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Sammanfattning Statistik från 2012 visade att 346 679 personer i 
Sverige har sjukdomen diabetes, detta omfattar 
cirka 4% av befolkningen och av dessa har cirka    
50 000 personer diabetes typ 1. Forskning har vi-
sat att diabetiker har lägre livskvalitet än övrig 
befolkning. Livskvaliteten påverkas av fysisk 
hälsa, psykologiskt tillstånd, grad av självstän-
dighet och sociala relationer. Tonåringar med di-
abetes typ 1 upplever sig annorlunda jämfört med 
sina vänner och det är betydelsefullt att identifi-
era faktorer som påverkar livskvaliteten. Syftet 
med studien var att belysa faktorer som påverkar 
livskvaliteten hos tonåringar med diabetes typ 1. 
Studien genomfördes som en litteraturstudie och 
13 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet 
av studien visar att HbA1c, psykiskt välbefin-
nande, närstående, behandling och kontroll av 
sjukdomen påverkar livskvaliteten hos tonåringar 
med diabetes typ 1. För att kunna hjälpa tonå-
ringar att höja livskvaliteten är det av stor bety-
delse att identifiera de faktorer som påverkar 
livskvaliteten. Vidare forskning bör fokusera på 
evidens för hur de faktorer som påverkar livskva-
liteten kan påverkas.  
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Abstract  Statistics from year 2012 showed that 346 679 

Swedes has the disease diabetes. This is approxi-
mately 4% of the inhabitants of Sweden and by 
those, approximately 50 000 has type 1 diabetes.   
Through research, it has been found that diabetics 
have a lower Quality of Life (QoL) than the rest 
of the inhabitants of Sweden. QoL is affected by 
physical health, psychological state, level of in-
dependence and social relations. Type 1 diabetic 
adolescents experience themselves different com-
pared with their friends and it is valuable to iden-
tify factors that affects the QoL. The aim of the 
study was to enlighten factors which affect QoL 
amongst adolescents with type 1 diabetes. The 
study was performed as a literature study and 13 
scientific articles where analyzed. The result of 
the study shows that HbA1c, psychological well-
being, intimates, treatment and control over the 
disease affects the QoL amongst adolescents with 
type 1diabetes. To be able to help adolescents 
with improving QoL, a part of great importance is 
to identify the factors which affect it. Further re-
search should focus on evidence of how these 
QoL-factors can be affected. 
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Inledning 
I Sverige rapporterades år 2012 att 346 679 personer har sjukdomen diabetes, detta är 
cirka 4% av befolkningen och av dessa har cirka 50 000 personer diabetes typ 1 
(Guðbjörnsdóttir, Eliasson, Cederholm, Zethelius, Samuelsson & Svensson, 2011). Sve-
rige är ett av de länder som har högst nyinsjuknandetal av diabetes typ 1 varje år (Berne 
& Fritz, 2011-2012). I Sverige utvecklar i genomsnitt 2 barn diabetes typ 1 varje dag, 
detta innebär att cirka 700 barn och ungdomar insjuknar varje år (Lernmark, Lernmark, 
Larsson, Agardh & Cilio, 2011). Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst 
drabbar unga personer och karaktäriseras av upphörd insulinproduktion. Diabetes typ 2 
drabbar främst äldre och karaktäriseras av att insulinproduktionen försämras och att 
cellernas mottaglighet för insulin minskar (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & 
Östenson, 2010). Diabetes medför stora samhällskostnader som framförallt är förbundna 
med de komplikationer sjukdomen kan skapa och som då kräver sjukskrivning och be-
hov av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010). Vården av de komplikationer som 
sjukdomen kan medföra ingår i den grundutbildade sjuksköterskans yrkesområde som 
omfattas av barn, ungdomar, vuxna och äldre där såväl fysiska som psykiska behov ska 
tillfredsställas (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvars-
områden, dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra 
lidande. God omvårdnad ska ges till patienter oberoende faktorer som ålder, kön, tros-
uppfattning och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 
 
Hos unga personer med diabetes påverkas den psykosociala hälsan mer jämfört med 
friska personer. Det finns skillnader mellan flickor och pojkar och det har visat sig att 
flickor känner sig mer drabbade av sjukdomen än vad pojkar gör (Alvarsson et al., 
2010). Enligt Dammen Mosand och Stubberud (2011) har diabetiker lägre livskvalitet 
än övrig befolkning. Forskare har sökt ett samband mellan hur unga med diabetes upp-
lever sin livskvalitet i förhållande till värdet på deras HbA1c, men detta samband är inte 
fullt kartlagt (Alvarsson et al. 2010).  
 

Bakgrund 

Livskvalitet 
Litteraturstudien kommer att utgå från Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) defi-
nition av livskvalitet där livskvalitet definieras som något individuellt, detta betyder att 
hur livskvaliteten upplevs är beroende av den aktuella situationen och påverkas av en 
persons fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, grad av självständighet och sociala relat-
ioner.   
 
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2012) kan livskvalitet besk-
rivas som individens värdering av sitt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. 
Brülde (2003) beskriver att livskvalitet är en individuell upplevelse som påverkas av 
alla händelser i livet, det är därför av betydelse att identifiera viktiga faktorer i en per-
sons liv för att kunna påverka livskvaliteten. Vidare beskriver Brülde (2003) att livskva-
litet är en känsla av att ha ett bra liv, en person med låg livskvalitet upplever sitt liv som 
dåligt och en person med hög livskvalitet upplever sitt liv som bra. Livskvalitet används 
idag mycket inom hälso- och sjukvården och benämns då som hälsorelaterad livskvalitet 
(SBU, 2012). Som hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att bemöta patienten med 
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respekt och ge tillfredsställande information för att möjliggöra en delaktighet i beslut 
om vård och behandling. I de fall patienter blivit bemötta med bristande respekt och 
oförmåga att påverka sin vård har de upplevt en känsla av kränkt värdighet (Söderberg, 
2009). Begreppet hälsorelaterad livskvalitet kan användas för att följa upp effekten av 
vårdåtgärder och belyser aspekter av hur hälsan påverkar den allmänna livskvaliteten 
(SBU, 2012). Hälsorelaterad livskvalitet kan bedömas utifrån två dimensioner, allmän 
och sjukdomsspecifik (Patient Reported Outcome Measures, 2013). Forskning visar att 
barn med diabetes typ 1 har lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med barn utan dia-
betes (Kalyva, Malakonaki, Eiser & Mamoulakis, 2011). Sullivan och Wiklund (1999) 
beskriver att livskvalitetsmåttet inom vården kan motivera patienterna genom att be-
handlingssätten kan korrigeras för att full effekt ska nås och samtidigt blir patienterna 
mer involverade i vården.  
 
Hilliard, Goeke-Morey, Cogen, Henderson och Streisands (2009) studie visade att de 
tonåringar med diabetes som hade symtom för depression eller ångest hade försämrad 
livskvalitet. Vidare visade Kalyva et al. (2011) och Al-Akour, Khader och Shatnawis 
(2010) studier att försämrad livskvalitet ledde till försämrad metabol kontroll som resul-
terade i ett förhöjt HbA1c. Forskning har också visat att familjekonflikter har en negativ 
inverkan på livskvaliteten hos tonåringar med diabetes typ 1 (Weissberg-Benchell, Nan-
sel, Holmbeck, Chen, Anderson, Wysocki & Laffel, 2009). I samband med en föränd-
ring av det normala livet som att drabbas av en allvarlig kronisk sjukdom så förändras 
relationen till andra människor och detta kan skapa känslor av ensamhet, utanförskap 
och att vara annorlunda (Söderberg, 2009). Relationerna mellan människor har bety-
delse för livskvaliteten samt förmåga till återhämtning efter sjukdom. En person som 
drabbats av en kronisk sjukdom kan känna gemenskap genom att träffa andra personer i 
samma situation (Söderberg, 2009). Vidare beskriver Alvarsson et al. (2010) att tonå-
ringar med diabetes kan få hjälp i att identifiera sig med sin sjukdom genom att träffa 
andra med diabetes i samma ålder: 
 

“Det fanns människor där som man kunde prata med på ett avslappnat sätt. De 
kände inte mig och jag kände inte dem. Man lärde känna varandra på ett annat 
sätt än vad man gör när man känt varandra jättelänge. Eftersom vi hade diabe-
tes allihopa hade vi något gemensamt. Vi pratade lite om liknande upplevelser 
vi hade haft.” (Alvarsson et al., 2010, s. 15). 

 
Som sjuksköterska är det viktigt att fungera som ett stöd och ge råd till patienter med 
diabetes så att de blir delaktiga i sin vård. Omvårdnad och medicinsk behandling är för-
utsättningar för att diabetiker ska uppnå optimalt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt 
och socialt (Socialstyrelsen, 2010). Söderberg (2009) beskriver att patienter som upple-
ver att sjuksköterskan tror på den drabbades förmåga i förhållande till exempelvis be-
handling bidrar till att öka deras välbefinnande.  
 

Diabetes typ 1 
Det finns flera olika typer av diabetes och alla har gemensamt att de leder till en förhöjd 
blodglukosnivå. De vanligaste diabetesformerna är diabetes typ 1 och diabetes typ 2 
(Socialstyrelsen, 2010), andra former av diabetes är graviditetsdiabetes (Landon et al., 
2009), Maturity Onset Diabets in Young som vanligen benämns MODY (Schober, 
Rami, Grabert, Thon, Kapellen, Reinehr & Holl, 2009) och Latent Autoimmune Diabe-
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tes of the Adult som benämns LADA (Tsiavou, Hatziagelaki, Chaidaroglou, Manginas, 
Koniavitou, Degiannis & Raptis, 2004). 
 
Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar an-
griper sig själv. Hos friska människor producerar bukspottskörtelns betaceller hormonet 
insulin som möjliggör att glukos kan transporteras in i cellerna. Vid diabetes typ 1 är 
betacellerna skadade och insulin kan inte produceras, denna brist leder till höga blod-
glukosnivåer (Braun & Anderson, 2012). Glukos är cellernas främsta energikälla och är 
nödvändigt för att kroppens organ ska upprätthålla sin funktion. Bildning av glukos sker 
genom nedbrytning av de kolhydrater vi får i oss via födan och för flertalet celltyper är 
hormonet insulin nödvändigt för att dessa ska ha möjlighet att ta upp glukosen (Alvars-
son et al., 2010). Insulin är nödvändigt för att uppnå en stabil blodglukosnivå och per-
soner med diabetes typ 1 måste tillföra kroppen insulin externt. Tillförseln av insulin till 
kroppen kan ske genom injektionsbehandling flera gånger om dagen, eller genom insu-
linpump som kontinuerligt tillför kroppen insulin via en plastslang som går till under-
hudens fettvävnad (Alvarsson et al., 2010; Braun & Anderson, 2012).  
 
En låg blodglukosnivå (hypoglykemi) kan uppkomma till följd av försenad eller utebli-
ven måltid, för hög insulindos samt oplanerad eller ansträngd fysisk aktivitet (Braun & 
Anderson, 2012). Alkohol kan också vara en orsak till hypoglykemi då alkoholen 
blockerar leverns frisättning av glukos (Alvarsson et al., 2010). Vid hypoglykemi kan 
symtom vara nedsatt koncentrationsförmåga, extrem hunger, kallsvettighet, yrsel, tal-
svårigheter, darrningar, medvetslöshet, hög puls och hjärtklappning (Braun & Ander-
son, 2012). Hypoglykemi behandlas effektivt genom intag av druvsocker eller kolhydra-
ter (Braun & Anderson, 2012). 
 
En hög blodglukosnivå (hyperglykemi) uppkommer ofta vid sjukdomsdebut och kan 
även orsakas till följd av för låg eller utebliven insulindos. När en person med diabetes 
drabbas av infektion utlöser det ofta en stressreaktion som gör att kroppen kräver mer 
insulin. Stress kan orsaka hyperglykemi eftersom att stresshormonerna ökar glukospro-
duktionen (Alvarsson et al., 2010). Vid hyperglykemi kan symtom vara överaktivitet, 
humörsvängningar (Hawthorne et al., 2011), törst, stora urinmängder, trötthet, svett-
ningar, illamående och kräkningar (Coffman, Norton & Beene, 2012). Vid kraftig insu-
linbrist sker en betydande höjning av blodglukosnivån och insulinberoende celler saknar 
förmåga att ta upp glukos. När glukos saknas som energikälla använder sig kroppen 
istället av mindre effektiva energikällor såsom kroppsfett och i levern ombildas fettsyror 
till ketoner (Braun & Anderson, 2012). När ketoner bildas i levern drabbas patienten av 
tillståndet ketoacidos som kan orsaka medvetslöshet och patienten kan hamna i diabet-
eskoma, tillståndet kräver omgående vård på sjukhus (Alvarsson et al., 2010). 
 
För diabetiker är ett bra medelvärde på blodglukosnivån viktigt för att minska risken för 
komplikationer (Braun & Andersson, 2012). HbA1c är ett blodprov som mäter hur blod-
glukosnivån i genomsnitt har varit de senaste 3 månaderna, detta innebär att en längre 
tid med höga blodglukosnivåer leder till ett högt HbA1c (Serrabulho, Matos & Raposo, 
2012). Diabetiker kontrollerar själva sin blodglukosnivå genom att sticka sig i fingret, 
på armen eller i buken och en glukosmätare läser av värdet av blodglukosnivån (Alvars-
son et al., 2010). En högre blodglukosnivå under en lång tid innebär att riskerna för dia-
beteskomplikationer är större, komplikationerna drabbar många gånger ögon, njurar, 
nerver och hjärta- och kärl (Socialstyrelsen, 2010). En vanlig senkomplikation vid dia-
betes är kroniska, svårläkta fotsår som uppkommer till följd av nervpåverkan och för-
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ändringar av både stora och små blodkärl. I Sverige drabbas cirka 10% av alla diabeti-
ker av kroniska, svårläkta fotsår (Alvarsson et al., 2010). En längre tid med hypergly-
kemi orsakar pålagringar på blodkärlen och ökar risken för att drabbas av stroke, hjärt-
infarkt och amputationer. Hypoglykemi är också skadligt för kroppen och kan orsaka en 
förändrad hjärnfunktion (Braun & Anderson, 2012). 
 

Tonåring och diabetes typ 1 
När en person drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 innebär det en förlust 
av det normala livet och kan orsaka oro och sorg (Söderberg, 2009). Kroniskt sjuka 
människor är sårbara och kan känna rädsla över situationen de befinner sig i. Att drab-
bas av en kronisk sjukdom är det största hotet mot en människas hälsa, sjukdomen syns 
vanligen inte utanpå kroppen och den drabbade personen kan känna sig väldigt ensam 
(Söderberg, 2009).  

 
 “Sjukdom är livets nattsida, ett mer betungande medborgarskap. Var och en 

som är född till världen har ett dubbelt medborgarskap, ett i det friskas kunga-
rike och ett i de sjukas. Fast vi alla föredrar att bara använda det positiva pas-
set blir var och en av oss förr eller senare tvingad, åtminstone under en kortare 
period, att identifiera oss som medborgare i det andra landet.” (Sontag. citerad 
i Söderberg, 2009, s. 17). 

 
Studier har visat att människor med kroniska sjukdomar har större risk att drabbas av 
depression (Polonsky, 2002). Forskning har också visat att diabetes och psykiska pro-
blem kan associeras till varandra (de Ornelas Maia, de Azevedes-Braga, Brouwers, 
Nardi-Egidio & de Oliveira e Silva, 2012). Lehmkuhl, Merla, Devine, Gaines, Storch, 
Silverstein och Geffleens (2009) visade att tonåringarna i deras studie upplevde det job-
bigt att prata om sjukdomen och de kände sig annorlunda i jämförelse med sina vänner. 
Alvarsson et al. (2010) beskriver att det under perioder i livet kan vara väldigt tungt att 
leva med en kronisk sjukdom som diabetes och kanske kan det vara speciellt jobbigt att 
leva med diabetes i tonåren. Tonåring definieras enligt svenska MeSH (2013) som en 
person i åldern 13-18 år. Enligt Alvarsson et al. (2010) är tonåren en fas i livet där indi-
viden börjar distansera sig ifrån föräldrarna, kompisarna är en viktig del och det är 
oönskat att vara annorlunda än någon annan: 

 
“De vet ju inte hur det är att ha diabetes. Man har bra eller dåligt. Man är bra 
eller dålig. Man kan känna att man är mindre värd om man har diabetes.” (Al-
varsson et al., 2010, s. 13).  
 

Problemformulering 
Att drabbas av diabetes påverkar en persons vardagsliv och kräver livsstilsförändringar 
där komponenter såsom motion och medicinering ska balanseras, detta kan skapa en oro 
och rädsla för vad sjukdomen kan innebära och rädslan kan påverka individens psyko-
sociala hälsa negativt. Det finns dem som upplever en motsats mellan delarna att sköta 
de restriktioner sjukdomen innebär och samtidigt finna glädje i vardagslivet. För att 
kunna ge individuellt anpassad vård är det betydelsefullt att skapa förståelse för de fak-
torer som påverkar livskvaliteten. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos tonå-
ringar med diabetes typ 1. 
 

Metod 
Arbetet utfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2012) modell, vilket innebar att 
aktuell forskning bearbetades och sammanställdes för att fördjupade kunskaper skulle 
uppnås.  
 

Datainsamling 
Innan sökningar utfördes i valda databaser fanns en tydlig idé om vad uppsatsens pro-
blemområde och syfte skulle vara, utifrån denna idé gjordes fritextsökningar i databa-
serna PubMed och Cinahl. Fritextsökningarna gjorde det möjligt att skapa en överblick 
av den forskning som fanns att tillgå samt undersöka om litteraturstudien var möjlig att 
utföra med utgångspunkt från det tänkta syftet. Bedömningen var att det skulle gå att 
finna material till litteraturstudien och utifrån syftet bestämdes sökord som presenteras i 
tabell 1. 
 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt           
 

 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl 
Subject head-
ing list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
Academic  
Search Elite  
Subject terms 
 

Diabetes typ 1 Diabetes Mellitus, 
Type 1 (MeSH) 

Diabetes Melli-
tus, Type 1 
(Headings) 

Diabetes 
mellitus type 

1 (fritext) 

Insulin-
dependent dia-
betes (Subject) 

Livskvalitet Quality of Life (MeSH) Quality of Life 
(Headings) 

Quality of life 
(Thesaurus) 

Quality of life 
(Subject) 

Upplevelse Experience (fritext) Experience 
(fritext) 

Experience 
(fritext) 

Experience 
(Subject) 

Ungdom 
Tonåring 

Adolescent (MeSH) Adolescence 
(Headings) 

Adolescence 
(fritext) 

Adolescence 
(fritext) 

 
Vid samtliga sökningar ingick ”Diabetes mellitus type 1” som ämnesord eller fritextord 
och kombinerades på olika sätt med övriga sökord. Sökningarna gjordes i databaserna 
PubMed, Cinahl, PsycInfo och Academic Search Elite. I PubMed användes MeSh-
termer, Cinahl headings användes i Cinahl, Thesaurus användes i PsycInfo och Subject 
terms användes i Academic Search Elite. De booleska sökoperatorerna som användes 
var “AND”. För detaljerad sökhistorik se tabell 2, bilaga A. Sökningar gjordes också 
med sökordet ”health” som fritextord och ämnesord men detta gav inga ytterligare re-
sultat som var relevanta för att besvara litteraturstudiens syfte. 
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Reviewartiklar valdes bort när de påträffades eftersom att dessa enligt Riktlinjer för 
skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten inom omvårdnad (2013) inte får ingå i 
litteraturstudiens resultat. Artiklarnas titlar och alla tillgängliga abstracts lästes enskilt 
igenom för att sedan diskuteras gemensamt. De artiklars abstract som inte funnits till-
gängliga har genom titeln övervägt att exkluderas. Inklusionskriterier var att artikeln 
skulle vara publicerad på engelska mellan januari 2008 och februari 2013, vara referee-
granskade samt behandla tonåringar med diabetes typ 1. Litteraturstudiens avgränsning 
av ålder var tonåringar med en marginal på ± 1 år. Exklusionskriterier var att ålder för 
studien inte redogjorts samt artiklar som koncentrerade sig på effekten av olika insulin-
sorter. Resterande 30 artiklar som behandlade livskvalitet i förhållande till diabetes typ 
1 ingick i urval 1. Artiklarna från urval 1 lästes enskilt med noggrann genomgång och 
därefter fördes en gemensam diskussion. Vid diskussionen framkom att flera artiklar 
inte använt sig av åldersfördelning i resultatet vilket ledde till att dessa exkluderades 
eftersom dessa då inte kunde besvara litteraturstudiens syfte. Tretton artiklar ansågs ha 
resultat som på något sätt kunde besvara studiens syfte och valdes till urval 2, av dessa 
var 1 kvalitativ och 12 var kvantitativa. Resultatartiklar som valts ut ifrån tidigare sök-
ning presenteras inom parentes. De 13 artiklar som gick vidare till urval 2 lästes ytterli-
gare gånger och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 
kvantitativ och kvalitativ metod. Granskningen bedömde artikelns vetenskapliga grad 
där grad I står för hög vetenskaplig kvalitet, grad II står för medelhög vetenskaplig kva-
litet och grad III står för låg vetenskaplig kvalitet. Efter artikelgranskningen konstatera-
des att 3 artiklar var av grad II och 10 artiklar var av grad I. 
 

