beroende av ett ständigt och stabilt blodglukosvärde. Vid ett för lågt blodglukos-

värde på grund av en för stor mängd insulin drabbas individen av hypoglycemi. Symtom 

på hypoglycemi är bland annat hjärtklappning, blekhet, irritation och oroskänsla. Hjär-

nan är mycket känslig för lågt blodglukos, kroppen försöker reglera den låga blodglu-

kosnivån med stresshormoner som adrenalin och kortison. Om dessa hormoner stiger får 

patienten en insulinkänning. Om blodglukosnivån sjunker till en alltför låg nivå drabbas 

personen av en insulinchock som gör att personen blir omtöcknad, svimfärdig och kan 

förlora medvetandet. Detta tillstånd kan leda till hjärnskador och död.  

 

Under puberteten behöver diabetikern ofta högre doser av insulin (Hanås, 2008) på 

grund av kroppens snabba tillväxt. En bristande diabeteshantering kan senarelägga pu-

berteten och göra så att diabetikerns längdutveckling hämmas. Unga kvinnor i puberte-

ten kan drabbas av oregelbunden eller utebliven menstruation. Sena komplikationer kan 

uppstå hos diabetikern på grund av den höga blodglukosnivå som cellerna exploaterats 

för (Wikblad, 2006), de små blodkärlen kan ta skada kan och därmed orsaka kärlskador 

i ögon och njurar. Nervcellerna kan också påverkas och i kombination med kärlskador 

leder detta till försämrad läkefunktion. Diabetikern kan därför drabbas av svårläkta sår, 

vanligtvis lokaliserade på fötterna. Dessa sena komplikationer kan till stor del undvikas 

genom en välbalanserad blodsockernivå. HbA1c är namnet på ett prov som mäter blod-

glukosvärdet retrospektivt (Mulder, 2008). Hemoglobin är ett protein som binder syre 

till erytrocyter. Erytrocyter har en livslängd på 120 dagar. Glukos binder också till he-

moglobin. Genom att mäta hur många procent av hemoglobinet som bundit till glukos 

så får patienten reda på hur blodglukosnivån legat under de senaste 2-3 månaderna. Ett 

godkänt HbA1c skall hos en vuxen inte ligga på över 6 %. 

Levercellerna lagrar glukos som glykogen. Levern innehåller därför glukosdepåer som 

frisläpps när kroppens blodglukos sjunker. Vid alkoholintag avstannar leverns inlagring 

av glukos (Wikblad, 2006) då levern är upptagen med att bryta ner alkoholen. Alkohol-

intag i samband med diabetessjukdom kan därför medföra risken att diabetikerns blod-

glukos sjunker allt för lågt. I samband med det rus som alkohol ger kan detta leda till 

svåra insulinkänningar, insulinchock och i sällsynta fall död.  

 

Adolescens 

Adolescens är ett begrepp som innebär övergångsperioden från barndom till att bli vux-

en, att gå från pubertet till självständighet och autonomi, vilket skiljer sig människor 

emellan (Myers, 2004). Adolescensen börjar i samband med puberteten, den fysiska 

könsmognaden och samhällets krav på den unga individen som är på väg att bli vuxen. 

Adolescensen inträder i samband med puberteten (Hendry & Kloep, 2006) och är en 

psykisk och psykosocial mognadsprocess. Tidigare var adolescensperioden en kort 

övergång från barndom till att överta den vuxnes ansvar (Myers, 2004). Kort efter den 

sexuella mognaden startade samhällets krav på den unga vuxna som tidigt fick barn, 

gifte sig och började jobba. I slutet av 1800- talet varade adolescensen för unga kvinnor 

ca 7 år, år 2000 var samma övergångsperiod ca 12 år.  

Tonåringar befinner sig i ett vägskäl (Hanås, 2008) där de vill ta ett eget ansvar men 

kanske inte alltid är mogna att göra det, samtidigt som de känner en ovilja att lämna 
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över ansvaret till föräldrarna. Ungdomar i tonåren prioriterar andra saker framför sin 

diabetessjukdom samt tar risker som kan orsaka onödiga komplikationer på grund av en 

otillräcklig eller utebliven behandling av insulin. Barn som får diabetes innan puberteten 

har lättare för att anpassa och hantera sin sjukdom än de som drabbas senare i tonåren, 

eftersom ungdomar pendlar mellan ett vuxet och ett omoget beteende. En normal ut-

vecklingsprocess i ungdomsåren är ett ökat riskbeteende som innebär tänjande av grän-

ser samt en prövning av den egna förmågan. Hendry och Kloep (2006) betonar att risk-

beteenden som att röka och dricka alkohol är en del av att socialiseras in i vuxenlivet 

från barndomen och bli sedd som vuxen. Att börja dricka i tonåren är ett normalt age-

rande i utvecklingsprocessen och ett imiterande beteende av vuxna, något som också 

förstärks av media. Risktagandet vägs upp av nöjet och fördelarna av socialiseringen 

utan tankar på konsekvenserna.   

Enligt Homburger Eriksons (2004) är ungdomstiden en av de åtta faser en människa går 

igenom i sitt liv. I ungdomsfasen blir människan medveten om sin identitet och genom-

går en splittring mellan identiteten och andra delidentiteter för att till slut skapa sin egen 

identitet. Hendry och Kloep (2006) menar att människan befinner sig i ett ingenmans-

land vilket innebär att hon pendlar mellan att vara barn och vuxen. Detta visar sig ge-

nom experimentering av sig själv och sina roller (Homburger Eriksson, 2004). Hendry 

och Kloep (2006) menar att adolescensen är en övergång som symboliserar den tid då 

ungdomen experimenterar och utforskar olika aspekter av livet och innebörden av det. 

Ungdomstiden är en övergång från barndom till vuxenliv. Genom familjer, skolor, kyr-

kor och andra institutioner har barnet fått lära sig samhällets normer och förväntas som 

vuxen kunna hantera dessa skrivna och oskrivna regler. Ungdomar som är på väg att bli 

vuxna har under sin uppväxt integrerats in i samhällets normer och regler. När individen 

drabbas av diabetes sker en förändring i livet. Denna förändring kan vara svår att anpas-

sa sig till på grund av djupt rotade normer.  

 

Bemästringsstrategier  

Människan använder sig av olika bemästringsstrategier för att hantera sin sjukdom, som 

coping, self- efficacy och locus of control. Henry och Kloep (2006) belyser att männi-

skan är beroende av copingstrategier för att kunna hantera de utmaningar hon ställs in-

för. Med coping menas människans förmåga att ta itu med stressfyllda situationer vilket 

är nödvändigt för att människan skall kunna utvecklas. Om utmaningen blir för stor och 

individen inte har redskap för att hantera detta kan det medföra risker som att strunta i 

att sköta sin diabetes. En ung individ med diabetes typ 1 utan tillräckliga copingstrategi-

er kan uppleva sin sjukdom som svår och ångestframkallande. Copingstrategierna är 

personliga och skiljer sig från människa till människa och hjälper individen att hantera 

effekten av stress (Hägglöf, 2008). En människa med goda copingstrategier har lättare 

att anpassa sig till sin sjukdom. Enligt Rydén och Stenström (2008) innebär coping ett 

sätt, likt self- efficacy, att klara av påfrestningar och främja hälsa. Likaså är uppfatt-

ningen av sjukdomen och kontroll över händelser ett hälsobeteende som skiljer sig mel-

lan människor. Self- efficacy innebär en tro på sin egen förmåga och tron på att utföra 

och förändra ett beteende. Till exempel kan en person tro på en behandling, men inte på 

förmågan att själv utföra den. Self- efficacy är ett begrepp som går hand i hand med 

självtillit, självkänsla och intern locus of control. Locus of control är ett begrepp som 

beskriver vilken kontrolluppfattning, tilltro samt grad av inflytande individen har över 
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sin hälsa och olika situationer. Denna uppfattning om den egna kontrollen skiljer sig åt 

mellan människor. En extern locus of control innebär att kontrollen förläggs till ödet, 

slumpen, andra människor eller hos hälso- och sjukvården. Individens beteende samt 

strategier för att hantera sin sjukdom beror på om kontrollen förläggs till det yttre eller 

inre, det vill säga inre eller yttre locus of control. Genom att individen upplever sig ha 

en intern locus of control kan människan utefter sina erfarenheter agera för att påverka 

händelser i sitt liv (ibid.). 

Under adolescensen och puberteten genomgår kroppen stora psykiska och fysiska för-

ändringar och sjukdomen kan bli svårare att hantera. Diabetes är en komplex sjukdom 

som kräver noggrann skötsel och egenansvar vilket den unga individen kanske inte är 

redo att ta. En identitetssplittring och ett behov av att testa gränser i adolescensen i sam-

band med en vårdförflyttning som manar till självständighet kan påverka förmågan att 

hantera sjukdomen. Med vetskap om dessa komponenter som kan påverka vårdförflytt-

ningen, hur upplevs och hanteras då övergången från pediatrik till vuxenvården av ung-

domarna med typ 1 diabetes? 

  

Syfte 

Syftet var att belysa hur ungdomar med diabetes typ 1 upplever och hanterar sjukdomen 

i övergången från pediatrik till vuxenvård och processens påverkande faktorer. 

Metod 

Metoden var en litteraturstudie med insamling av vetenskapliga artiklar. En litteratur-

studie består av vetenskaplig litteratur som belyser ett forskningsproblem, materialet 

kvalitetsgranskas och analyseras med ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Datainsamling 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Psy-

cInfo. Utifrån syftet valdes sökorden som presenteras i Tabell 1. Sökningarna i Cinahl 

påbörjades 2010- 04- 06 med sökorden diabetes mellitus- insulin dependent, adolescen-

ce, coping och transition. 2010- 04-07 gjordes sökningar i PsycInfo på sökorden diabe-

tes, adolescence, transition och health. Sista sökningen gjordes 2010- 04- 12 på databa-

sen PubMed med sökorden diabetes mellitus type 1, students, transition, young adult, 

care och quality of life. Alla sökningar förutom sökningen den 2010-06-04 hade sökor-

den transition och health som fritext. 

Publiceringsår 2005 eller senare var inklusionskriterier, detta för att få fram aktuell 

forskning kring ämnet. Artiklarna skulle belysa ungdomar med diabetes typ 1 och över-

gången från pediatrik och vuxenvård. I PsycInfo gjordes avgränsningarna, journal ar-

ticles only, date range 2005 - 2010, och 2007- 2010, och english only. I Cinahl var 
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avgränsningarna abstract available, publication year 2005 - 2010, och 2008 - 2010, eng-

lish language, research article och peer- reviewed. I PubMed var avgränsningar, has 

abstract och english language. Sökningarna begränsades till publikationsåren 2008 - 

2010 och 2009 - 2010. 

Exklutionskriterier var artiklar som handlade om individer med diabetes typ 2, ungdo-

mar äldre är 25 år, review-artiklar samt multisjuka ungdomar med diabetes. Alla sök-

ningar gav sammanlagt 86 träffar.  

Tabell 1. Sökord 

 

Sökord PubMed/ 

MeSH 

-term 

Cinahl/ 

Subject heading 

List 

PsycINFO/ 

Thesaurus 

Diabetes 
Diabetes mellitus 

type 1 

Diabetes mellitus, 

insulin- dependent 

Diabetes 

(AB) 

Ungdomar/ 

Ungdomstiden Young adult 

 

Adolescence Adoles-

cence (AB) 

Övergång Transition (fritext) 

 

Transition (fritext) Transition 

(fritext)  

Hälsa 

 

  Health (fri-

text) 

Coping 

 

 Coping   

Studenter  Students 

 

  

Vård  Care (fritext) 

 

  

Livskvalitet  Quality of life 
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Databearbetning 

Valda artiklar samt doktorsavhandling bearbetades och lästes igenom ett flertal gånger 

och sammanfattades, detta för att få en förståelse för innehållets betydelse för litteratur-

studiens syfte. För att få en struktur av resultatlitteraturen gjordes en artikelöversikt som 

presenteras i tabell 3, (bilaga: II) samt en färgkodning av artiklarna utifrån valda katego-

rier: transition of care, adolescens, diabetes, locus of control och self- efficacy. Katego-

rierna resulterade i underteman som presenteras i vårt resultat. Syftet var att belysa hur 

ungdomar med diabetes upplever och hanterar sjukdomen i övergången mellan pediatrik 

och vuxenvård, och övergångens påverkande faktorer. Artiklarna som användes belyser 

därför inte endast övergången utan också de komponenter som spelar in och påverkar 

ungdomars upplevelser av övergången, som stöd från familjen, attityder till sjukdomen, 

livskvalitet och riskbeteenden samt förmågan att själv sköta sin sjukdom. 

 

När en titel svarade mot litteraturstudiens syfte lästes abstractet igenom, totalt lästes 36 

abstracts. Av lästa abstracts valdes 18 artiklar ut till urval 2. Fyra artiklar valdes bort vid 

urval 1 på grund av bristande vetenskaplig kvalitet. Detta resulterade i 14 artiklar i urval 

1. I tabell 2 presenteras vår sökhistorik (bilaga I). De valda resultatartiklarna granskades 

enligt Carlsson och Eiman (2003) kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar som 

innebar att artiklarna samt avhandlingen graderades utifrån en tregradig skala. Samtliga 

artiklar och doktorsavhandlingen hade vetenskaplig grad ett, detta ses därför som en 

styrka i vår litteraturstudie. 11 artiklar var kvalitativa studier och 3 var kvantitativa, det-

ta ses även som en styrka då de kvalitativa artiklarna ger ungdomarnas upplevelse av 

ämnet. Det slutgiltiga resultatet grundades på 14 artiklar samt en doktorsavhandling. 

Artiklarna färgkodades utifrån kategorierna transition of care, adolescens, diabetes, lo-

cus of control och self- efficacy, en färg för varje tema. På detta sätt erhölls en effektiv 

struktur som gav en tydlig överblick över materialet. Kategorierna resulterade i under-

teman som återfinns i resultatet. 

 

Resultat 

 

Attityder till sjukdomen 

Diabetes innebär ett ökat ansvar som har en negativ inverkan på den psykiska hälsan 

(Helgesson, Reynolds, Siminerio, Escobar & Becker, 2008). Helgeson och Novak 

(2007) undersöker hur central sjukdomen var i flickor och pojkars liv samt hur den på-

verkade den fysiska, psykiska hälsan och identitetsutvecklingen. Studien visade att de-

pressiva symtom upplevdes av de ungdomar som definierade sig i termer av sin sjuk-

dom, hade en låg identitetsuppfattning och såg sjukdomen som ett problem i livet. En 

stark identitet förebygger depressiva symtom och förbättrar diabeteshanteringen (Lu-

yckx, Seiffge-Krenke, Schwartz, Goossens, Weets, Hendrieckx, et al., 2008). En svag 

identitet påverkar individens förmåga att ta till sig copingstrategier och försvårar möj-

ligheten att förstå och hantera sin sjukdom, vilket leder till att dessa individer har en 

högre risk att drabbas av diabetesrelaterade komplikationer. En annan faktor som påver-

kar diabetes hanteringen är när ungdomar känner att de har ett för stort egenansvar. De 

upplever då i större utsträckning ilska, oro och ångest när det gäller sin diabeteshanter-
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ing. Diabetes kräver komplexa beslut flera gånger om dagen, därför är tillit till den egna 

förmågan samt kognitiv mognad en viktig faktor. Diabetessjukdomen innebär ett nytt 

sätt att leva med nya krav på anpassning (Helgesson, Snyder, Escobar, Siminerio & 

Becker, 2007). Enligt en studie som undersökte de psykosociala svårigheterna som kan 

relateras till diabetes framkom det att anpassningsförmågan var större hos flickor än hos 

pojkar med diabetes, samt att dessa flickor var bättre på att anpassa sig än friska ung-

domar. Orsaken till detta tros bero på diabetessjukdomens höga krav på anpassning och 

skicklighet när det kommer till självhantering. I en studie av Helgesson et al. (2008) 

som utvärderade relationen mellan ungdomar och föräldrar när det gäller diabeteshan-

tering visade det sig att ett högre Hba1c-värde och en misskött metabolisk kontroll hos 

äldre ungdomarna kunde härledas till ett dåligt samarbete mellan barn och förälder. Ett 

avståndstagande från föräldrar kan i vissa fall orsaka en sämre sjukdomsinsikt och livs-

kvalitet samt en försummad metabolisk kontroll (Wiebe, et al., 2005). Helgesson et al. 

(2007) påpekar att ett ökat ansvar hos ungdomar kan göra att de känner sig överväldigade 

och oförmögna att ansvara för sin sjukdom.  

 

 

Delaktighet och stöd från familjen 
 

Sparud Lundin (2008) belyser att föräldrarna har en viktig roll när det gäller att stödja 

ungdomarna i övergången mellan pediatrik och vuxenvård. Ett ansvar fördelat mellan 

ungdom och förälder ger färre depressiva symtom hos ungdomarna (Wiebe, Berg, Kor-

bel, Palmer, Beveridge, Upchurch, et al., 2005). Föräldrarna bör stötta ungdomen i de 

situationer som kan upplevas svåra i samband med diabetessjukdomen. Ett ökat enga-

gemang från föräldrar förhöjer livskvalitén, ökar sjukdomsinsikten samt förbättrar han-

teringen av diabetessjukdomen. Ett engagemang kan innebära att föräldrarna lagar 

samma mat till alla i familjen och undviker att ha godis hemma (Helgesson, et al., 

2008), på detta sätt kan många av ungdomars problem gällande kosten underlättas. 

Ungdomar med diabetes upplever ibland att föräldrarna inte förstår dem, engagerar sig 

eller har kunskap om deras situation. I en studie av Wiebe et al. (2005) som undersökte 

ungdomars värdering av föräldrars inblandning i diabetesskötseln visade det sig att de 

ungdomar som haft en längre sjukdomsduration tar ett större ansvar för sin diabetes med 

tiden eftersom moderns inblandning minskar ju äldre ungdomen blir. De barn som in-

sjuknat senare i livet och haft en kortare sjukdomsduration uppvisade ett större samarbe-

te med sin moder. Moderns delaktighet var en stark faktor när det kom till ungdomars 

upplevelse av sin sjukdom. Livskvaliteten försämrades hos äldre flickor då de upplevde 

att modern hade för hög kontroll över deras diabeteshantering. Diabetesrelaterade famil-

jekonflikter är relaterat till lägre livskvalitet (Weissberg- Benchel, Nansel, Grayson, 

Holmbeck, Rusan Chen, Andersson, et al., 2008). 

 

Riskbeteende och kroppsuppfattning  
 

I Balfes (2008) studie om unga universitetsstudenters strävan efter att vara normala 

samt hur den metaboliska kontrollen påverkades av detta, beskriver ungdomarna med 

diabetes upplevelsen av att pendla mellan viljan att vara normal och oron över sin sjuk-
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dom. En ovilja att ta sitt blodsocker inför andra studenter ledde till en misskötsel av den 

metaboliska kontrollen, denna negligering orsakade ett ostabilt blodsocker och det tog 

flera dagar för individen att återfå sitt normalvärde. En student uttryckte sig så här:  

”Um… I get really uncomfortable about doing my injections in front to people. Some-

times it´s… like awkward” (Balfe, 2008. s. 135). Ungdomarna kände sig ledsna och 

besvikna på sig själva när de slarvade eller inte klarade av att kontrollera sitt blodsock-

er. De beskrev en rädsla över att få hypoglykemi inför sina klasskamrater. Att öppet visa 

sina blodsockerkontroller och insulininjektioner innebar att ”sticka hål” på den bild av 

sig själv som studenten ville presentera inför andra. ”I dont want to take my injections 

out. You just sort it out [Test blood sugars] when you get home” (Balfe, 2008. s.137). I sin 

strävan efter att passa in och vara normal ingick den unga individen i studentlivets risk-

fyllda sociala aktiviteter. Individen konsumerade stora mängder alkohol trots att detta 

innebar en hälsorisk. Dock undvek individerna aktiviteter som de ansåg vara onödigt 

riskfyllda såsom rökning och användning av droger. Unga individer med diabetes är 

mycket medvetna om sin kropp och deras mål är att hålla sig i form (Balfe, 2008), de 

tränar och använder sig av andra aktiviteter för att gå ner i vikt. Kvinnorna strävar efter 

att bli smala och männen vill vara muskulösa och vältränade. Individerna berättar att de 

hamnar i en ond cirkel i sin strävan efter att gå ner i vikt, då sjukdomen i fysiska situa-

tioner sänker deras glukosvärde. Detta gör att individerna är tvungna att äta snabba kol-

hydrater som godis och choklad för att höja glukosvärdet, men som leder till en 

viktuppgång. Studenterna berättar om sina viktproblem och de svårigheter de har med 

att gå ner i vikt på grund av sin sjukdom. Helgeson et al. (2007) menar att personer med 

diabetes har ett högre BMI än personer utan diabetes. De personer som hade problem 

med sin vikt (Balfe, 2008), upplevde det som ett problem i offentliga situationer i stu-

dentlivet. Helgeson et al. (2007) menar att strävan efter att bli smal är större hos ung-

domar med diabetes och denna strävan ökar med tiden. Balfe (2008) beskriver i sin stu-

die att ungdomar upplever en oro inför sin framtida hälsa och framtiden överlag. Ångest 

inför njur-, och ögonskador och andra sena komplikationer som individer med diabetes 

kan drabbas av är för ungdomarna ett orosmoment. Att inte klara av ett jobb i framtiden 

skapar en rädsla hos unga män medan kvinnors rädsla ligger i att inte kunna bli en bra 

förälder. 