Databearbetning 
De 13 artiklar som ligger till grund för resultatet bearbetades enskilt och därefter ge-
mensamt. En artikelöversikt utarbetades gemensamt, en för kvalitativ metod (tabell 3, 
bilaga B) och kvantitativ metod (tabell 3, bilaga C). I artikelöversikten finns resultatar-
tiklarnas titel, syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och vetenskapliga grad presenterade. 
Artiklarnas resultat analyserades först enskilt och därefter diskuterades vilka delar av 
artiklarnas resultat som besvarade litteraturstudiens syfte. En sammanfattning av de 
delar i artiklarnas resultat som besvarade litteraturstudiens syfte utarbetades gemensamt. 
En sammanfattning gjordes för varje enskild studie för att möjliggöra identifiering av 
likheter och skillnader. Färgpennor användes för markering av de likheter som kunde 
finnas i de olika studierna och därefter sammanfattades dessa likheter i nya dokument. 
Dessa dokument jämfördes sedan med varandra och analyserades i förhållande till litte-
raturstudiens syfte för att utarbeta kategorier till resultatet. Sammanställningen möjlig-
gjorde identifiering av 4 faktorer som påverkar livskvaliteten hos tonåringar med diabe-
tes typ 1, dessa var HbA1c, psykiska faktorer, närstående samt behandling och kontroll 
av sjukdomen. 
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Resultat 

HbA1c påverkar tonåringars livskvalitet 
I sju studier framkom ett samband mellan HbA1c och livskvalitet hos tonåringar med 
diabetes typ 1 (De Wit, Delemarre-van De Waal, Bokma, Haasnoot, Houdijk, Gemke 
och Snoek., 2008; De Wit, Delemarre-van De Waal, Bokma, Haasnoot, Houdijk, 
Gemke och Snoek., 2010; Hanberger, Ludvigsson & Nordfeldt, 2009; Hilliard, Herzer, 
Dolan & Hood, 2011; Ingerski, Laffel, Drotar, Repaske & Hood, 2010; Lawrence, Yi-
Fraizer, Black, Anderson, Hood, Imperatore, Klingensmith, Naughton, Mayer-Davis & 
Seid, 2012; Nardi, Zucchini, D’Alberton, Salardi, Maltoni, Bisacchi, Elleri & Cicog-
nani., 2008).  
 
De Wit et al. (2008), Hanberger et al. (2009), Ingerski et al. (2010) och Lawrence et al. 
(2012) undersökte sambandet mellan HbA1c och diabetesrelaterad livskvalitet. Tonå-
ringarnas HbA1c mättes och de bedömde sedan sin diabetesrelaterade livskvalitet genom 
självskattningsinstrument. Resultatet av studierna visade att sambandet mellan HbA1c 
och diabetesrelaterad livskvalitet var att ett lågt HbA1c visade hög diabetesrelaterad 
livskvalitet. De Wit et al. (2008) och De Wit et al. (2010) artiklar beskriver intervent-
ionsstudier som bygger på varandra. En utvärdering i det psykosociala välbefinnandet 
gjordes 12 månader efter interventionens början samt 12 månader efter interventionens 
slut. Patienterna fick innan besöken bedöma sin hälsorelaterade livskvalitet för att under 
besöken följa upp resultatet och kommunicera med sin vårdgivare, denna grupp jämför-
des med en grupp som endast fick bedöma sin livsstil och fortsätta vården som vanligt. I 
resultatet framkom att interventionsgruppen 12 månader efter interventionens start hade 
ett lägre HbA1c och De Wit et al. (2010) visade att interventionsgruppens HbA1c 12 må-
nader efter interventionens slut steg igen och att den hälsorelaterade livskvaliteten för-
sämrades. 
 
Enligt Hilliard et al. (2011) och Ingerski et al. (2011) fanns ett samband mellan HbA1c, 
livskvalitet och depressiva symtom. Deltagarna bedömde graden av depression och 
livskvalitet genom självskattningsinstrument. Instrumentets totala poäng var 54 och av 
dessa innebar >13 poäng flera depressiva symtom. I resultatet av självskattningen fram-
kom att tonåringar som hade ett högt HbA1c visade höga poäng för depression och låg 
livskvalitet. Vidare beskriver Hilliard et al. (2011) att det även fanns ett samband mellan 
HbA1c, ångest och livskvalitet. Deltagarna bedömde graden av ångest och livskvalitet 
och resultatet visade att de som hade ett högt HbA1c skattade höga poäng för ångest och 
låg livskvalitet (Hilliard et al., 2011). 
 
Två studier (Ingerski et al., 2010; Nardi et al., 2008) belyste att det fanns ett samband 
mellan HbA1c och några olika faktorer som kunde påverka livskvaliteten. Nardi et al:s 
(2008) resultat visade att ett högt HbA1c hade samband med låg livskvalitet, en försäm-
rad fysisk funktion, mer affektiva och sociala problem samt fler diabetessymtom. I Ing-
erski et al:s (2010) studie framkom att det fanns ett samband mellan faktorerna lågt 
HbA1c, täta blodglukosmätningar, kortare sjukdomstid och hög livskvalitet. I resultatet 
identifierades 4 grupper varav 2 grupper hade lågt HbA1c. Skillnaden i dessa grupper 
var att 1 grupp hade hög livskvalitetet och 1 grupp hade låg livskvalitet. Skillnaderna 
som framkom mellan grupperna var behandlingssätt och självskattad depression. I den 
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grupp som hade hög livskvalitet var det fler som använde insulinpump och i gruppen 
med låg livskvalitet hade fler symtom för depression.  
 

Psykiskt välbefinnande påverkar tonåringars livskvalitet 

I åtta studier framkom att psykiskt välbefinnande påverkade livskvaliteten hos tonåring-
ar med diabetes typ 1 (De Wit et al., 2008; De Wit et al., 2010; Di Battista, Hart, Greco 
& Gloizer, 2009; Guo, Whitemore, Wang, Zhou & He, 2012; Hilliard et al., 2011; Ing-
erski et al., 2010; Nardi et al., 2008; Novato, Grossi & Kimura, 2007).  
 
Självkänslan visade sig i flera studier vara en faktor som påverkade livskvaliteten (De 
Wit et a., 2008; De Wit et al., 2010; Novato et al., 2007). Studierna undersökte själv-
känslan utifrån olika samband där De Wit et al. (2008) och De Wit et al. (2010) under-
sökte självkänsla i förhållande till hälsorelaterad livskvalitet och Novato et al. (2007) 
undersökte självkänsla i förhållande till diabetesrelaterad livskvalitet. Alla studiernas 
resultat visade att ju bättre självkänslan var desto högre var livskvaliteten. De Wit et al. 
(2010) fann även att självkänslan påverkade negativt av familjekonflikter.   
 
De Wit et al. (2008) och De Wit et al. (2010) interventionsstudiers resultat, visade att 
patienterna som bedömde sin hälsorelaterade livskvalitet inför besöken hade en förbätt-
ring i psykosocialt välbefinnande 12 månader efter interventionens början. De Wit et 
al:s (2010) resultat visade att 12 månader efter interventionens slut sjönk deras själv-
skattning i 3 av 4 domäner som ingick i bedömningen av den hälsorelaterade livskvali-
teten. De domäner som sjönk var “behaviour”, “mental health” och “self-esteem”, den 
fjärde domänen som inte sjönk var “family activities”.  
 
Enligt Guo et al. (2012), Hilliard et al. (2011) och Ingerski (2009) hade depressiva sym-
tom betydelse för livskvaliteten. I de fall patienterna hade höga poäng vid självskattning 
av depression var livskvaliteten lägre och i de fall poängen var låga var livskvaliteten 
högre (Guo et al., 2012; Hilliard et al., 2011; Ingerski et al., 2009). Två studier belyste 
att ångest hade betydelse för livskvaliteten (Di Battista et al., 2009; Hilliard et al., 
2011). Di Battista et al. (2009) belyste hur den sociala ångesten påverkade livskvaliteten 
negativt och vidare kan skapa rädsla för att drabbas av hypoglykemi. I Hilliard et al. 
(2011) belystes också ångest och resultatet av studien visade att högre självskattad ång-
est resulterade i lägre livskvalitet. 
 
I Hanberger et al:s (2009) studie skattade deltagarna sin hälsorelaterade livskvalitet och 
skattade då domänen “limitation” lägst. Vidare beskrev Hanberger et al. (2009) att hög 
hälsorelaterad livskvalitetet, såväl allmän som diabetesrelaterad, hade samband med att 
deltagarna självskattade sin svårighetsgrad av sjukdomen som låg. Resultatet visade 
också att pojkar skattade båda dimensionerna av livskvalitet högre än flickorna. Sand, 
Kljajic, Schaller och Forsander (2012) fann i sin studie att tonåringar rapporterade 
sämre hälsorelaterad livsvalitet än yngre barn.  
 