 

 

Förmåga att själv sköta sin sjukdom 

 

Karlsson, Arman och Wikblad (2006) menar att övergången till autonomi och egenvård 

av diabetes kan upplevas som svårt och osäkert för ungdomar eftersom de tidigare har 

förlitat sig på sina föräldrar när de gäller insulindoser och administrering. Den unga 

individen kan i adolescensen ha ambivalenta känslor inför det egna ansvaret. Dashiff, 

Vance, Abdullatif och Wallander (2008) menar att ålder och separation från föräldrar 

gör det möjligt för individen att ta ett större ansvar för sin sjukdom. När ungdomen blir 

äldre minskar separationsångest samt konflikter med föräldrarna. Ungdomarna kan i 

vissa situationer ta fullt ansvar för sin egenvård men i andra situationer känna sig oför-

beredda och osäkra när det kommer till att hantera sin sjukdom. Orsaken till detta är att 

informationen runt sjukdomen inte alltid hamnar hos den unga individen utan tilldelas 

deras föräldrar. Bristande kunskap om sjukdomens inverkan på kroppen försvårar möj-

ligheterna att ta ansvar för sin sjukdom. Ungdomarna vill ha mer kunskap om egenvård 

och självhantering vilket leder till frihetskänslor och ökad självständighet. Självkänslan 
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och förmågan till egenvård ökar när föräldrarna litar till barnets förmåga att hantera sin 

sjukdom. Viklund och Wikblad (2009) anser att ungdomar förtjänar respekt och behö-

ver stöd när de inte är tillräckligt mogna att ta ansvar för sin diabetes. Kunskap i sam-

band med eget experimenterande utvecklar individens förmåga att hantera sin sjukdom 

(Karlsson, et al., 2006). Genom att reflektera över tidigare erfarenheter och misstag 

samt en förmåga att kunna se sambandet mellan handling och konsekvens kan den unga 

individen bättre hantera sin sjukdom (Helgesson, et al., 2008). Pacaud et al. (2007) me-

nar att större socialt nätverk med fler vänner och nära familjemedlemmar leder till en 

ökad trygghet i hantering av sjukdomen. Självhantering och egenvård förstärks genom 

bekräftelse och stöttning från andra (Karlsson, et al., 2006), särskilt av föräldrars upp-

muntran och tillförlit. Ungdomar kan även känna sig stärkta, inspirerade och upplysta i 

mötet med ungdomar i samma situation, detta kan hjälpa dem att finna vägen till ett 

högre beslutstagande. Sjukdomen integreras lättare i livet genom accepterande och 

uppmuntran från vänner. Det upplevs som en trygghet att vänner har kunskap om åtgär-

der vid diabetesrelaterade komplikationer. Enligt Karlsson et al. (2006) stärker diabetes-

teamet som består av specialiserad vårdpersonal, patienternas självförtroende och funge-

rar uppmuntrande för deras kunskap och självkännedom. I syfte att utbilda ungdomar i 

egenvård anordnar den pediatriska vården läger för att tillföra strategier och lämpliga 

förhållningssätt till alkohol (Sparud Lundin, et al., 2006). Vården använder sig ofta av 

en bekräftande attityd som strategi för att stärka patientens självförtroende kring sjuk-

domen. Genom att uppmärksamma patienters framsteg av diabeteshanteringen förbätt-

ras den metaboliska kontrollen, men då en individ missköter sin metaboliska kontroll 

kan ett stöttande beteende snarare ha en negativ inverkan på patientens sjukdomsinsikt. 

 

Self- efficacy hos en ungdom med diabetes visar sig genom att av egen erfarenhet ta 

självständiga beslut om exempelvis insulindoser och att självständigt sköta sin diet 

(Karlsson, et al., 2006) utan inblandning eller påverkan från föräldrar. När föräldrarna 

tar över barnets ansvar, eller om ansvaret upplevs som övermäktigt, sjunker self- effica-

cy (Helgesson, et al., 2006). Föräldrars kontroll påverkar den unga individens självhan-

tering. Genom att använda ett språk som den unga inte förstår eller att motsätta sig deras 

vilja kan föräldern frånta den unga individens självhantering. Tjat kan leda till ilska och 

konflikter som resulterar i att den unga individen tappar motivationen och därför strun-

tar i att kontrollera sitt blodsocker (Viklund & Wikblad, 2009). Karlsson et al. (2006) 

som i sin studie undersöker ungdomars övergång till att bli autonoma i sin diabeteshan-

tering, menar att ungdomar med självkännedom litar till sin egen förmåga. Dessa ung-

domar klarar också av att prova sig fram till ett bra blodsockervärde, trots osäkerhet på 

hur stor mängd insulin som behövs. Insikt och medvetenhet var viktigt för att kunna 

uppnå självkännedom. Ett sätt för ungdomar att bli trygga och få självförtroende att 

hantera sin sjukdom är genom att på eget initiativ söka kunskap (Viklund & Wikblad, 

2009). Karlsson et al. (2006) menar att ungdomar som inte har kunskap om hur diabetes 

påverkar kroppen har en sämre diet och tar mindre ansvar för sin sjukdom. I övergången 

från barndom till vuxenliv blir problemen mer påtagliga eftersom ungdomarna blir mer 

självständiga och övertar det ansvar föräldrarna tidigare haft. För att få självförtroende 

att fatta egna beslut rörande sjukdomen är det viktigt för ungdomarna att känna självtill-

lit och mod. Ungdomarnas problemlösning, planering och tillförlit till sina uppsatta mål 

stärker deras förmåga att fatta egna beslut. De anser att tillit till den egna förmågan, 

risktagande och att lita på den egna intuitionen är kvaliteter som ligger till grund för ett 

gott beslutsfattande. Detta benämns som en intern locus of control (Pacuad, Crawford, 

Stephure, Couch, & Dewey, 2009) vilket innebär att kontrollen och förmågan att hante-

ra sin sjukdom kommer inifrån och leder till självständighet och ett större egenansvar.  
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Övergången från pediatrik till vuxenvård 

 

Övergången mellan pediatrik och vuxenvård är en psykosocial process där ungdomarna 

kan uppleva ett hot mot sin identitet (Sparud Lundin, 2008).  
Ungdomarna är ofta inte nöjda med övergångstiden och den upplevs som abrupt och 

otrygg (Pacaud, Yale, Stephure, Trussel, & Davies, 2005). Den skiftande vårdkulturen 

mellan pediatrik och vuxenvård kan påverka ungdomar under övergången (Sparud Lun-

din, Öhrman, & Danielsson., 2006), och de är dåligt förberedda på den nya vårdkulturen 

som vuxenvården består av. Faktorer som en avlägsen miljö, ett större ansvarstagande 

för individen, mindre vårdtillgänglighet samt mindre delaktighet från föräldrar kan leda 

till att patienten känner sig osynlig och bortglömd. Föräldrarna har i pediatriken en 

samarbetande relation med vårdteamet. Detta skiljer sig från vuxenvården där föräldrar-

na får vara med i början men har inte den samarbetande rollen som tidigare, vården blir 

mindre familjär och mer fokuserad på individen. I pediatriken är väntrummet lokalise-

rade i samma rum som receptionen vilket ger ungdomarna möjlighet att prata med vård-

givarna som finns där. Väntrummen i vuxenvården ligger separerade från varandra vil-

ket förhindrar patienter att interagera. Skillnader i attityder, miljö och vårdande av pati-

enterna leder till att unga vuxna tenderar att bli anonyma och osynliga. Sparud Lundin 

(2008) anser att en orsak till att ungdomarna känner sig osynliga beror på att det inte 

finns en etablerad kontakt mellan patient och sjuksköterska. Övergången blir problema-

tisk för ungdomarna (Pacaud, et al., 2005), på grund av brist på uppföljning samt lång 

tid mellan besöken i vuxenvården. Uppföljning i pediatriken inplaneras fyra gånger per 

år till skillnad från vuxenvården där det inplaneras två gånger per år (Cadario, Prodam, 

Trada, Binotti, Trada Allochist, et al., 2009). I pediatriken anses det viktigt att ha regel-

bundna och återkommande möten för att upprätthålla en bra metabolisk kontroll hos 

patienterna. Vid ett avbokat möte inom pediatriken kontaktas oftast patienten samma 

dag för ny tidsbokning, detta sker enligt Sparud Lundin et al. (2006) inte i lika stor ut-

sträckning i vuxenvården. Orsaken till detta beror på den höga arbetsbelastningen, fler 

patienter och den minskade vårdtillgängligheten i vuxenvården. Konsekvenser av få 

uppföljningsbesök kan leda till försämrad hälsa och metabolisk kontroll hos patienterna.  

 

I pediatriken finns ett multidimensionellt stöd (Sparud Lundin, 2008), där patienten har 

lättare att få hjälp av andra professioner som dietist och psykolog. I pediatriken har ock-

så sjuksköterskan en större roll i omvårdnaden av patienten än vad hon har i vuxenvår-

den. Vårdgivarna upplever svårigheter när det gäller att bemöta ungdomar som befinner 

sig i övergången till vuxenlivet menar en avhandling av Sparud Lundin (2008), som 

bland annat belyser hur vårdpersonal upplever vården i övergången mellan pediatrik och 

vuxenvård. Vårdpersonalen i studien ansåg att det var viktigt att skapa en förtroendefull 

relation till patienten, detta upplevdes lättare i pediatriken eftersom sjuksköterskan träf-

fade patienten mer kontinuerligt än vad hon gjorde i vuxenvården. Enligt Sparud Lundin 

et al. (2006) är information, resurser och kortare väntetider faktorer som kan underlätta 

övergången mellan vårdenheterna samt övergången till egenvård. Övergången till vux-

envård underlättas även för de ungdomar som är mer självständiga och har kontroll över 

sin sjukdom. När det gäller behandling, hantering och information om diabetes görs 

skillnader oavsett om individen befinner sig i pediatriken eller i vuxenvården Sjukvår-

den skall vara patientcentrerad vilket innebär att utgå från patientens kunskap, önske-

mål, vilja och förmåga. Detta skall ligga till grund för de strategier som planeras kring 

patientens behandling och sjukdom. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

För att belysa hur ungdomar med diabetes upplever och hanterar sin sjukdom i över-

gången från pediatrik till vuxenvård gjordes en databassökning efter artiklar som hand-

lar om adolecence, transition och diabetes typ I. Ytterligare sex sökord tillkom health, 

coping, students, young adults, quality of life och care. Dessa ord fanns inte alltid som 

huvudämnen därför kombinerades sökningarna med fritextord. Ambitionen var att finna 

så relevant forskning som möjligt, därför valde vi att tidsbegränsa publiceringsåren till 

tidigast år 2005. Ett val gjordes även att begränsa artiklarna till länder med västerländsk 

kultur, vilket kan ses som en styrka eftersom det finns likheter med svensk hälso- och 

sjukvård. Flera av artiklarna var kvalitativa, triangulerande studier, vilket både ger 

bredd i forskningen samt tydliggör upplevelser, erfarenheter och känslor kring diabetes. 

Artiklarna som inkluderades innefattade ungdomar med diabetes i adolescensen, av den 

anledningen uteslöts artiklar då ungdomarna i studien var äldre än 25 år. Att samma 

författare återkommer flera gånger i litteraturstudiens resultat kan ses som en styrka då 

det kan antas att författarna bedriver intensiv forskning om ämnet och har mycket kun-

skap. 

 

Litteraturstudien var initialt menad att handla om ungdomar med diabetes. Därför kon-

taktade vi diabetesmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där införskaffa-

des information om problematiken hos äldre ungdomar vid övergången från pediatrik 

till vuxenvård. Detta är en styrka i studien, då den tar upp ett aktuellt problem som be-

höver utforskas vidare. Vårdpersonalen föreslog också att en kontakt med Svenska Dia-

betesförbundet skulle etableras, vilket också gjordes. Redaktionen på Svenska Diabetes-

förbundets tidning rekommenderade en doktorsavhandling av Carina Sparud Lundin 

som väl motsvarade litteraturstudiens syfte. Sökningen av vetenskapliga artiklar har 

gjorts på databaserna; Cinahl, PsycInfo och PubMed. Den inledande sökningen startade 

i databaserna Cinahl och PsychInfo men detta genererade inte tillräckligt med material 

för att svara mot syftet. Resterande material hittades i databasen PubMed. De två första 

sökningarna i PubMed gjordes med ämnesorden diabetes type 1, students och young 

adult som MeSH för att major topic inte gav något resultat. Slutligen hittades 14 resul-

tatartiklar som väl speglade syftet.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultat baserades på fjorton kvantitativa och kvalitativa artiklar och en doktorsavhand-

ling. Samtliga artiklar och doktorsavhandlingen graderades till vetenskaplig grad ett 

enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) vilket gör resultatet trovärdigt. 

13 av 14 artiklar hade väl utformade abstracts vilket genererade i en tydlig översikt av 

artiklarnas innehåll och dess relevans för litteraturstudiens syfte. Majoriteten av artik-

larna handlade om ungdomar med diabetes typ 1 som befann sig i adolescensen vilket 

var relevant för litteraturstudiens syfte. Det finns bortfall i de flesta av artiklarnas under-

sökningar. Bortfallet har analyserats av artikelförfattarna och är av den anledningen inte 
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relevant för resultatet. Samtliga artiklar hade etiskt godkännande.  

 

I föreliggande arbete framkommer det att en del ungdomar vantrivs i sin situation på 

grund av att de känner sig onormala. Detta i sig leder till en känsla av utanförskap som 

betonas av bland annat Luyckx et al. (2008). Ungdomar med diabetes upplever en stig-

matisering samt att de känner att de skiljer sig från andra ungdomar (Dovey - Pierce, 

Hurrell, May, Walker & Doherty, 2005). Denna strävan efter att vara som ”alla andra” 

kan leda till att ungdomarna missköter hanteringen av sin diabetes. Av den anledningen 

är det viktigt att sjuksköterskan stödjer och informerar patienten om sjukdomen, samt 

om de komplikationer som kan komma av en misskött metabolisk kontroll. Enligt 

svenska riktlinjer för diabetesvård skall varje patient med diabetes utbildas i egenvård, 

vilket bör beaktas av sjuksköterskan i fråga. Huus och Enskär (2007) betonar att ung-

domar strävar efter att vara normala och leva som andra ungdomar. Ett riskbeteende 

som att konsumera stora mängder alkohol kan vara ett sätt för ungdomar att identifiera 

sig med jämnåriga i sin omgivning (Balfe, 2008). Hanås (2008) påpekar även att den 

unga individen i övergången från barndom till vuxenlivet prioriterar andra saker framför 

sin sjukdom, vilket leder till att de tar onödiga risker som kan orsaka komplikationer. 

Varför utför då ungdomar olika handlingar, som kan ses som riskbeteenden om de är 

medvetna om dess följder? Risktagandet i ungdomars alkoholkonsumtion och missköt-

sel av den metaboliska kontrollen kan förefalla förståeligt av skäl som tidigare nämnts. 

Av den anledningen är det viktigt att sjuksköterskan identifierar orsaken till riskbeteen-

det. Orsaken är möjligen att de känner sig generade över att sköta sin sjukdom inför 

andra, samt att de inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen. Olsen Roper, et al. (2009) 

påpekar att ungdomarna faktiskt behöver och vill ha mer kunskap om aktuell forskning 

rörande sjukdomen samt om skillnaderna mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Vidare menar 

Scott et al. (2002) att ungdomarna vill informeras om dels alkohol och droger, och dels 

om hur insulin fungerar.  

 

Det har visat sig att ungdomar med diabetes upplever övergången från pediatrik till 

vuxenvård som problematisk (Pacaud, et al., 2005). Sparud Lundin, et al (2006) menar 

att ungdomarna känner sig otillräckligt förberedda på övergången från pediatrik till 

vuxenvård. De känner sig också osynliga i den nya vårdkulturen. Vad kan sjuksköters-

kan göra för att underlätta övergången till vuxenvård för ungdomar med diabetes? En 

studie av Scott et al. (2002) undersöker ungdomars förslag på åtgärder för att underlätta 

övergången mellan pediatrik och vuxenvård. I studien framgår det att ungdomarna öns-

kade en ung personalstyrka eftersom yngre vårdgivare lättare kunde relatera till den 

problematik som individer med diabetes upplever under adolescensen. Önskemålet om 

en ung personalstyrka kan vara svår att tillgå och är kanske inte realistisk. Vad vårdper-

sonal på diabetesmottagningar dock behöver är kunskap och förståelse för ungdomars 

problem runt diabetessjukdomen, samt en medvetenhet om att ungdomarna kan känna 

sig osynliga och borttappade i övergången in i vuxenvården.  

 

Det inte är ovanligt att ungdomar med diabetes jämför sig med sina vänner (Huus & 

Enskär, 2007). Ungdomarna upplever att de pendlar mellan att vara normala och att vara 

annorlunda. Känslan av att vara annorlunda uppstår strax efter att de fått sin diagnos. 

Andra begränsningar som diabetessjukdomen medför är brist på spontanitet, ständig 

planering att förhålla sig till strikta rutiner samt många restriktioner när det gäller kost 

och medicinering. Ungdomarna vill själva bestämma hur de ska spendera sin tid. Käns-

lan av att vara annorlunda uppstår bland annat i de situationer då vänner äter något som 

de själva inte får äta (Lehmhuhl, Merlo, Divine, Gaines, Storch, Silverstein, et al., 
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2009). Problematiken i detta ligger inte i ungdomars svårigheter att sköta sin diabetes, 

utan i att ungdomarna själva känner sig annorlunda, och tror även att andra ser dem som 

annorlunda på grund av sin sjukdom. Denna upplevelse av att vara onormal kan sjuk-

sköterskan vara med och förändra genom att så tidigt som möjligt integrera sjukdomen i 

den unga individens liv. Hur sker en integrering av sjukdomen? Detta är individuellt 

beroende på vad individen själv anser vara viktigt för att uppnå livskvalité. En integre-

ring av sjukdomen i livet kan förhöja livskvalitet vilket kan innebära att skötseln av 

sjukdomen ses mer som en vardagssyssla och inte som en börda. Resultatet visar att en 

stark identitet leder till en bättre förmåga att hantera sin sjukdom och lättare tillägna sig 

information rörande sjukdomen (Helgeson & Novak, 2007).   

 

Viklund och Wikblad (2009) menar att trygghet och självförtroende ingjuts hos en indi-

vid som har förmågan att själv söka kunskap och ta egna initiativ. Att vilja förändra ett 

beteende är svårt om självförtroende och tillit till den egna förmågan saknas. Visentin et 

al. (2006) menar att självförtroendet är en viktig del i övergången från pediatrik till vux-

envård eftersom övergången innebär en förändring för den unga patienten. Self-efficacy 

är tron på sig själv och den egna förmågan (Ryden & Stenström, 2008). Vårdkulturen 

inom vuxenvården ställer höga krav på det egna beslutsfattandet och patientens egenan-

svar. Sjuksköterskan bör därför stärka den unga individens self-efficacy som Sparud 

Lundin (2008) betonar, då ett högre självförtroende underlättar övergången till vuxen-

vården. Flera artiklar i vårt resultat, bland annat Balfe (2008), pekar på att ungdomar 

med diabetes anser det vara svårt att ta sitt insulin inför andra. Huus och Enskär (2007) 

betonar även de att misskötsel av den metaboliska kontrollen kan bero på att ungdomar 

upplever det besvärande och genant att inför andra sköta sitt blodsocker. Sjuksköterskan 

bör genom samtal diskutera och förklara de negativa följder som kan uppstå av en neg-

ligerad blodsockerkontroll. Enligt Wiebe et al. (2005) är stöd och trygghet hemifrån en 

viktig faktor när det kommer till hur den unga individen klarar av att sköta sin diabetes. 

Därför kan ett ökat engagemang och hjälp från föräldrar gynna sjukdomsinsikten och 

diabeteshanteringen. Olsen Roper, Call, Leishman, Cole Ratcliffe, Mandleco, Dyches et 

al., 2009 menar att föräldrarna får hjälpa ungdomarna med allt runt om kring sjukdomen 

strax efter de fått sin diagnos. Detta kan bero på att information om sjukdomen riktas till 

föräldrarna när det gäller diabetesrelaterade komplikationer, hantering och administre-

ring. Informationen kan skapa oro och bekymmer hos föräldrarna som därför har svårt 

att överlåta ansvaret till tonåringen. Av denna anledning är det inte konstigt att ungdo-

men tycker att det är svårt att sköta sin diabetes vid övergången till vuxenlivet. Det be-

tonas av Dovey- Pearce et al. (2005) att ungdomar vill att informationen under vårdmö-

tena skall riktas till dem men de ser det som värdefullt när föräldrarna deltar på mötet. 

Helgesson et al. (2008) menar att tron på den egna förmågan, en så kallat self-efficacy 

förstärks när ansvaret fördelas mellan ungdom och förälder. Dock kan det ha motsatt 

effekt när föräldrarna tar över allt ansvar för hanteringen av sjukdomen. Detta leder i sin 

tur till att individens self-efficacy sjunker. Om en patient diagnostiserats med diabetes i 

unga år är det kanske vanligt att kontrollen över och ansvaret för hanteringen av sjuk-

domen ligger hos föräldrarna. Därför är det viktigt att sjukvården diskuterar med föräld-

rar om vikten av att successivt minska kontrollen och ge utrymme för den unga indivi-

den att själv hantera sin diabetes.  

 

Sjukvården skall erbjuda föräldrar ett psykosocialt stöd enligt nationella riktlinjer (Soci-

alstyrelsen, 2010) då detta kan hjälpa föräldrarna och den unga patienten till en bättre 

egenvård. Flickor som befinner sig i äldre adolescensen upplever en minskad livskvalité 

om moderns kontroll värderas som alltför stor menar Wiebe et al. (2005). Weissberg- 
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Benchell et al. (2008) anser att ju större psykologisk kontroll föräldrarna har desto säm-

re hälsa och livskvalitet har ungdomarna. Vidare framkommer det av Olsen Roper, et al. 

(2009) att ungdomar vill ta ett eget ansvar, bli mer självständiga och har en önskan om 

att planera sin egen framtid. Enligt Huus och Enskär (2007) upplever ungdomar med 

diabetes att frigörelsen från föräldrarna var annorlunda och mer komplicerad till skill-

nad från andra ungdomars frigörelse. Orsaken till detta kan vara att ett egenansvar hos 

en ung person med diabetes innebär fler risker, och föräldrarna har därför en ovilja att 

släppa kontrollen. Wiebe et al. (2005) menar att ju äldre ungdomarna blir desto större 

ansvar tar de för sin sjukdom. Resultatet tyder på att det är viktigt att ungdomarna själva 

börjar ta ansvar för sin sjukdom så tidigt som möjligt, föräldrarna bör stötta sitt barn 

men successivt släppa ansvaret. Utifrån detta är det tydligt att den unga individen behö-

ver stöttning från sin omgivning, information och utbildning från sjukvården samt ett 

förtroende från sina närstående när det kommer till hanteringen av sin sjukdom. Ung-

domarna måste få tillåtas bli oberoende och autonoma. Resultatet tyder på att uppmunt-

ran och hjälp från omgivningen (Wiebe, et al., 2005) och en patientcentrerad attityd 

stärker självförtroendet och har en positiv inverkan på egenvården (Wiklund & Vikblad, 

2009). Det är också viktigt att belysa en inre locus of control, det vill säga individens 

strategier för att kontrollera sin sjukdom. En upplevd inre locus of control kan eventuellt 

innebära att den unga individen tar ett större egenansvar för sin sjukdom, och leda till att 

kunskap och annan information om sjukdomen söks fram på egen hand. Resultatet visar 

att de ungdomar som kan kontrollera sin sjukdom och har en stark inre locus of control, 

upplever övergången från pediatrik till vuxenvård som smidigare (Sparud Lundin, et al., 

2006). Sjukvården bör skapa strategier som stärker individens locus of control. I samtal 

med individens föräldrar bör vikten av egenansvar poängteras då alltför stort föräldraan-

svar hämmar den unge individens möjlighet att skapa sig en inre känsla av kontroll. 