Närstående påverkar tonåringars livskvalitet 

I tre studier framkom att närstående påverkade livskvaliteten (Hanberger et al., 2009; 
Hilliard et al., 2011; Ingerski et al., 2010). Studiernas resultat visade ett samband mellan 
god metabol kontroll, hög livskvalitet och sammanboende vårdnadshavare. Enligt Han-
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berger et al. (2009) och Ingerski et al. (2010) skattade tonåringarna både sin allmänna 
livskvalitet och diabetesrelaterade livskvalitet högre om de hade föräldrar som bodde 
tillsammans. I Hilliard et al:s (2011) studie visade resultatet att deltagare med ensamstå-
ende föräldrar kollade sin blodglukosnivå färre gånger och detta hade ett samband med 
högre depression och lägre livskvalitet.  
 
I en kvalitativ studie undersöktes upplevelserna av att leva med diabetes typ 1 i tonåren 
(Spencer, Cooper & Ludvigsson, 2012). I studien framkom att stödet från vänner påver-
kade hur tonåringarna skötte sin sjukdom, där personer med sämre stöd från vänner 
hade en tendens att sköta sjukdomen på ett sämre sätt:  
 

“When I’m on the streets with my mates, and I say I feel high ors I feel sick, they 
say it’s not bad and walk away. Like a few of them are all right and come over to 
me, but like when they’re not out, a few of them just walk away and leave me, 
they’re walking away from me and they’re meant to be my mates.” (Spencer et 
al., 2012, s. 22). 

 

Behandling och kontroll av sjukdomen påverkar tonåringars 

livskvalitet 

I tre studier framkom att täta blodglukosmätningar och skillnader i att behandla sjuk-
domen med injektioner eller insulinpump hade en påverkan på livskvaliteten (Ingerski 
et al., 2010; Lawrence et al., 2012; Müller-Godeffroy et al., 2009).  
 
Ingerski et al. (2010) och Müller-Godeffroy et al. (2009) konstaterade ett samband där 
tonåringar som använde insulinpump som behandlingssätt självskattade sin livskvalitet 
högre än de tonåringar som använde injektioner som behandlingssätt, vidare visade re-
sultatet att HbA1c var lägre för de som använde insulinpump som behandlingssätt (Ing-
erski et al., 2010; Müller-Godeffroy et al., 2009). I Ingerski et al:s (2010) studie fram-
kom också i resultatet att de tonåringar som använde insulinpump gjorde tätare blodglu-
kosmätningar.   
 
I två studier (Di Battista et al., 2009; Hanberger et al., 2009) undersöktes följsamheten 
kring behandlingen. Di Battista et al:s (2009) resultat visade att dålig följsamhet av in-
sulin kunde orsakas av social ångest och det visades försämra livskvaliteten. Hanberger 
et al. (2009) fann ett samband mellan insulindosering och självskattad hälsorelaterad 
livskvalitet där tonåringar med fler insulindoseringar skattade sin hälsorelaterade livs-
kvalitet högre. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos tonå-
ringar med diabetes typ 1 och har varit detsamma under hela arbetets gång. En inle-
dande sökning utfördes utan att detta redovisas i sökhistoriken, denna sökning gjordes 
för att en skapa en första uppfattning om vad som fanns beforskat om ämnet. Litteratur-
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sökningen utfördes i fyra olika databaser Academic Search Elite, PsycInfo, Pubmed och 
Cinahl, vilket anses vara en styrka i litteraturstudien eftersom att detta ger en bred över-
sikt av området.  
 
Sökorden bestämdes utifrån litteraturstudiens syfte och finns redovisade i sökordsöver-
sikten (tabell 1). Sökorden slogs upp i databasernas ämnesordlista för att veta att rätt 
sökord användes vid sökningarna. De flesta av sökningarna bestod av ämnesord och det 
ses som en styrka då risken för att relevanta artiklar missats minskade. Fritextord an-
vändes i de fall sökorden inte fanns i databasernas ämnesordlista och det kan ses som en 
styrka att alla sökord används i alla databaser då det minskar risken för att relevanta 
artiklar missats. Alla sökningar inleddes med motsvarade ämnesord för diabetes melli-
tus typ 1 eller fritext i de fall det inte fanns ämnesord i databasen och kombinerades 
sedan med de övriga sökorden med hjälp av den booleska sökoperatoren “AND”. Fler-
talet artiklar återkom vid de olika sökningarna och det kan ses som en styrka då det vi-
sar att sökorden varit relevanta och täckt in sökområdet.  
 
Sökningarna begränsades till att omfatta åren 2008-2013 vilket innebär att forskningsre-
sultaten är relevanta och aktuella. Artiklar som inte besvarade syftet efter läst abstract 
valdes bort och de artiklar som hade fokus på olika insulinsorter exkluderades. Samtliga 
abstract lästes enskilt vilket kan ses som en styrka då detta möjliggör ett bredare per-
spektiv. De sex abstract som inte lästes ansågs genom titeln kunna exkluderas, detta kan 
ses som en svaghet då viss relevant information kan gått förlorad då titlarna i alla fall 
inte stämmer överrens med artikelns innehåll. Eftersom litteraturstudiens syfte var att 
belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos tonåringar så begränsades sökningarna 
med att inkludera adolescensen. En marginal på ± 1 år tilläts, detta eftersom att tonåren 
definieras olika i olika länder och detta ansågs då möjliggöra ett större omfång. I artik-
larnas abstract framkom oftast hela det åldersspann studien undersökt vilket innebar att 
många artiklar vid genomläsning inte hade ett resultat där tonårsgruppen urskilts, detta 
kan ses som en svaghet att mycket viktig information föll bort men samtidigt en styrka 
att begränsningen gjort att litteraturstudien endast behandlar faktorer hos tonåringar. Till 
följd av att många artiklar föll bort och endast få delar i resultatartiklarnas resultat be-
handlade den aktuella åldern samt kopplade samman faktorer till livskvalitet, var det till 
viss del en svårighet att utarbeta ett omfattande resultat. Samtliga resultatartiklar analy-
serades enskilt för att sedan granskas gemensamt, detta kan ses som en styrka eftersom 
att resultatet analyserades utifrån 2 perspektiv. När resultatartiklarna granskades utarbe-
tades sammanfattningar av resultatet där relevanta delar för litteraturstudiens syfte 
sammanfattades separat, vilket möjliggjorde ett strukturerat resultatbyggande. Av resul-
tatartiklarna var 12 kvantitativa och 1 kvalitativ, denna ojämna fördelning av kvalitativa 
och kvantitativa artiklar kan ses som en svaghet eftersom att problemet bara blir belyst 
utifrån en synvinkel. Kvantitativa artiklar innefattar dock oftast en större andel infor-
manter jämfört med kvalitativa artiklar (Olsson & Sörensen, 2011). Att majoriteten av 
resultatartiklarna var kvantitativa kan då ses som en fördel eftersom resultatet kan anses 
representera en större population än kvalitativa artiklar. Flertalet av resultatartiklarnas 
studier har ett stort bortfall vilket kan ses som en svaghet. Artikelgranskningen utfördes 
enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvantitativ och kvalitativ me-
tod. Att granskningsmallen är 10 år gammal kan utgöra en svaghet men denna gransk-
ningsmall skiljer sig i förhållande till andra granskningsmallar genom att den beaktar 
hur stor andel av undersökningsgruppen som har en viss sjukdom, detta ses som en 
styrka med resultatet. Möjligheten finns att artikelgranskningen värderat artiklarna för 
högt eller för lågt, detta kan vara en svaghet och kan antas bero på att granskningen är 
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utförd av 2 personer med begränsad kunskap om kvalitetsgranskning. Eftersom ingen 
artikel valdes bort till följd av vetenskaplig kvalitet antas ingen användbar information 
gått förlorad till följd av felaktig kvalitetsgranskning.  
 
En artikel (Spencer et al., 2012) koncentrerar sig på upplevelser av att leva med diabetes 
typ 1 utan att göra en direkt koppling till hur livskvaliteten förändras, att denna är in-
kluderad skulle kunna utgöra en svaghet eftersom den inte besvarar syftet på ett konkret 
sätt. Valet att inte exkludera denna artikel grundar sig på att artikelns resultat bidrar med 
en viktig dimension i förhållande till faktorer för livskvaliteten. Studien som genomförts 
av Hilliard et al. (2011) baserar livskvaliteten på föräldrars rapport, vilket ses som en 
svaghet i litteraturstudien. Valet att ändå inkludera studien var att den bekräftade fak-
torer funna från andra resultatartiklar med samma samband.  
 
Två av resultatartiklarna baserades på svensk forskning vilket kan ses som en styrka då 
litteraturstudiens resultat är mer användbara för svensk hälso- och sjukvård. Sex av re-
sultatartiklarna baserades på forskning inom Europa och de andra resultatartiklarna ba-
serades på forskning från USA, Canada, Kina och Brasilien. Resultatartiklarna är ifrån 
många olika länder, detta anses vara en styrka då majoriteten av artiklarnas resultat bör 
vara användbart för svensk hälso- och sjukvård. I de fall länderna inte har en jämförbar 
sjukvård som i Sverige kan det utgöra en svaghet att dessa artiklar är inkluderade ef-
tersom att dessa inte kan appliceras i svensk hälso- och sjukvård. Valet att trots det in-
kludera dessa artiklar var att litteraturstudiens syfte riktade sig till faktorer som inte en-
bart var avgörande av hälso- och sjukvårdens funktion. Variationen i länderna öppnar 
därmed samtidigt upp för diskussion om eventuella skillnader i förhållande till kultur. 
 