Självkännedom och sjukdomsinsikt är viktig för åstadkomma en god egenvård, detta 

kan uppnås genom upplevd erfarenhet. Därför är det viktigt att under kontrollerade for-

mer förflytta ansvaret från föräldrar och sjukvård till patienten.  

 

Flera av artiklarna, där ibland Sparud Lundin (2008) och Pacaud et al. (2005) nämner att 

ungdomar känner sig chockade och övergivna i övergången till vuxenvården. Orsaken 

är att de blir mindre synliga och förväntas klara sig själva i större utsträckning. Dessut-

om finns det stora skillnader mellan pediatrik och vuxenvård. Lagar och författningar 

menar att patientens integritet skall respekteras och att uppmuntrandet till självständig-

het och eget ansvarstagande inom vuxenvården är för överväldigande för den unga per-

sonen. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005: 12) menar att ledningssystemet skall 

vara patientsäkert och skall samverka mellan olika vårdenheter vilket resultatet tyder på 

är otillräckligt. Utifrån det sammanställda resultatet kan det förstås att en individ som 

insjuknat i diabetes i slutet av adolescensen och direkt hänvisas till vuxenvården går 

miste om den kontinuitet, uppföljning och grundläggande kunskap som finns i pediatri-

ken. Detta kan eventuellt leda till att individen inte har självförtroende eller förmåga att 

hantera sin diabetes.  

Övergången till vuxenvården bör inledas med ett samtal med personalen, detta för att 

bygga en god relation till patienten (Scott, et al., 2002). I pediatriken är det lättare att 

skapa en förtroendefull relation eftersom möten mellan vårdpersonal och patient sker 

oftare än i vuxenvården (Sparud Lundin, 2008). Med utgångspunkt från ovanstående 

resultat bör kontinuitet i sjukvården ses som en viktig faktor när det kommer till att 

bygga upp en fungerande relation mellan patient och vårdpersonal. Detta nämns också i 

nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) där kontinuitet och uppfölj-

ning är viktigt för den specialistvård som personer med diabetes ingår i. 
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Tiden för övergång från pediatriken till vuxenvården sker enligt resultatet utefter ålder 

snarare än mognad. Detta upplevs som problematiskt eftersom ungdomarna inte alltid är 

redo att ta det stora egenansvar som de förväntas göra i vuxenvården (Pacaud, et al., 

2005). Däremot menar Sparud Lundin et al. (2008) att ungdomar som är trygga i sin 

förmåga att hantera sin diabetes samt har självförtroende nog att ta det ansvaret upple-

ver övergången som oproblematisk. Resultatet tyder på att det är svårt att bestämma en 

idealisk ålder för övergång då mognad och självförtroende till den egna förmågan borde 

ligga till grund för övergångstiden. Åldern förutsätter inte nödvändigtvis att individen 

har tillräckligt med kunskap, självförtroende eller förmåga att hantera sjukdomens olika 

aspekter. Det är förståeligt att ungdomen vid något tillfälle måste förflyttas till vuxen-

vården, därför är det viktigt att vårdkulturen inte skiljer sig åt alltför mycket. Individens 

förutsättningar och behov bör vara grundläggande i sjukvården när strategier utformas.  

 

 

Konklusion 

Det är svårt att bestämma en ideal ålder för övergång från pediatrik till vuxenvård då 

ungdomarna inte alltid upplever att de är redo. Litteraturstudien framhäver att över-

gången mellan dessa vårdenheter är problematisk för ungdomarna med diabetes typ 1, 

då en kombination av flera olika faktorer spelar in. Det finns bristfällig förståelse i häl-

so- och sjukvården för ungdomars behov i övergången från pediatrik till vuxenvård. 

Genom att sjuksköterskan ger kunskap, stöttar och stärker patientens självförtroende i 

sjukdomen kan individen lättare uppnå autonomi samt en god livskvalitet. Genom att 

sjuksköterskan i samråd med patienten identifierar svårigheter och behov kan diabetes-

relaterade komplikationer förebyggas. Målet för hälso- och sjukvården bör slutligen 

leda till att individen upplever sig ha copingstratetgier, kontroll och självförtroende för 

att hantera sin sjukdom självständigt.  

 

Implikation 

 

Forskningen tyder på att det finns skillnader mellan pediatrik och vuxenvård som leder 

till att unga individer med diabetes upplever att vuxenvården på ett otillräckligt sätt mö-

ter deras behov. Dessa skillnader i vårdkultur skapar en oro och ångest hos ungdomar 

eftersom de inte får samma stöd och kontakt i vuxenvården. Vidare forskning bör foku-

sera på de faktorer som, enligt ungdomar med diabetes, kan underlätta övergången från 

pediatrik till vuxenvård. Tydligare riktlinjer bör utformas, detta för att ungdomarna skall 

känna sig trygga i sin egenvård, bli autonoma samt känna sig sedda i vårdsystemet. 

Forskningen bör även inriktas på sjuksköterskans förståelse för den problematik som 

ungdomar med diabetes typ 1 har i adolescensen. Det är viktigt att patientens kunskap 

fungerar som en utgångspunkt i sjukvården. Det bör också göras en uppföljning av unga 

vuxna som insjuknat i myndig ålder, då dessa individer direkt hänvisas till vuxenvård 

och går miste om den basala information som erbjuds inom pediatriken. 

 



 

 

 

Referenslista 

 

Alvarsson, M., Brismar, K., Viklund, G., Örtqvist, E & Östenson, C-G. (2007). Diabe-

tes. Stockholm: Karolinska institutet university press AB. 

 

*Balfe, M. (2009). The body projects of university students with type 1 diabetes. Quali-

ty health research, 19(1), 128- 139. Hämtad 2010- 04- 12 från: 

http://qhr.sagepub.com.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/19/1/128/ 

 

Bergström, M., & Höjer, C. (2008) Att vara tonåring och leva med diabetes – en littera-

turstudie. C-uppsats, Högskolan Skövde, institutionen för vård och natur.  

 

*Cadario, F., Prodam, F., Bellone, S., Trada, M., Binotti, M., Trada, M., Allochis, G., 

Baldelli, R., Esposito, S., Bona, G., & Aimaretti, G. (2009). Transition process of pa-

tients with type 1 diabetes (T1DM) from paediatric to the adult health care service: a 

hospital- based approach. Clinical endocrinology, 71, 346- 350. Hämtad 10- 04- 12 

från: http://jpepsy.oxfordjournals.org.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/32/3/260 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola. Hämtad 10- 04- 15 från: 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf  

 

*Dashiff, C., Vance, D., Abdullatif, H., & Wallander, J. (2008). Parenting, autonomy 

and self- care of adolescents with type 1 diabetes. Child: care, health and develop-

ment, 35(1), 79- 88. Hämtad 10- 04- 07 från: 

http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.bib.hh.se/cgibin/fulltext/121493496/PD

FSTART 

 

Dovey-Pierce, G., Hurrel, L., May, C., Walker, C., & Doherty, Y. (2005). Young adults 

(16-25 years) suggestions for providing appropriate diabetes services: a qualitative 

study. [Electronic version] Health and social care in the community, 13(5), 409-419. 

 

Forsander, G. (2008). Övergång till vuxenmedicinsk klinik. Ingår i, Sjöblad, S, (red.)., 

Barn- och ungdomsdiabetes. (s. 205-206). Lund: Studentlitteratur.  

 

Friberg, F (red.) (2006). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examens-

arbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hanås, R(2008). Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna: hur du blir expert 

på din egen diabetes. Uddevalla: BetaMed.  

 

Havnesköld, L., & Risholm Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm: 

Liber AB. 

 

*Helgeson, V. S., & Novak, S. A. (2007). Illness centrality and well- being among male 

and female early adolescents with diabetes. Journal of pediatric psychology, 32(3), 

260- 272. Hämtad 10- 04- 07 från: 

http://jpepsy.oxfordjournals.org.ezproxy.bib.hh.se/cgi/content/abstract/32/3/260 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0788.tmp
http://jpepsy.oxfordjournals.org.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/32/3/260
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0228.tmp
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.bib.hh.se/cgibin/fulltext/121493496/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.bib.hh.se/cgibin/fulltext/121493496/PDFSTART
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0388.tmp


 

 

 

 

*Helgeson, V. S., Snyder, P. R., Escobar, O., Siminerio, L., & Becker, D. (2007). Com-

parison of adolescents with and without diabetes on indices of psychosocial function-

ing for three years. Journal of pediatric psychology, 32(7), 794- 806. Hämtad 10- 04- 

07 från: http://jpepsy.oxfordjournals.org.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/32/7/794 

 

*Helgeson, V. S., Reynolds, K. A., Siminerio, L., Escobar, O., & Becker, D. (2008). 

Parent and adolescent distribution of responsibility for diabetes self- care: links to 

health outcomes. Journal of pediatric psychology, 33(5), 497-508. Hämtad 10- 04- 

07 från: http://jpepsy.oxfordjournals.org.ezproxy.bib.hh.se/cgi/reprint/33/5/497 

 

Hendry, L. B., & Kloep, M. (2006). Lifespan development- resources, challenges and 

risks. London: Dexter Haven Associates. 

 

Homburger Eriksson, E. (2004). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och kul-

tur. 

 

Huus, K., & Enskär, K. (2007). Adolescents ‘experience of living with diabetes. Pedia-

tric nursing, 19(3).  

 

Hägglöf, B. (2008). Psykologiska aspekter- familjedynamik- coping. Kunskapsöverfö-

ring och attitydpåverkan. Ingår i Sjöblad, S, (red.). Barn- och ungdomsdiabetes. (s. 

65-72). Lund: Studentlitteratur.  

 

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A. J., Ringstedt, S., & Wedel-Brandt, B. 

(2005). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber AB. 

 

*Karlsson, A., Arman, M., & Wikblad, K. (2008). Teenagers with type 1 diabetes -- a 

phenomenological study of the transition towards autonomy in self-management. 

[Electronic version]. International Journal of Nursing Studies, 45(4), 562-570.  

 

Larsson, Y. (2008). Kvalitet och målsättningar i vården av barn och ungdomar med dia-

betes. Ingår i Sjöblad, S, (red.)., Barn- och ungdomsdiabetes. (s. 15-21). Lund: Stu-

dentlitteratur.  

 

Lehmkuhl, H.D., Merlo, L.J., Gaines, J., Devine, K., Storch, E.A., Silverstein J.H., & 

Geffken G.R. (2009). Perceptions of type 1 diabetes among affected youth and their 

peers.  Journal of clinical psychology in medical settings, 16:209-215.   

 

*Luyckx, K., Seiffge-Krenke, I., Schwartz, S., Goossens, L., Weets, I., Hendrieckx, C., 

et al. (2008). Identity development, coping, and adjustment in emerging adults with a 

chronic illness: the sample case of type 1 diabetes. [Electronic version]. Journal of 

Adolescent Health, 43(5), 451-458.  

 

Mulder, H. (2008). Diabetes mellitus- ett metabolt perspektiv på en växande folk-

sjukdom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Myers, D. G. (2004). Psychology. New York: Worth Publishers. 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0388.tmp
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0589.tmp


 

 

 

Olsen Roper, S., Call, A., Leishman, J., Ratcliffe G.C., Mandleco, B.L., Dyches, T.T., 

& Marshall, E.S. (2009). Type 1 diabetes: children and adolescents´ knowledge and 

questions. [Electronic version]. Journal of advanced nursing 65(8), 1705-1714.  

 

*Pacaud, D., Crawford, S., Stephure, D. K., Dean, H. J., Couch, R., & Dewey, D. 

(2007). Effect of type 1 diabetes on psychosocial maturation in young adults. [Elec-

tronic version]. Journal of adolescent health, 40, 29- 35. 

 

*Pacaud, D., Yale, J., Stephure, D., Trussell, R., & Davies, H. (2005). Problems in tran-

sition from pediatric care to adult care for individuals with diabetes. Canadian Jour-

nal of Diabetes, 29(1), 13-18. Hämtad 10- 04- 06 från: 

http://www.diabetes.ca/files/Pacaud.pdf 

 

Rapley, P., & Davidson, PM. (2010). Enough of the problem: a review of time for 

health care transition solutions for young adults with a chronic illness. Journal of 

clinical nursing, 19, 313- 323. Hämtad 10-05-15 från 

http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.bib.hh.se/cgi-

bin/fulltext/123238689/PDFSTART. 

 

Rydén, O., & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi- psykologiska aspekter på hälsa 

och sjukdom. Stockholm: Bonnier utbildning AB. 

 

Scott L., Vallis, M., Charette, M., Murray, A., & Latta, R. (2002). Transition of care: 

researching the needs of young adults with type 1 diabetes. Canadian journal of dia-

betes: 29(3): 203-210. Hämtad 10- 04- 10 från http://www.diabetes.ca/Files/Scott--

Transition%20pages%20203-210.pdf 
 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen.  

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010- stöd för styrning 

och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2010- 05- 20 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17824/2010-1-1.pdf  

 

SOSFS 2005: 12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och pati-

entsäkerhet i Hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

*Sparud Lundin, C. (2008). Living with diabetes during transition to adult life-

relationships support of selfmanagement, diabetes control and diabetes care. Dok-

torsavhandling, Göteborgs universitet.  

 

*Sparud Lundin, C., Öhrn, I., & Danielson, E. (2006). From multidimensional support 

to decreasing visibility: a field study on care culture in paediatric and adult diabetes 

outpatient clinics. [Electronic version]. International journal of nursing studies, 45, 

180- 190. 

 

Tercyak, K.P., Beville, K.W., Walker, L.R., Prahlad, S., Cogen, F.R. Sobel, D.O., & 

Streisand, R. (2005). Health attitude, beliefs, and risk behaviors among adolescents 

and young adults with type 1 diabetes. Children´s health care, 34(3), 165-180.  

 

*Viklund, G., & Wikblad, K. (2009). Teenager’s perceptions of factors affecting deci-

http://www.diabetes.ca/files/Pacaud.pdf
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/7FFRZ7SL/aaaaa
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/7FFRZ7SL/aaaaa
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0388.tmp
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Anna/Desktop/~WRL0388.tmp
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17824/2010-1-1.pdf


 

 

 

sion- making competence in the management of type 1 diabetes. Journal of clinical 

nursing, 18, 3262- 3270. 

 

Visentin, K., Koch, T., & Kralik, D. (2006). Adolescents with type 1 diabetes: transition 

between diabetes services. Journal of clinical nursing, 15, 761-769.   

 

*Wiebe, D. J., Berg, C. A., Korbel, C., Palmer, D. L., Beveridge, R. M., Upchurch, R., 

Lindsay, R., Swinyard, M. T., & Donaldson, D. L. (2005). Children’s appraisals of 

maternal involvement in coping with diabetes: enhancing our understanding of adhe-

rence metabolic control and quality of life across adolescence. Journal of pediatric 

psychology, 30(2), 167- 178. Hämtad 10- 04- 07 från: 

/http://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/reprint/30/2/167 

 

*Weissberg- Benchell, J., Nansel, T., Holmbeck, G., Chen, R., Anderson, B., Wysocki, 

T., & Laffel, L. (2009). Generic and diabetes- specific parent- child behaviors and 

quality of life among youth with type 1 diabetes. Journal of pediatric psychology, 

34(9), 977-988.  

 

Wikblad, K. (2006). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/IX5WBR4A/Mina%20mottagna%20filer


 

 

 

Tabell 2: Sökhistorik                       Bilaga 1 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

PsycInfo 10- 04- 07 Diabetes, Abstract, 

AB= and Adoles-

cence, Abstract, 

AB= 

And transition, an-

ywhere. Date 

Range: 2005- 2010, 

Journal articles 

only, English only. 

11 7 4 4 

PsycInfo 10- 04- 07 Diabetes, Abstract, 

AB= and Adoles-

cence, Abstract, 

AB= 

And health, any-

where. Date range: 

2007- 2010, Journal 

articles only, Eng-

lish only. 

25 9 4 3 

Cinahl 10- 04- 06 (MH "Diabetes 

Mellitus, Insulin-

Dependent") and 

(MH "Adoles-

cence") and (MH 

"Coping").  Limi-

ters - Abstract 

Available; Publica-

tion Year from: 

2005-2010; English 

Language; Peer 

Reviewed; Re-

search Article 

7 3 1 1 

Cinahl 10- 04- 06 (MH "Diabetes 

Mellitus, Insulin-

Dependent") and 

(MH "Adoles-

cence") and ("tran-

sition") as keyword. 

Limits: Abstract 

Available; Publica-

tion Year from: 

2008-2010; English 

Language; Peer 

Reviewed; Re-

search Article  

8 3 1 1 

Cinahl 10- 04- 06 (MH "Diabetes 

Mellitus, Insulin-

Dependent") and 

14 6 4 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MH "Adoles-

cence") and ("tran-

sition") as keyword. 

Limits: Abstract 

Available; Publica-

tion Year from: 

2005-2010; English 

Language; Peer 

Reviewed; Re-

search Article 

PubMed 10-04-12 ("Diabetes Mellitus, 

Type 1"[Mesh] 

AND "Stu-

dents"[Mesh]) 

AND "Young 

Adult"[Mesh] Lim-

its: Has abstract, 

English language. 

Published in the 

last 2 years 

2 2 1 1 

PubMed 10-04-12 "Diabetes Mellitus, 

Type 1"[Mesh] 

AND "Young 

Adult"[Mesh] AND 

(transition[All 

Fields] AND 

care[All Fields]) 

Limits: Has ab-

stract,  English lan-

guage, published in 

the last 2 years  

8 3 1 1 

PubMed 10-04-12 "Quality of 

Life"[Majr:noexp] 

AND "Diabetes 

Mellitus, Type 

1"[Majr:noexp] 

Limits: Has ab-

stract, English lan-

guage, published in 

the last 1 year 

11 3 2 1 

Summa   86 36 18 14 



 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                         Bilaga II: 1 

  

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

kvalitet 

2005 

USA 

PsycINFO 

Wiebe, J, D.,  Berg, 

A, C., Korbel, C.,  

Palmer, L, D., Be-

veridge, M, R., 

Upchurch, R, et al.  

 

Children’s ap-

praisals of mater-

nal involvement 

in coping 

with diabetes: 

enhancing our 

understanding of 

adherence, 

metabolic control, 

and quality of life 

across adoles-

cence 

Syftet var att utvär-

dera hur ungdomar 

uppskattar föräld-

rars involvering när 

det gäller diabetes-

relaterade problem 

och hur de värdera-

de föräldrars in-

blandning, kontrol-

lering och samarbe-

tande. 

Kvantitativ och kvalitativ metod använ-

des. 127 barn, mellan 10 och 15 år gamla 

(66 pojkar och 61 flickor), och deras 

mammor deltog i studien. Deltagarna 

samlades för att fylla i ett frågeformulär 

först som var byggt efter ett flertal mät-

instrument, och genomgick därefter en 

strukturerad intervju där teman var icke- 

inblandning, kontrollering och samarbete 

med ett poängsystem med omvandling i 

% som användes i analysen. 

 

Ett samarbete mellan 

barn och förälder är det 

mest optimala i hantering 

av diabetesrelaterade 

problem. Föräldrars 

involvering i diabetes-

vården är viktigt då bar-

nen är 10- 15 år men den 

måste anpassas till bar-

nens utveckling i adole-

scensen.   

 Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

                                        Bilaga II: 2 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

PsycINFO 

Helgeson, S, V., 

Snyder, R, P., 

Escobar, O., Simi-

nerio, L., & Becker, 

D. 

Comparison of 

adolescents with 

and without di-

abetes on indices 

of 

psychosocial 

functioning for 

three years 

Syftet var att 

utvärdera om 

diabetes har ett 

samband med 

psykosociala 

svårigheter i 

övergången till 

adolescensen. 

Kvalitativ triangulerande och jämförande inter-

vjustudie. En diabetesgrupp och en kontrollgrupp, 

samt en av deltagarnas föräldrar, jämfördes när 

det gäller ungdomarnas psykosociala funktion 

under tre år. Diabetesgruppen bestod av 132 del-

tagare, 70 flickor och 62 pojkar. Majoriteten var 

11-12 år gamla(åldersspann mellan 11 och 13 år) 

som hade haft diabetes minst 1 år. De flesta var 

vita (93 %). Samtliga (307) barn mellan 11- 13 år 

på diabetesmottagningen på sjukhuset tillfrågades 

om studien varav 132 av 171 passande deltog (77 

%). Kontrollgruppen bestod av 131 ungdomar i 

samma åldrar, 67 flickor och 64 pojkar. Deltagar-

na i kontrollgruppen insamlades på ett köpcent-

rum och på ett träningscenter. Diabetesgruppen 

intervjuades på sjukhuset och kontrollgruppen i 

sina hem. Samtidigt svarade föräldrarna på ett 

frågeformulär. Intervjuerna handlade om psykisk 

stress, kompetens, stört beteende runt mat, de-

pressiva symtom, oro och ilska. Intervjuerna och 

frågeformuläret byggde på 6 mätinstrument. In-

tervjuerna svarades på via kodade svarskort med 

skalor/påståenden för intervjuerna.  Bortfall: 9 

föräldrar svarade inte på en del av frågeformulä-

ret. Bortfallet analyserades. Resultatet presentera-

des med hjälp av tabeller och figurer samt text. 

 

Diabetes har inte 

ett samband med 

indikatorer för 

psykosocial stress 

från tidigare år 

fram till mitten av 

adolescensen men 

association finns 

för uppkomna 

sociala svårighe-

ter och ätstör-

ningar. Författar-

na uppmanar 

därför om forsk-

ning på senare 

adolescens. 

 

 Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2009  

Kanada 

PsycINFO 

Pacaud, D.,  Craw-

ford, S., Stephure, 

K, D.,  

Dean, J, H., Couch, 

R., & Dewey, D. 

 

Effect of type 1 

diabetes on psy-

chosocial matura-

tion in young 

adults 

Syftet var att 

utvärdera om unga 

vuxna med diabe-

tes typ1 hade en 

fördröjd psykoso-

cial mognad i 

jämförelse med en 

kontrollgrupp. 