Resultatdiskussion  
Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Tretton artiklar 
valdes till urval 2 och av dessa var 10 artiklar av grad I vilket motsvarar hög vetenskap-
lig kvalitet och 3 artiklar var av grad II vilket motsvarar medelhög vetenskaplig kvalitet. 
De studier som var av medelhög vetenskaplig kvalitet berodde på att bortfallet ej var 
angivet alternativt ett bortfall >20%. Dessa studiers urval bestod av liten andel eller 
hälften med diabetesdiagnos då de även i vissa studier använt föräldrar alternativt annan 
population för en jämförelse. Detta gjorde att de artiklar som var av medelhög veten-
skaplig kvalitet ändå valdes till att ingå eftersom de bidrog med viktiga resultatdelar.  
 

HbA1c påverkar tonåringars livskvalitet 
I resultatet framkom att högt HbA1c och låg livskvalitet hade ett samband (De Wit et al., 
2008; De Wit et al., 2010; Hanberger et al., 2009; Hilliard et al., 2011; Ingerski et al., 
2010; Lawrence et al., 2012; Nardi et al., 2008). Sambandet mellan högt HbA1c och låg 
livskvalitet har även visats i tidigare forskning (Hassan, Loar, Andersson & Heptulla, 
2006; Kalyva et al., 2011). Hälsorelaterade livskvalitet kan bedömas både sjukdomsspe-
cifik och allmän (PROM, 2013). Enligt Sullivan et al. (1999) kan ett livskvalitetsmått 
inom vården motivera patienter och göra dem involverade i vården. De personer som 
hade ett lågt HbA1c värderade såväl sin diabetesrelaterade livskvalitet (De Wit et al., 
2008; Hanberger et al., 2009; Ingerski et al., 2010; Lawrence et al., 2012) som hälsore-
laterade livskvalitet hög (De Wit et al., 2008; De Wit et al., 2010). I De Wit et al. (2008) 
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och De Wit et al. (2010) låg fokus på att följa upp med kommunikation under vårdbesö-
ken, det kan då antas att kommunikation förbättrar HbA1c och livskvaliteten. Höga 
blodglukosnivåer under en lång tid resulterar i ett högt HbA1c (Serrabullho et al., 2012) 
och för diabetiker är det att eftersträva ett lågt HbA1c för att minska risken för kompli-
kationer (Braun & Andersson, 2012). Al-Akour et al. (2010) beskriver att försämrad 
kontroll leder till ett högre HbA1c. Ett lågt HbA1c innebär således minskad risk för kom-
plikationer och påvisar att det finns en god kontroll över sjukdomen. Det kan alltså an-
tas att ett högt HbA1c innebär försämrad kontroll av sjukdomen och god kontroll över 
sjukdomen verkar vara en förutsättning för hög livskvalitet. Som sjuksköterska är det 
viktigt att skapa förutsättning för att patienten ska involveras i vården då detta kan antas 
påverka HbA1c och vidare livskvaliteten. Hög diabetesrelaterad livskvalitet kan antas 
tyda på en bättre kontroll av sjukdomen eftersom att god kontroll av sjukdomen hade 
samband med ett lågt HbA1c.  
 

Psykiskt välbefinnande påverkar tonåringars livskvalitet 
Flera studier visade att psykiskt välbefinnande påverkade livskvaliteten hos tonåringar 
med diabetes typ 1 (De Wit et al., 2008; De Wit et al., 2010; Di Battista et al., 2009; 
Guo et al., 2012; Hilliard et al., 2011; Ingerski et al., 2010; Nardi et al., 2008; Novato et 
al., 2007). Enligt De Wit et al. (2008), De Wit et al. (2010) och Novato et al. (2007) 
påverkas livskvaliteten negativt av en låg självkänsla. De Wit et al. (2010) fann att 
självkänslan påverkades av familjekonflikter och tidigare forskning (Laffel, Vangsness, 
Goebel-Fabbri, Mansfield & Anderson, 2003) beskriver att familjekonflikter påverkar 
livskvaliteten negativt. Vidare har depressiva symtom visat sig påverka livskvaliteten 
negativt (Guo et al., 2012; Hilliard et al., 2011; Ingerski et a., 2009), sambandet mellan 
depressiva symtom och livskvalitet har även visats i tidigare forskning (Hilliard et al., 
2009). Självkänslan kan påverkas av alla områden som är viktiga för en individ och låg 
självkänsla kan troligen kopplas samman med ökad risk för depression (Lindwall, 
2011). Ett misslyckande på ett område som känns viktigt och som krävt mycket tid kan 
skapa känslor av inkompetens inom det området och självkänslan påverkas då negativt. 
Lindwall (2011) beskriver att låg självkänsla troligen har en koppling till ökad risk för 
depression. Självkänsla och livskvalitet visar sig alltså ha en tydlig koppling till 
varandra. I de fall diabetiker har en låg självkänsla går det genom Lindwalls (2011) be-
skrivning av vad självkänslan påverkas av antas att de känner att de har sämre kontroll 
över sin sjukdom då det är ett område i livet som de vill ha kompetens över, vidare finns 
då en koppling att låg självkänsla ökar risken för depression som i sin tur påverkar livs-
kvaliteten negativt.  
 
De patienter som hade en aktiv roll genom kommunikation i vården visade sig ha bättre 
psykosocialt välbefinnande (De Wit et al., 2008; De Wit et al., 2010) och pojkar be-
dömde sin livskvalitet högre än flickor (Hanberger, 2009). Pojkars bedömning av högre 
livskvalitet än flickor har också visats i tidigare forskning (Wagner, Müller-Godeffroy, 
von Sengbusch, Häger & Thyen, 2005). Alvarsson et al. (2010) beskriver att det psyko-
sociala välbefinnandet påverkas mer hos diabetiker jämfört med friska barn och att 
flickor känner sig mer drabbade av sjukdomen än pojkar. Hanberger et al. (2009) be-
skriver att tonåringar med diabetes typ 1 kände sig begränsade. Det psykosociala välbe-
finnandet är en delkomponent i livskvaliteten (SBU, 2012). Som sjuksköterska är det 
viktigt att göra patienter delaktiga i sin vård (Socialstyrelsen, 2010). Söderberg (2009) 
beskriver att sjuksköterskor som visar tro på patienter bidrar till ökat välbefinnande. 
Eftersom studier visar att delaktighet i vården påverkar livskvaliteten hos tonåringar 
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med diabetes typ 1 är det av stor betydelse att sjuksköterskor lägger vikt vid detta och 
uppmuntrar patienterna till en aktiv roll i vården. Forskning visade också att flickor 
känner sig mer drabbade och skattar sin livskvalitet lägre än pojkar, vilket kan innebära 
att de är i större behov av delaktighet i sin vård. Delaktighet i vården och information 
ifrån hälso- och sjukvårdspersonal kan skapa förutsättningar för att tonåringar ska finna 
en balans i de faktorer som måste tas hänsyn till i förhållande till sjukdomen.  
 

Närstående påverkar tonåringars livskvalitet 
Familjen visade sig ha en viktig roll i relation till livskvaliteten hos tonåringar med dia-
betes typ 1. Hanberger et al. (2009), Hilliard et al. (2011) och Ingerski et al. (2010) be-
skrev att de tonåringar som levde tillsammans med två föräldrar hade högre livskvalitet 
och bättre metabol kontroll, vilket innebar lägre HbA1c än de tonåringar som levde med 
en förälder. Tidigare forskning (Hoey et al., 2001) bekräftar att det finns ett samband att 
tonåringar som lever med två föräldrar har lägre HbA1c än tonåringar som lever med en 
förälder. När ett barn drabbas av diabetes typ 1 är det något som påverkar hela familjen 
(Alvarsson et al., 2010). Det kan som förälder ta tid att ta in informationen och första 
reaktionen är ofta chock, det är så många faktorer som ska förändras i livet för att det 
ska bli vardag igen. En amerikansk psykolog har identifierat att föräldrar kan känna att 
det aldrig finns tid att slappna av och leva vardagsliv när ett barn drabbats av diabetes, 
vilket kan skapa känslor av skuld, stress, oro och depression hos föräldrarna som kan 
känna sorg över att barnet drabbats av en kronisk sjukdom (Alvarsson et al., 2010). Som 
hälso- och sjukvårdspersonal är det viktigt att visa förståelse för föräldrarnas känslor 
och göra dem delaktiga i vården även i de fall de inte medverkar vid besök. Känslorna 
som kan skapas hos föräldrarna kan också påverka deras relation och det är därför bety-
delsefullt att ge dem stöd och råd för att så gott det går hitta tillbaka till ett fungerande 
vardagsliv. Det kan antas att stöd till föräldrarna kan skapa förutsättningar för en tryg-
gare framtid.  
 
Spencer et al. (2012) beskrev att tonåringar med diabetes typ 1 påverkades av stödet 
från vänner, där sämre stöd från vänner hade inflytande på hur tonåringarna sköter sin 
diabetes och relationerna till vännerna är en viktig del. Tidigare forskning (Helgeson, 
Reynolds, Escobar, Siminerio & Becker, 2007) bekräftar att relationerna till vänner är 
viktiga för tonåringar med diabetes typ 1. Stöd från vänner visade sig ha en positiv in-
verkan på den psykiska hälsan och på den metabola kontrollen. Enligt Söderberg (2009) 
har relationerna till andra människor betydelse för en individs livskvalitet och de perso-
ner som drabbats av en kronisk sjukdom kan finna gemenskap i att träffa personer i 
samma situation. Vidare beskriver Alvarsson et al. (2010) att tonåringar med diabetes 
typ 1 lättare kan identifiera sig med sin sjukdom genom att träffa andra tonåringar med 
diabetes typ 1 och de kan då prata om känslor i förhållande till sjukdomen. Även om det 
idag finns möjlighet för diabetiker att träffa andra i samma situation kan det antas att det 
också är viktigt att involvera de vänner som inte har sjukdomen. Det har bekräftats att 
relationerna påverkar livskvaliteten och att det sker en förbättring när ett utbyte om ge-
mensamma erfarenheter kan göras, trots det så är det viktigt att inte stänga ute de vänner 
som fanns innan personen drabbades av sjukdomen. Såväl hälso- och sjukvårdspersonal, 
familj och personal på skolan bör arbeta för att involvera vännerna i sjukdomen. Allmän 
information om sjukdomen bör ges till klasskompisar och andra personer i individens 
närhet, till nära vänner bör dock djupare information ges då det är viktigt att veta vad 
som är nödvändigt att göras ifall någonting skulle hända. Vänners djupare vetskap kring 
sjukdomen kan underlätta vänskapsrelationen och skapa en trygghet, det är dock viktigt 
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att det inte blir att de känner för stort ansvar. Eftersom alla inte är benägna att prata om 
sin sjukdom är det betydelsefullt att det finns professionella resurser för det. 
 