Analytisk statistik, där 160 personer mellan 18 

och 25 år deltog i en jämförande tvärsnittsstudie, 

där 101 var kvinnor och 59 var män. Medelåldern 

var 21.3 år i diabetesgruppen och 22.9 år i kon-

trollgruppen. Fyra mätinstrument användes: The 

Responsibillity and Independence Scale for Ado-

lescents (RISA), mätte adaptivt/anpassat beteen-

de. The Social Maturation Index (SMI) mätte 

mognadsfaktorer i form av utbildning/arbete, 

föräldraseparation, förhållanden/giftermål och 

ekonomisk självständighet. En kortare version av 

Levenson’s Locus of Control Scales användes. 

För varje ämne fick deltagarna välja vilket inne-

håll de höll med om eller inte. Låga poäng tydde 

på en extern LOC och höga poäng tydde på en 

intern LOC.  

 

Studien visade att det 

inte fanns någon speci-

ell skillnad mellan 

diabetesgruppen och 

kontrollgruppen när det 

gällde psykosocial 

mog-

nad.

 

Grad 1 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2006 

Sverige 

Cinahl 

Sparud Lundin, 

C,  Öhrn, I., &  

Danielson, E. 

From multidi-

mensional sup-

port to decreas-

ing visibility: 

a field study on 

care culture in 

paediatric and 

adult diabetes 

outpatient clinics 

Syftet var att beskriva 

vårdkulturen i pediatrisk 

vård och vuxenvård på 

diabetesmottagningar 

och de konsekvenser 

vårdkulturen har för de 

ungdomar som är patien-

ter.  

En jämförande metod användes enligt 

Grounded Theory. 51 observationer 

och 10 semistrukturerade intervjuer 

gjordes på två pediatriska och två 

vuxenkliniker. Data analyserades 

samtidigt som datainsamlingen med en 

jämförande metod som utvecklats ur 

grounded theory. Undersökningsperi-

oden varade över 7 månader. Observa-

tionstiden var 100 h, där den första 

författaren samt en oberoende sjukskö-

terska med erfarenhet av ungdomar 

med diabetes övervakade. Deltagarna 

skulle över 13 år (pediatrik) och under 

25 år (vuxenvård). Intervjuerna varade 

mellan 30- 70 min och spelades in och 

transkriberades till text. Under hela 

processen föddes teoretiska idéer och 

dokumenterades i memos som fördes 

vidare i följande intervjuer och obser-

vationer. 

Den minskade 

synligheten i vux-

envården kan ha 

konsekvenser för 

patienter med 

dålig metabolisk 

kontroll och själv-

hantering. Genom 

att belysa vårdkul-

turen och dess 

miljö kan vårdgi-

vare komma upp 

med strategier för 

att främja kontak-

ten mellan patient 

och vårdgivare. 

Grad 1 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2009 

USA 

PubMed 

Weissberg-

Benchell, J., 

Nansel, T., 

Holmbeck, G.,  

Chen, R.,  

Anderson, B., 

Wysocki, et al.  

Generic and 

diabetes-

specific parent–

child behaviors 

and quality of 

life among 

youth with type 

1 diabetes 

Syftet var att undersöka 

samband mellan föräld-

rar – och barns beteende 

och generella samt diabe-

tesspecifika HRQOL 

bland ungdomar med 

diabetes typ 1. 

Kvalitativ, triangulerande metod med 

beskrivande statistik. Ungdomar mellan 

9- 14,5 år samt deras målsmän tillfråga-

des om att delta i studien. Sammanlagt 

tillfrågades 167 familjer varav 121 deltog 

(73 %). 49 % av deltagarna var tjejer. 

Medelåldern på ungdomarna var 12.1 år 

och deras medel HbA1c låg på 8.10. 91 

% av deltagarna levde med två eller fler 

vuxna. Samtliga svarade på ett på fråge-

formulär som rörde PedsQL, HRQOL 

och generell QOL. De deltog också i en 

observerad familjeinteraktion.  

 

 

 

En högre psykologisk 

kontroll från föräld-

rarna var associerat 

med lägre generell 

och diabetesspecifik 

HRQOL.  Ungdo-

marna upplevde ne-

gativ livskvalitet i 

samband med famil-

jekonflikter. Vid 

diskussioner om 

diabetes i familjen 

sjönk livskvaliteten. 

Ett mer samarbetande 

och ansvarstagande 

ledde till högre livs-

kvalitet för ungdo-

marna.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 



 

 

 

                  Bilaga II: 6 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 
2008 

Belgien 

Cinahl 

Luyckx, K.,  

Seiffge-Krenke, 

I., Schwartz, J, 

S.,  

Goossens, L.,  

Weets, I.,  Hen-

drieckx, C, et al. 

Identity develop-

ment, coping, and 

adjustment in 

emerging adults 

with a chronic ill-

ness: the sample 

case of type 1 di-

abetes 

Syftet var att undersöka 

tre hypoteser: 

- om identitetsutveck-

lingen var påverkad av 

att ha diabetes, jämförel-

se med kontrollgrupp 

- hur identitetsutveck-

lingen var relaterat till 

depressiva symtom, hur 

ungdomar hanterar sin 

sjukdom och diabetesre-

laterade problem 

- om vägen från identi-

tetsutvecklingen till 

diabetesrelaterade pro-

blem/ depressiva symtom 

var genom copingstrate-

gier hos diabetesgruppen 

 

Jämförelsestudie baserat på 

Homburger Eriksons teori om 

identitetsutveckling. Det är en 

kvantitativ studie med fråge-

formulär byggt på ett flertal 

mätinstrument.  194 av 500 (39 

%) ungdomar i åldrarna 18- 30 

med typ 1 diabetes jämfördes 

med en kontrollgrupp utan dia-

betes där 344 svarade av 500( 

53.7 %). Sammanlagt fanns 538 

deltagare, där medelåldern var 

23 år. Det var fler kvinnor i 

jämförelsegruppen. 

 

Att ha en stark känsla av 

identitet hjälpte till när 

det gällde copingstrate-

gier för att integrera sin 

sjukdom i sin självbild. 

Att inte ha en stark käns-

la av identitet hade ett 

samband med maladapti-

va copingstrategier och 

dålig integrering av sin 

sjukdom samt ledde till 

fler diabetesrelaterade 

problem. Identitetsut-

veckling kan fungera 

som en copingstrategi 

och vårdgivare bör vara 

medvetna om detta. 

 

 

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2007 

USA 

PsycINFO 

Helgeson, S, V., 

& Novak, A, S. 

Illness centrality 

and well-being 

among male and 

female early 

adolescents with 

diabetes 

Syftet var att 

undersöka hur 

central sjukdomen 

var i livet och hur 

den påverkade 

den psykiska och 

fysiska hälsan hos 

flickor och pojkar 

med diabetes typ 

1 

 

Triangulerande studie.  307 invitationsbrev skicka-

des ut till ungdomar som var patienter på Childrens 

hospital i Pittsburgh.  171 passade för kriterierna 

och ur dessa deltog 132 (77 %). Ungdomarna var 

mellan 10 och 14 år, de flesta var 11- 12 år gamla. 

70 var flickor och 62 var pojkar som hade haft 

diabetes typ 1 i över ett år. Författarna ville under-

söka om flickor definierade sjukdomen mer central 

än pojkar, om sjukdomens centrala bild bidrog till 

en högre psykisk stress, och om sämre självhanter-

ing av sin sjukdom samt sämre metabolisk kontroll 

hade ett samband med negativ sjukdomsbild. Om 

ungdomen såg sjukdomen som positiv eller mindre 

negativ hade det ett samband med en bättre psykisk 

hälsa, bättre självhantering och metabolisk kontroll. 

Studien ville även undersöka om det skilde sig 

mellan könen när det gällde hur de uppfattade och 

såg sin sjukdom.   

Ungdomarna fick genomgå en strukturerad intervju 

med påståenden och frågor om hur de upplevde sig 

själv och sin sjukdomsbild. De fick använda sig av 

kodade svarskort eller påståenden som svar. Inter-

vjuerna grundade sig på olika mätinstrument om 

mätte sjukdomsbild, psykisk stress, sjukdomsvärde 

och uppfattad kunskap om sjukdomen och självhan-

tering. 

  

Flickor definierade sig 

själva i sjukdomster-

mer vilket är ett pro-

blem då sjukdomen ses 

som något negativt. 

Flickor hade fler de-

pressiva symtom än 

pojkar, och hade mer 

ångest och ilska relate-

rat till sjukdomsbilden. 

En positiv eller mindre 

negativ sjukdomsbild 

hade ett samband med 

en god självhantering.  

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

Sverige  

Sparud Lun-

din, C 

Living with diabetes 

during transition to 

adult life-

relationships, support 

of self-management, 

diabetes control and 

diabetes care 

Det övergripande 

målet för avhandling-

en var att belysa 

huvudsakliga be-

kymmer relaterat till 

övergången mellan 

ungdom - och vuxen-

liv och mellan pedia-

trik och vuxenvård. 

Studien ville få en 

djupare förståelse om 

hur vårdgivare, pati-

enter och deras för-

äldrar hanterar denna 

situation.  

Doktorsavhandling som bygger på fyra 

artiklar. Artikel ett är en utforskande, 

jämförande och beskrivande studie som 

bygger på observationer gjorda på två 

diabetesmottagningar där 51 deltagare 

observerades under deras möte med 

sjuksköterska/läkare samt under 

gruppmöten. Samtliga deltagare var 

över 15 år som ingick i pediatriken och 

yngre än 25 år i vuxenvården. En jäm-

förande analys gjordes i dataanalysen. 

Artikel två är en utforskande, jämfö-

rande och beskrivande studie som byg-

ger på intervjuer med tio vårdgivare på 

två diabetesmottagningar som hade 

erfarenhet av ungdomar med diabetes. 

En jämförande analys gjordes i data-

analysen. Den tredje artikeln har en 

retrospektiv, longitudinell design med 

statistisk analys.  104 deltagare mellan 

18 och 24 år från 1 pediatrisk och 6 

vuxenmottaningar undersöktes via 

arkiv om metaboliska värden.  Artikel 

fyra är en utforskande och beskrivande 

studie byggd på intervjuer (13 ungdo-

mar+ 13 föräldrar) och internetkom-

munikation (180 st). ungdomarna var 

mellan 21 och 22 år gamla. I dataanaly-

sen användes en jämförande analys. 

Ett rubbat förhållande 

mellan den nya vård-

givaren i vuxenvår-

den och patienten 

hindrar den tilliten 

för vården. En indi-

viduell och organisa-

torisk intervention 

behövs för att till-

fredsställa de behov 

som den unga perso-

nen med diabetes typ 

1 har eftersom den 

befinner sig i en 

förändrande period i 

sitt liv. Det behövs 

fler organisatoriska 

förändringar för att 

integrera den unga 

patienten i vuxenvår-

den. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

tens-

kaplig 

Kvali-

tet 
2008 

USA 

PsycINFO 

Helgeson, S, V., 

Reynolds, A, K.,  

Siminerio, L.,  Esco-

bar, O., &  Becker, 

D. 

Parent and adoles-

cent distribution of 

responsibility for 

diabetes 

self-care: links to 

health outcomes 

Syftet var att 

utvärdera rela-

tionen mellan 

ungdomars - 

och föräldrars 

ansvarstagande 

för diabetesbe-

handling och 

psykisk och 

fysisk hälsa. 