Behandling och kontroll av sjukdomen påverkar tonåringars livskvali-

tet 
Behandlingssätt av sjukdomen visade sig påverka livskvaliteten (Ingerski et al., 2010; 
Lawrence et al., 2012; Müller-Godeffroy et al., 2009). De patienter som använde insu-
linpump som behandlingssätt hade högre livskvalitet och lägre HbA1c i jämförelse med 
de patienter som använde injektioner som behandlingssätt. Sambandet mellan insulin-
pump i jämförelse med injektioner i förhållande till HbA1c och livskvalitet har också 
fastställts genom tidigare forskning med samma resultat (Linkeschova, Raoul, Bott, 
Beger & Spraul, 2002). Insulinpump som behandlingssätt bör enligt Socialstyrelsen 
(2012) förespråkas i de fall patienten drabbas av upprepande hyper- och/eller hypogly-
kemier. Sullivan et al. (1999) beskriver att livskvalitetsmått möjliggör korrigering av 
behandlingssätt för att nå full effekt. Enligt SSF (2007) är ett av sjuksköterskans an-
svarsområde att lindra lidande. Resultatet visar att insulinpump som behandlingssätt har 
en positiv inverkan på HbA1c och livskvaliteten hos tonåringar med diabetes typ 1 och 
det är därför av betydelse att de patienter som har en instabil blodglukosnivå erbjuds 
insulinpump som behandlingssätt då det skulle kunna förbättra både HbA1c och livskva-
liteten. Det är av betydelse att som sjuksköterska uppmärksamma vilket behandlingssätt 
som fungerar bäst för varje enskild individ, detta påvisar att korrigerat behandlingssätt 
kan förbättra effekterna och på så sätt förändra livskvaliteten. Fel behandlingssätt kan 
antas orsaka ett visst lidande för patienten och det är därför betydelsefullt att identifiera 
vilket behandlingssätt som fungerar bäst för varje unik individ. 
 

Konklusion och implikation 
I resultatet framkom att HbA1c är den enskilt största faktorn som påverkar livskvaliteten 
hos tonåringar med diabetes typ 1. Ett högt HbA1c försämrar livskvaliteten och kan vara 
en följd av försämrad kontroll av sjukdomen, för att uppnå bra kontroll av sjukdomen är 
stödet från familj och vänner betydelsefullt. Ångest och depression upplevs oftare hos 
tonåringar med diabetes typ 1 än friska tonåringar och detta påverkar livskvaliteten ne-
gativt, resultatet bekräftar också att flickor har sämre livskvaliteten än pojkar. Behand-
lingssätt kan vara avgörande för livskvaliteten där de som använder insulinpump istället 
för injektioner i högre grad rapporterade högre livskvalitet och ett lägre HbA1c. 
 
Det finns i dagsläget begränsat med vetenskapliga bevis för den specifika gruppen tonå-
ringar och eftersom det är en känslig tid i livet är det betydelsefullt att studera den. 
Forskning inom området är värdefullt då identifiering av faktorer som påverkar livskva-
liteten hos tonåringar med diabetes typ 1 möjliggör förändring som kan skapa förutsätt-
ningar för högre livskvalitet och bättre sjukdomsförlopp. Det är väsentligt för hälso- och 
sjukvårdspersonal att dessa faktorer uppmärksammas för att de ska ha möjlighet att fun-
gera som ett stöd och hjälpa tonåringarna att hitta alternativa vägar att höja livskvali-
teten. Fokus på framtida forskning bör vara att skapa evidens för hur de faktorer som 
påverkar livskvaliteten hos tonåringar med diabetes typ 1 kan påverkas.  
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2008 – February 2013; English lan-
guage; Scholarly journal Search 
modes: Boolean/Phrase  

15 14  2  1 

130307 Academic 
Search Elite 

Sökord: (DE "INSULIN-dependent 
diabetes") AND  (DE 
"EXPERIENCE") Limits: published 
date January 2008 – February 2013; 
English language; Scholarly journal 
Search modes: Boolean/Phrase 

2 1 1 1 

130307 
 
 
 

PsycInfo Sökord: Diabetes Mellitus type 1 
(fritext) AND 
SU.EXACT.EXPLODE(“Quality of 
Life”) Limits: Peer Reviewd; pub-
lished 080101-130228; English lan-
guage; Adolescence 

13 13  4  0 

130308 
 

Cinahl Sökord: (MM “Diabetes Mellitus, 
Type 1”) AND (MH “Quality of 
Life+”) Limits: published date 2008-
2013; English language; peer re-
viewed; adolescent Search mode: 
Boolean/Phrase 

50 48 9 (3)*  5 (1)* 

130311 
 

PubMed 
 

Sökord: ("Diabetes Mellitus, Type 
1"[Majr]) AND "Quality of 
Life"[Majr] Limits: published date 
2008-2013; Enlgish language; ado-
lescent. 

56 56  14 (5)* 6 (2)* 

 
130311 

 
 
 

Academic 
Search Elite  

Sökord: ((DE "INSULIN-dependent 
diabetes")  AND  (DE "QUALITY of 
life"))  AND  (DE 
"ADOLESCENCE") Limits: pub-
lished date January 2008 – February 
2013; English language; Scholarly 
journal Search modes: Boole-
an/Phrase 

2 2  0 (1)* 0 (1)* 

130314 Cinahl Sökord: (MM "Diabetes Mellitus, 
Type 1") AND (MH "Quality of 
Life+") AND experience Limits: 
publish date January 2008 – February 
2013; English language; peer-
reviewed; adolescent Search mode: 
Boolean/Phrase 

2 2 0 0 

 
*Dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom parantes.  

 

 
 



Bilaga A2 

Tabell 2. Sökhistorik   
  
 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
Operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

130314 Cinahl Sökord: (MM “Diabetes Mellitus, 
Type 1”) AND (MH “Adoles-
cence+”) AND (MH “Quality of 
Life+”) Limits: publish date  January 
2008 – February 2013; English lan-
guage; peer-reviewed Serach mode: 
Boolean/Phrase 

50 48 0 (12)* 0 (6)* 

130314 PubMed Sökord: (("Diabetes Mellitus, Type 
1"[Majr]) AND "Quality of 
Life"[Majr]) AND "Adoles-
cent"[Mesh] Limits: 080101-130228; 
English language 

56 56 0 (18)* 0 (8)* 

130314 PubMed Sökord: ("Diabetes Mellitus, Type 
1"[Majr]) AND "Quality of 
Life"[Majr] AND experience Limits: 
080101-130228; English language; 
adolescent 

4 4 0 (3)* 0 (1)* 

130314 PsycInfo Sökord: SU.EXACT("Diabetes 
Mellitus") AND 
SU.EXACT.EXPLODE("Quality of 
Life") AND adolescence Limits: 
080101-130228; English language; 
peer-reviewed 

11 11 0 (3)* 0 

Totalt:  30 13 
 
*Dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom parantes.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
England 
Academic Search 
Elite 

Spencer, J.E., 
Cooper, H.C., & 
Milton, B. 

The lived experi-
ences of young 
people (13-16 
years) with Type 1 
diabetes mellitus 
and their parents – 
a qualitative phe-
nomenological 
study. 

Att undersöka tonåring-
ars och föräldrars upp-
levelser av att leva med 
diabetes typ 1. 

Metod: Fenomenologi. Intervjuer med 
öppna frågor kring upplevelser att leva 
med diabetes typ 1. Data analyserades med 
NVIVO. 
 
Urval: I studien intervjuades 47 personer 
varav 20 var tonåringar med diabetes typ 1 
och 27 var föräldrar. 
 
Inklusionskriterier: vara i åldern 13-16 år 
med diagnostiserad diabetes typ 1 och 
minst en förälder/vårdnadshavare. 
Exklusionskriterier: Behandlas för psy-
kiska eller ytterligare kroniska tillstånd. 
 
Bortfall: Bortfall ej redovisat.  
 

För att tonåringar med diabetes typ 1 
ska bli självständiga måste de utveckla 
en förmåga att bli det, vilket dem gör 
genom erfarenhetsbaserat lärande. I 
denna process är föräldrar och hälso- 
och sjukvårdspersonal viktiga perso-
ner. Det är viktigt att de är medvetna 
om vilken betydelsefull roll de har för 
att fungera som ett bra stöd. Det är 
också viktigt att det finns ett funge-
rande teamarbete mellan tonåringar, 
föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal 
och kompisar, detta för att skapa en 
trygg miljö där tonåringar vågar prova 
och göra misstag för att ta lärdom. 

Grad II 

 

 
 



Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                             
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2009 
USA och Canada 
Cinahl 
 
 
 

Battista, A.M., 
Hart, T.A., 
Greco L., & 
Gloizer, J. 

Type 1 diabetes 
among adoles-
cents: reduced 
diabetes self-care 
caused by social 
fear and fear of 
hypoglycemia. 

Att undersöka samban-
det mellan social ång-
est, egenvård av diabe-
tes och livskvalitet för 
att kunna fastställa 
effekterna av rädslan för 
hypoglykemi hos unga 
med diabetes typ 1.  

Metod: Enkätstudie. Studien genomfördes 
på två barndiabeteskliniker, en belägen i 
USA och en belägen i Canada. Undersök-
ningen gjordes genom enkäter som belyste 
egenvård, rädsla för hypoglykemi, diabe-
tesrelaterad livskvalitet och social ångest. 
Det gjordes också insamling av demo-
grafisk och medicinsk information. Data 
analyserades med SPSS 15.0. 
 
Urval: I studien deltog 76 personer i åldern 
13-18 år. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 13-18 år, 
kunna engelska, diabetes typ 1 >6månader. 
 