Kvalitativ triangulerande studie. 132 del-

tagare, 70 flickor och 62 pojkar deltog i 

studien. Åldersspannet var mellan 10.73 år 

till 14.21 år men majoriteten var 11-12 år 

gamla. Alla ungdomar hade haft diabetes 

1- 13 år. De flesta var vita (93 %). Samtli-

ga (307) ungdomar mellan 11- 13 år till-

frågades om studien. 132 av 171 passande 

deltog (77 %). En gång per år under en 

treårsperiod intervjuades ungdomarna 

medan föräldrarna svarade på ett fråge-

formulär. Vid dessa tillfällen värderades 

ungdomarnas psykiska stress, kompetens 

och kunskap samt diabetes konsekvenser. 

Intervjuerna var strukturerade och ungdo-

marna gavs tre svarskort till svarshjälp. 

Intervjuerna och frågeformulären byggde 

på 6 mätinstrument. År två intervjuades 

127 av 132 (96 %) och 124 av föräldrarna 

fyllde i frågeformulär (95 %). År tre var 

siffrorna 126 (95 %) och 119 (90 %). Tre 

olika analysmodeller användes i dataana-

lys. Resultatet är beskrivande och har 

figurer till hjälp. 

 

Resultatet i studien 

upplyser om vikten av 

delat ansvar för diabe-

teshantering för ung-

domar i den tidiga 

adolescensen fram till 

mitten av adolescensen. 

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

PsycINFO 

Dashiff, C., 

Vance, D., Ab-

dullatif, H., & 

Wallander, J. 

Parenting, autonomy 

and self-care of ado-

lescents 

with Type 1 diabetes 

Syftet var att testa en 

modell som handlar 

om ungdomars och 

deras mödrars kon-

flikter, separations-

ångest och relation 

och om detta häm-

made den kognitiva 

autonomin och egen-

vård hos ungdomar 

med diabetes typ 1. 

Kvantitativ och kvalitativ metod användes. 

131 familjer med en ungdom mellan 11 och 

15 år deltog och bidrog med data under tre 

omgångar. Ungdomar och deras mödrar fyllde 

i frågeformulär(sammanlagt sex mätinstru-

ment) och utförde två inspelade interaktions-

scenarion som kodades. Ungdomarna utförde 

även strukturerad intervju och fyllde i ett frå-

geformulär som handlade som självhanter-

ing/egenvård. Av 161 familjer som fullföljde 

första omgången så var 53 % passande för 

syftet. I omgång två deltog 129 och 117 i 

omgång tre. Sammanlagt bortfall var 28 % på 

två år och berodde främst på att familjerna 

inte hade tid. Det var fler flickor i bortfallet än 

pojkar, men annars visade bortfallet ingen 

signifikant skillnad. Studien utfördes i hem-

men, där föräldrars och ungdomarnas fråge-

formulär svarades separerade från varandra. 

Intervjuerna gjordes enskilt med ungdomarna, 

interaktionerna gjordes tillsammans med för-

äldrarna och var baserade på olika uppgifter. 

Den kvantitativa datan visas i text, tabeller 

och figurer.  

 

Kognitiv autonomi 

hade ett samband 

med ungdomarnas 

egenvård. Mödrars 

separationsångest 

hade ett samband 

med ungdomarnas 

egenvård. Studien 

uppmanar till vidare 

forskning om hur 

föräldrars beteende 

skall bidra och upp-

muntra till ungdo-

mars autonomi samt 

hur separationsångest 

från föräldrarna in-

fluerar ungdomars 

utveckling och bidra-

gande till autonomi 

och självhantering. 

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2005 

Kanada 

Cinahl 

 

Pacaud, D., 

Yale, J-F., 

Stephure, D.,  

Trussell, R., &  

Dele Davies, 

H. 

Problems in tran-

sition from pedia-

tric care 

to adult care for 

individuals with 

diabetes 

Syftet var att utvär-

dera svårigheter i 

övergången mellan 

pediatrik och vux-

envård bland ung-

domar med diabetes 

typ 1och om det 

kan jämföras med 

tidigare studiers 

resultat. 

Kvantitativ metod med statistisk analys. 154 barn, 

som uppföljde kriterierna för studien, gick över 

från barn till vuxenvård mellan juni 1992- juni 

1997. Samtliga fick ett frågeformulär att besvara, 

varav 61,8% svarade. 51 % av datan var använd-

bart till resultatet. Medelåldern på deltagarna var 

vid frågetillfället 20.5 år. Resultatet är beskrivan-

de statistik med ord samt att det tidigare fråge-

formuläret från den tidigare studien är bifogat. 

Det finns en jämförande tabell med den tidigare 

studiens resultat. 

Resultatet upplyser 

om huruvida det 

identifierade proble-

met är en följd av de 

psykosociala mog-

nadsproblem som inte 

är relaterat till över-

gången mellan barn 

och vuxenvård. 

Grad 1 

2009  

Sverige 

PsycINFO 

Viklund, G., 

&  Wikblad, 

K. 

Teenagers’ per-

ceptions of factors 

affecting deci-

sion-making 

competence 

in the manage-

ment of type 1 

diabetes 

Syftet var att ut-

forska tonåringars 

uppfattningar om 

faktorer som påver-

kar beslutsfattande i 

diabetesbehand-

lingen.  

Utforskande, beskrivande, kvalitativ intervjustu-

die. 31 tonåringar (17 flickor och 14 pojkar) mel-

lan 12 och 17 år med diabetes typ 1 deltog i studi-

en. Medelåldern var 14,2 år. Deltagarna tillfråga-

des på den diabetesmottagningen de gick till. De 

blev intervjuade två veckor efter att de utfört ett 

empowermentutbildande program. Kvalitativ 

dataanalys användes som analys.  38 tonåringar 

deltog i empowermentprogrammet, varav 3 inte 

fullföljde programmet, 3 tackade nej till intervju 

och 1 intervju förstördes. Intervjuerna gjordes av 

en forskare okänd för deltagarna och tog plats på 

en diabetesmottagning. Intervjuaren deltog inte i 

dataanalysen. Intervjun bestod av öppna och dis-

kuterande frågor menat för att skapa en dialog. 

Tonåringar förtjänar 

respekt när det gäller 

beslutsfattande kring 

sin sjukdom. De 

behöver stöd från 

sociala nätverk samt 

från föräldrarna. 

Resultatet kan vara 

användbart för diabe-

testeam när det gäller 

att stötta tonåringar 

med diabetes typ 1 

samt deras föräldrar i 

individuella möten 

och i gruppsessioner.   

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2006 

Sverige 

Cinahl 

 

Karlsson, A., 

Arman,  M., &  

Wikblad, K. 

Teenagers with 

type 1 diabetes - 

a phenomeno-

logical study of 

the transition 

towards auton-

omy in self-

management 

 

Syftet var att belysa 

upplevda erfarenhe-

ter med fokus på 

övergången till att 

bli autonom i sin 

självhantering 

bland tonåringar 

med Diabetes typ 1. 

 

Kvalitativ studie som har intervjuat 32 tonår-

ingar (18 flickor, 14 pojkar) om deras indivi-

duella erfarenheter om självhantering. Delta-

garna var mellan 13 och 17 år gamla, medel-

åldern var 14,5 år. Sjukdomsuration med dia-

betes var mellan 1- 14 år, och medelHbA1c 

låg på 7,9. En fenomenologisk ansats har 

använts i dataanalysen.  

 

I kampen för autonomi 

behöver tonåringar di-

stans från andra men 

fortfarande uppleva ett 

stöd från omgivningen. 

En stabil grund för själv-

hantering inkluderar 

praktisk kunskap om 

diabeteshantering och 

förmågan att hantera 

olika situationer. 

Grad 1 

2008 

Irland 

PubMed 

Balfe, M. The body 

projects of uni-

versity students 

with type 1 

diabetes 

 

Två syften, det 

första var att ut-

forska på vad dessa 

studenter menade 

med att vara normal 

och varför deras 

försök att vara 

normala påverkade 

deras blodsocker. 

Det andra var att 

undersöka hur stu-

denternas försök att 

vara hälsosamma 

påverkade deras 

försök att vara 

normala.  

 

Kvalitativ semistrukturerad intervjumetod 

användes med en öppen kodning som analys.  

160 informationsbrev om studien skickades ut 

till diabetiker på olika universitet i UK varav 

17svarade (11 kvinnor, 6 män).  Åldrarna var 

18-25. Bortfallet var en person som hoppade 

av studien på grund av studieavbrott. Samtliga 

informanter gick sitt första år på universitetet. 

Först gjordes djupgående intervjuer som följ-

des av uppföljningsintervjuer ca 4 månader 

senare. Intervjuerna tog ca 2 timmar. Mellan 

intervjuerna hade informanterna dagböcker 

som de skrev i under två veckor, där deltagar-

na skrev om hur diabetes påverkar studentli-

vet, deras självhantering etc. 

 

Artikeln belyser om 

varför unga människor 

har ett riskbeteende i 

universitetsperioden och 

hur studenter med diabe-

tes typ 1 balanserar mel-

lan sjukdom och student-

liv. Resultatet kan även 

illustrera och vara till 

hjälp att förstå hur andra 

unga studenter med kro-

niska sjukdomar känner.  

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare  

 
Titel Syfte Metod  

Urval 

 

Slutsats Vetens-

kaplig 

Kvalitet 

2009 

Italien 

PubMed 

Cadario, F., Pro-

dam, F., Bellone, 

S., Trada, M., 

Binotti,, M., Tra-

da, M, et al.  

Transition process 

of patients with 

type 1 diabetes 

(T1DM) from 

paedriatric to the 

adult care service: 

a hospital- based 

approach 

Syftet var att 

utvärdera och 

jämföra en struk-

turerad övergång 

från pediatrik till 

vuxenvård med en 

ostrukturerad 

övergång.  

Kvalitativ, kvantitativ retrospektiv studie. Mellan 1994- 

2004 övergick 62 ungdomar från pediatrik till vuxenvård 

på ett sjukhus i Italien. Dessa tillfrågades om de ville 

vara med i studien och svara på ett frågeformulär, via 

telefon eller direkt på sjukhuset som handlade om över-

gången från pediatrik till vuxenvård samt frågor om hur 

vården i övergångsprocessen upplevdes. Deltagarnas 

medelålder var 19 år. År 1999 infördes ett program för 

en strukturerad övergång för ungdomar som var 18- 20 

år. Detta innebar att de 62 deltagarna delades in i två 

grupper; grupp A(32st) som genomgått en ostrukturerad 

övergång (1994- 99) och endast fått ett brev hemskickat 

med sin medicinska historia och en bokad tid hos vuxen-

vården. Grupp B, med 30 deltagare (mellan år 2000- 

2004) fick utförlig information om övergången under det 

sista året i pediatriken och hade ett individuellt stöd från 

en endokrinolog och en barnläkare under processen samt 

möjligheten att återvända till pediatriken om de inte 

kände sig nöjda med vuxenvården. Dessutom bifogades 

ett papper med information om patienten till vuxenvår-

den. De sista mötena i pediatriken var utan patientens 

föräldrar och följdes upp under ett år efter övergången.  

92 % svarade på enkäten, 84 % av grupp A och samtliga 

i grupp B. bortfall: fem patienter från grupp A vil-

le/kunde inte svara (1 dödsfall). Bortfallet analyserades. 

 

Övergångs-

processen 

spelar en 

viktig roll i 

diabetesvår-

den och en 

strukturerad 

plan är obli-

gatorisk för 

att förhindra 

att vården 

tappar pati-

enter och på 

det viset 

förvärra 

deras hälsa. 

Grad 1 

 

 