Bortfall: Innan studien valde 18,8% (n=19) 
personer att avböja deltagande i studien. 
Under studien föll 7,4% (n=6) personer 
bort och fullföljde inte.  
 

Resultaten visade att social ångest hos 
tonåringar med diabetes typ 1 kan 
påverka deras beteende, känslor och 
livskvalitet. Genom att bedöma och 
behandla social ångest kan resultatet 
bli högre livskvalitet och bättre följ-
samhet av sjukdomen. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2008 
Nederländerna 
Cinahl 

de Wit, M., 
Delmare-Van de 
Waal, HA., 
Bokman, JA., 
Haasnoot, K., 
Houdijk, MC., 
Gemke, RJ., & 
Snoek, FJ. 

Monitoring and 
discussing health-
related quality of 
life in adolescents 
with type 1 diabe-
tes improve psy-
chosocial well-
being.  

Att utvärdera effekten 
av bedömning och dis-
kussion av hälsorelate-
rad livskvalitet hos 
tonåringar med diabetes 
typ 1.  

Metod: Randomiserad kontrollerad studie. 
En experimentgrupp bedömde sin hälsore-
laterade livskvalitet och diskuterade den 
medan kontrollgruppen besvarade en enkät 
om livsstilen och fortsatte med vården som 
vanligt. Enkäterna fylldes i på dator. Data 
analyserades med SPSS 14.0. 
 
Urval: Studien påbörjades av 91 personer 
varav 45 tillhörde en kontrollgrupp och 46 
tillhörde en experimentgrupp. Fyra barn-
kliniker valdes randomiserat ut och delta-
garna fördelades slumpmässigt till kon-
troll- eller experimentgruppen. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 13-17 år.  
Exklusionskriterier: haft diabetes <6 må-
nader, utvecklingsstörning samt problem 
med det holländska språket.   
 
Bortfall: Innan studien påbörjades valde 
47% (n=80) att ej delta. 11% (n=10) föll 
bort under studien till följd av förflyttning, 
varav (n=5) tillhörde kontrollgruppen och 
(n=5) tillhörde experimentgruppen.  
 

Sammanfattningsvis skulle det vara 
möjligt att rutinmässigt genomföra 
dessa egenbedömningar som har varit 
uppskattade både hos vårdgivare och 
tonåringar. Resultatet visade en signi-
fikant förbättring i det psykosociala 
välbefinnandet. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2010 
Nederländerna  
PubMed 
 
 

de Wit, M., 
Delmare-Van de 
Waal, HA., 
Bokman, JA., 
Haasnoot, K., 
Houdijk, MC., 
Gemke, RJ., & 
Snoek, FJ. 

Follow-up results 
on monitoring and 
discussing health-
related quality of 
life in adolescent 
diabetes care: 
benefits do not 
sustain in routine 
practice. 

Att undersöka hur de 
positiva effekterna på 
psykosocialt välbefin-
nande samt tillfredsstäl-
lelse med vården bibe-
hålls efter 1 år, genom 
kontinuerlig bedömning 
av hälsorelaterad livs-
kvalitet.  

Metod: Tvärsnittsstudie. Studien var en 
uppföljning av en randomiserad kontrolle-
rad studie. Enkäter användes för att utvär-
dera effekten av fas 1 som var bedömning 
och diskussion av hälsorelaterad livskvali-
tet. Data analyserades med SPSS 14.0. 
 
Urval: Av de som slutförde interventionen 
i fas 1 gick 41 vidare med fas 2. Av de 
som ingick i kontrollgruppen i fas 1 gick 
40 vidare med fas 2. 
Exklusionskriterier: haft diabetes <6 må-
nader, utveklingsstörning samt inte ha 
problem med det holländska språket.  
 
Bortfall: I experimentgruppen föll 13% 
(n=6) bort och i kontrollgruppen föll 
13,3%  (n=6) bort. 
 

De positiva effekterna av intervention-
en försvann efter 1 år och detta visar 
betydelsen av utvärdering och diskuss-
ion kring hälsorelaterad livskvalitet 
hos tonåringar med diabetes. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2012 
Kina 
Academic Search 
Elite 
 
 
 

Guo, J., Whit-
temore, R., 
Grey, M., Wang, 
J., Zhou, ZG., & 
He, GP. 

Diabetes self-
management, de-
pressive symp-
toms, quality of 
life and metabolic 
control in youth 
with type 1 diabe-
tes in China.  

Att beskriva samband 
mellan sjukdomshante-
ring, depressiva sym-
tom och metabol kon-
troll, samt undersöka 
sjukdomshantering i 
förhållande till depres-
siva symtom.  

Metod: Tvärsnittsstudie. Studien var en del 
av en longitudinell beskrivande studie. 
Flera självskattningsinstrument användes 
och utfördes på sjukhus i 14 större städer. 
Dat analyserades SPSS 14.0. 
 
Urval: Ett bekvämlighetsurval användes 
och 136 tonåringar deltog.  
Inklusionskriterier: Haft diabetes typ 1 i 
>6 månader, vara i åldern 8-19 år samt 
kunna läsa och prata mandarin.  
Exklusionskriterier: Diabetes typ 2, allvar-
liga komplikationer till följd av diabetes 
eller obehandlad attention-deficit hype-
ractivity disorder (ADHD). 
 
Bortfall: 26% (n=48) patienter valde att 
inte deltaga i studien på grund av bristande 
intresse.  
 

Den metabola kontrollen och livskvali-
teten är inte optimal bland kinesiska 
tonåringar och det finns ett stort behov 
av relevanta åtgärder för en förbättring 
av den metabola kontrollen samt den 
psykosociala hälsan. Diabetes typ 1 
innebär stora utmaningar för såväl 
tonåringarna själva som för deras fa-
milj och det är därför relevant med 
utbildning för såväl familjer som för 
sjuksköterskor. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2009 
Sverige 
PubMed 
 
 
 

Hanberger, L., 
Ludvigsson, J., 
& Nordfeldt, S. 

Health-related 
quality of life in 
intensively treated 
young patients 
with type 1 diabe-
tes.  

Att analysera effekterna 
av sjukdom och be-
handling genom hälso-
relaterad livskvalitet 
hos unga patienter. 
Viktiga hypoteser var 
att metabol kontroll, 
kön, ålder och socioe-
konomiska aspekter 
kunde förutsäga den 
hälsorelaterade livskva-
liteten.  

Metod: Enkätstudie. Studien genomfördes 
med enkäter om diabetesrelaterad livskva-
litet och allmän livskvalitet skickades ut 
till alla patienter mellan 8-18 år som fanns 
registrerade i nationella diabetesregistret 
och tillhörde en barnklinik i Jönköping 
eller Linköping. Även deras föräldrar fick 
möjlighet att delta. Data analyserades med 
SPSS 14.0. 
 
Urval: 400 patienter fick enkäter 
hemskickade och deltagandet var valfritt.   
Inklusionskriterier: vara i åldern 8-18 år, 
registrerad i nationella diabetesregistret 
samt tillhöra en klinik i Jönköping eller 
Linköping.   
 
Bortfall: 40,5% av tonåringarna (13-18år), 
27% av barnen (8-12år) och 27,5% av 
föräldrarna besvarade inte enkäterna efter 
två påminnelser. 
 

Att rutinmässigt bedöma den hälsorela-
terade livskvaliteten inom vården kan 
uppmärksamma den upplevda svårig-
heten av att leva med diabetes och det 
kan då underlätta kommunikation med 
barn och tonåringar samt möjliggöra 
tidiga åtgärder. Eftersom att det fanns 
skillnader mellan de olika barnklini-
kerna finns det möjlighet att diabetes-
teamet kan påverka den hälsorelaterade 
livskvaliteten som påverkas av metabol 
kontroll och insulintillförsel. Köns-
skillnader fanns som visade att tjejer är 
i större behov av stöd än killar. Det 
framkom även att föräldrar är i behov 
av stöd för att skapa förståelse och 
hitta ett sätt att kommunicera med sina 
barn. 

Grad I 
 
 

 
 



Bilaga C6 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2011 
USA 
Cinahl 
 

Hilliard, ME., 
Herzer, M., 
Dolan, LM., & 
Hood, KK. 

Psychological 
screening in ado-
lescents with type 
1 diabetes predicts 
outcomes one year 
later.  

Att undersöka om högre 
självskattad depression 
och ångest har ett sam-
band med högre HbA1c, 
sämre följsamhet av 
blodglukosmätning och 
lägre livskvalitet 1 år 
efter en psykologisk 
bedömning.  

Metod: Enkätstudie som en del av en på-
gående prospektiv studie. Enkäterna be-
handlade ångest, depression och livskvali-
tet. Data analyserades med SAS 9.2. 
 
Urval: Ett bekvämlighetsurval användes 
där 150 tonåringar och deras vårdgivare 
rekryterades från sina vanliga läkarbesök. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 13-18 år, 
diagnostiserad med diabetes typ 1 enligt de 
amerikanska kriterierna samt tala flytande 
engelska.  
Exklusionskriterier: allvarliga psykiska 
sjukdomar eller andra kroniska sjukdomar 
som skulle försvåra deltagandet.   
 
Bortfall: 10% (n=16) valde att inte deltaga 
i studien.  
 

Bedömning av psykiskt välmående 
kunde förutse resultaten av diabetesen 
ett år senare. Det bör i framtiden un-
dersökas ifall psykologisk bedömning 
och vid behov eventuell remiss till 
lämplig åtgärd kan förhindra försäm-
ring och skapa kontroll under tonåren.  
 
 
 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2010 
USA 
PubMed 
 
 

Ingerski, L.M., 
Laffel, L., Dro-
tar, D., Repaske, 
D., & Hood, 
K.K. 

Correlates of gly-
cemic control and 
quality of life 
outcomes in ado-
lescents with type 
1 diabetes. 

Att undersöka samban-
det mellan metabol 
kontroll och livskvalitet 
samt faktorer som kan 
påverka. 

Metod: Tvärsnittsstudie. Studien gjordes 
på barndiabeteskliniker i USA, Northe-
astern och Midwestern. Undersökningen 
gjordes med fem enkäter som belyste häl-
sorelaterad livskvalitet, depression, blod-
sockermätning och familjekonflikter. En-
käterna gjordes före och efter klinikbesök. 
Data analyserade med SPSS 15.0 
 
Urval: Studien påbörjades av 276 personer 
i åldern 13-18 år. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 13-18 år 
med diagnostiserad diabetes typ 1 enligt de 
amerikanska kriterierna. 
Exklusionskriterier: närvaro av psykisk 
sjukdom som skulle hindra förmågan att 
delta, betydande medicinsk sjukdom utö-
ver diabetes typ 1, behandlande sköldkör-
telsjukdom, celiaki eller oförmåga att läsa 
eller förstå engelska. 
 
Bortfall: Innan studien påbörjades valde 
18,6% (n=63) att inte delta. 5,4% (n=15) 
personer exkluderades under studien till 
följd av sjukdomsduration <1 år. 

Resultatet visade att sjukdom, sjuk-
domshantering och psykologiska egen-
skaper var faktorer som skiljde grup-
pernas resultat åt, gällande kopplingen 
mellan metabol kontroll och livskvali-
tet. Genom att identifiera riskfaktorer 
kan individuella åtgärder sättas in för 
att den metabola kontrollen ska bli 
optimal och samtidigt behålla en hög 
livskvalitet.   

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2012 
USA 
Cinahl 

Lawrence, J.M., 
Yi-Frazier, J.P., 
Black, M.H., 
Anderson, A., 
Hood, K., Impe-
ratore, G., 
Klingensmith, 
G.J., Naughton, 
M., Mayer-
Davis, E.J., & 
Seid, M. 
 

Demographic and 
clinical correlates 
of diabetes-related 
quality of life 
among youth with 
type 1 diabetes. 
 

Att bedöma reliabilitet-
en och klusterstrukturen 
av Pediatric Quality of 
Life type 1 Diabetes 
Module 3.0 (PedsQL-
T1DM) och tillhörande 
delskalor för att under-
söka sambandet mellan 
formulärets totala 
summa och demo-
grafiska, kliniska och 
etniska egenskaper hos 
tonåringar med diabetes 
typ 1.   
 

Metod: Multicenterstudie. Enkäter kring 
diabetesrelaterad livskvalitet, även medi-
cinska kontroller utfördes. Data analysera-
des med SAS VARCLUS 9.2. 
 
Urval: Alla som besökte de fyra klinikerna 
som ingick i studien tillfrågades om delta-
gande, sammanlagt var det 2602 tonåring-
ar som ingick i studiens resultat.   
 
Inklusionskriterier: Vara i åldern 5-20 år 
med diagnostiserad diabetes typ 1. 
Exklusionskriterier: ingen diagnostiserad 
diabetes typ 1, inget insulin intag, ingen 
HbA1c mätning eller diabetesduration <12 
månader.  
 
Bortfall: 38% (n=1601) valdes bort till 
följd av exklusionskriterier. 
 

Studiens resultat identifierade socio-
demografiska och kliniska egenskaper 
hos unga med diabetes typ 1 som har 
benägenhet att uppleva sämre diabetes-
relaterad livskvalitet (HRQOL). Fram-
tida forskning bör fokusera på kopp-
lingen mellan låg diabetesrelaterad 
livskvalitet och låg metabol kontroll. 

Grad I  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2009 
Tyskland 
PubMed 
 

Müller-
Godeffroy, E., 
Treichel, S., & 
Wagner V.M. 

Investigation of 
quality of life and 
family burden 
issues during insu-
lin pump theraphy 
in children with 
Type 1 diabetes 
mellitus—a large-
scale multicentre 
pilot study. 

Att undersöka psykoso-
ciala aspekter av konti-
nuerlig subkutan insulin 
infusion (CSII) hos barn 
med diabetes typ 1 och 
identifiera relevanta och 
känsliga åtgärder. 

Metod: Multicenterstudie. Prospektiv och 
observerande före-/och efter studie med 
enkätundersökning.  
 
Urval: 117 personer ingick i studien, varav 
53 var flickor och 64 var pojkar. Dessa 
rekryterades från 18 tyska diabetes kliniker 
och hade ändrat behandling från injektion-
er till kontinuerliga subkutana insulin 
infusioner. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 4-16 år 
och deras vårdnadshavare. 
Exklusionskriterier: Haft diabetes <6 må-
nader, inlärningssvårigheter samt otillräck-
lig kompetens i tyska att svara på fråge-
formulär. 
 
Bortfall: Vid uppföljningen föll 23% 
(n=26) barn och tonåringar bort, samt 18% 
(n=23) föräldrar bort.  
 

Studien identifierade viktiga psykoso-
ciala aspekter för kontinuerlig subku-
tan insulin infusion (CSII) och instru-
menten som finns tillgängliga är till-
förlitliga. Att behandla sjukdomen med 
CSII kan innebära förbättrad livskvali-
tet och minskad belastning för barn 
med diabetes typ 1 och deras familjer.  
Det är nödvändigt att evidens synlig-
görs genom randomiserade kontrolle-
rade studier.  
 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
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Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet                    

2008 
Italien 
PubMed 

Nardi, L., Zuc-
chini, S., 
D´Alberton, F., 
Salardi, S., Mal-
toni, G., Bi-
sarcchi, N., 
Elleri, D., & 
Cicognani, A. 

Quality of life, 
psychological 
adjustment and 
metabolic control 
in youths with type 
1 diabetes: a study 
with self- and 
parent-report ques-
tionnaires.  

Att utvärdera egenrap-
port samt föräldrarap-
port om livskvalitet och 
psykologisk anpassning 
hos tonåringar med 
diabetes typ 1 i jämfö-
relse med en allmän 
population i samma 
ålder samt identifiera 
relationer mellan sjuk-
domsduration, metabol 
kontroll och psykolo-
giska parametrar.  

Metod: Fall-kontrollstudie. Patienter med 
diabetes typ 1 jämfördes med patienter 
utan diabetes genom självskattningsin-
strument kopplade till livskvalitet och 
psykologiska aspekter. Data analyserade 
med SPSS 13.0. 
 
Urval: 70 patienter med diabetes typ 1 
valdes med ett konsekutivt urval ifrån de 
som fanns tillgängliga från det tvärveten-
skapliga diabetescentret.   
Inklusionskriterier: vara i åldern 6-18 år 
och haft diabetes typ 1 > 1 år.  
70 personer valdes randomiserat ifrån 
olika skolor i Bologna som motsvarade i 
ålder, kön och föräldrarnas ekonomi till 
kontrollgruppen. 
 
Bortfall: 22% (n=20) avböjde deltagande.  
 

Studien visade att det innan tonåren 
fanns inga eller lättare problem i psy-
kologisk anpassning och livskvalitet. I 
tonåren fanns det mer emotionella och 
beteendemässiga problem oavsett 
sjukdomsduration. Föräldrar rapporte-
rade fler problem än sina barn och 
studien bekräftade att bättre metabol 
kontroll, psykiskt välbefinnande och 
livskvalitet var direkt relaterade till 
varandra. 

Grad I  
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2007 
Brasilien 
Cinahl 

Novato, TS., 
Grossi, SAA., & 
Kimura, M.  

Quality of life and 
self-esteem of 
adolescents with 
diabetes mellitus.  

Att utvärdera livskvali-
teten i förhållande till 
hälsa och självkänsla 
hos tonåringar med 
diabetes typ 1 och ana-
lysera sambanden.  

Metod: Tvärsnittsstudie. Enkätundersök-
ningar som behandlar livskvalitet och 
självkänsla. Data analyserades med SPSS 
10.0. 
 
Urval: I studien deltog 124 patienter med 
diabetes typ 1 som fanns registrerade på 2 
specifika kliniker i Brasilien.  
Inklusionskriterier: vara i åldern 12-18 år, 
kognitiv förmåga att besvara aktuella en-
käter. 
 
Bortfall: Inget bortfall. 
 

Deltagarnas livskvalitet var god i för-
hållande till hälsa och självkänsla. Det 
fanns ett samband som visade att desto 
högre självkänsla tonåringarna hade, 
desto bättre var livskvaliteten. 

Grad II  
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2012 
Sverige 
PubMed 
 
 

Sand, P., Kljajic, 
M., Schaller, J., 
& Forsander, G. 

The reliability of 
the Health Related 
Quality Of Life 
questionnaire Ped-
sQL 3.0 Diabetes 
ModuleTM for 
Swedish children 
with Type 1 diabe-
tes. 

Att bedöma reliabilitet-
en och utföra en be-
gränsad validering av 
Pediatric Quality of 
Life Inventory 3.0 Dia-
betes Module Scales 
(PedsQL 3.0) svenska 
version i ett prov med 
svenska barn diagnosti-
serade med diabetes typ 
1. Ett sekundärt syfte 
var att bedöma barnens 
hälsorelaterade livskva-
litet och se eventuella 
samband mellan genus, 
ålder samt om barn och 
föräldrars uppfattning 
överensstämde. 

Metod: Enkätstudie. Studien gjordes på 
fyra svenska kliniker med hjälp av enkät 
som besvarades av barn med diabetes typ 
1 och deras föräldrar. Data analyserades 
med SPSS 18.0. 
 
Urval: Totalt deltog 238 personer varav 
108 var barn med diabetes typ 1 och 130 
var deras föräldrar. 
Inklusionskriterier: vara i åldern 2-18 år 
gamla samt tillhöra en av de fyra kliniker 
som ingick i studien, Falun, Jönköping, 
Kungsbacka eller Örebro.  
 
Bortfall: Innan studien valde 21% (n=35) 
familjer att inte delta i studien. Under 
studien föll 32,4% (n=35) barn bort till 
följd av obesvarade enkäter.  

Sammanfattningsvis kan det konstate-
ras att PedsQL 3.0 Diabetes Modul 
Scale kan användas som ett verktyg för 
att mäta diabetesrelaterad livskvalitet 
hos barn med diabetes, både i forsk-
ning och klinisk praxis. 

Grad II 
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