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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år insjuknar ca 700 barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1. 
Behandlingen är livslång och kräver kunskap och förmåga att kontrollera och justera sitt 
blodsocker. För ungdomar kan det vara svårt att hantera sin sjukdom i det vardagliga livet då 
det kan påverka sociala och psykologiska faktorer. Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar 
adherence hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1. Metod: En litteraturstudie med 
systematisk sökning och beskrivande design. Studien baseras på 15 artiklar med kvalitativ och 
kvantitativ ansats som eftersökts i databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: Adherence 
vid diabetes mellitus typ 1 beror till stor del på hur ansvarsfördelningen mellan ungdomen och 
vårdnadshavare ser ut kring sjukdomen samt hur stödet från familjen och från vården upplevs. 
Kamraters stöd och deras attityd till sjukdomen påverkar adherence. Ungdomars egna 
känslomässiga förmågor såsom känslokontroll och motivation är också av betydelse. 
Konklusion: Flertalet faktorer påverkar ungdomars adherence vid diabetes mellitus typ 1. Det 
framkommer att stöd är viktigt för en människa och att en god egenvård kan hjälpa ungdomar 
med diabetes mellitus typ 1. Ett gott stöd kan ge ungdomar med diabetes mellitus typ 1 
möjlighet att hantera sin sjukdom och öka förmågan till adherence. 
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ABSTRACT 

Background: Each year, about 700 children and adolescents debuts with diabetes mellitus 
type 1. The treatment is lifelong and requires knowledge and ability to control and adjust their 
blood sugar. For adolescents it can be difficult to manage their illness in everyday life as it 
can affect social and psychological factors. Objective: To describe factors that affect 
adherence in adolescents with diabetes mellitus type 1. Method: A literature study with a 
systematic query and a descriptive design. The study is based on 15 articles with qualitative 
and quantitative approach that was sought after in CINAHL and PubMed databases. Results: 
Adherence in diabetes mellitus type 1 depends largely on how the responsibility is delegated 
between the adolescent and the guardians and how the support from the family and the 
caregivers is experienced. Friends' support and their attitude to the disease affects adherence. 
Adolescents own emotional abilities such as emotional control and motivation are also 
important. Conclusion: Several factors affect adolescents’ adherence in diabetes mellitus type 
1. It appears that support is important for a human being and good self-care can help 
adolescents with diabetes mellitus type 1. A good support can provide adolescents with 
diabetes mellitus type 1 possibility to manage their illness and increase the capacity for 
adherence.
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1. BAKGRUND 

1.1 Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som medför risk för komplikationer på både kort och 
lång sikt. Hos en frisk person bryts kostens kolhydrater ned till glukos i tarmen. Glukosen 
resorberas sedan till blodet. Från blodet transporteras glukosen in i cellerna via 
glukostransportörerna GLUT 1-4. GLUT-4 är de kvantitativt mest betydelsefulla 
glukostransportörerna och de styrs av hormonet insulin (Hedner, 2010). 
 
När en person insjuknat i diabetes mellitus är insulinmekanismen felaktig eller skadad. Den 
inadekvata insulinmekanismen kan indelas i två stora grupper. Typ 1 eller Insulin Dependent 
Diabetes mellitus (IDDM) innebär en skada på de insulinproducerande cellerna i pancreasöarna 
vilket innebär att insulin inte längre produceras. Typ 2 eller Non-Insulin Dependent Diabetes 
mellitus (NIDDM) innebär att GLUT-4 reagerar dåligt på insulin. Trots att personen kan ha en 
adekvat insulinproduktion får inte insulinet den effekt som behövs för att säkerställa ett normalt 
blodsocker (Hedner, 2010). 
 
Det finns ett antal varianter av diabetes mellitus som är klassade som övergångs- eller blandformer. 
Det finns också sekundär diabetes mellitus som uppstått på grund av annan sjukdom. 
Graviditetsdiabetes är ytterligare en form som uppträder under graviditet men som försvinner efter 
förlossning (Hedner, 2010). 
 
Svenska barn och ungdomar med diabetes mellitus har i stort sett alltid diabetes mellitus typ 1. 
Sverige har näst Finland världens högsta insjuknandefrekvens i diabetes mellitus typ 1 bland barn. 
Endast 0,5 % av barn med diabetes mellitus har diabetes mellitus typ 2. Varje år får omkring 700 
barn under 15 år diabetes mellitus typ 1 vilket motsvarar drygt 40 barn per 100 000 invånare 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
En svensk studie som påbörjades 1999 söker bland annat svaret på vad som orsakar diabetes 
mellitus typ 1 hos barn. Faktorer som förknippas med utveckling av antikroppar som oftast föregår 
utveckling av diabetes mellitus typ 1 har funnits vara virusinfektioner tidigt i livet, introduktion av 
komjölk och gluten under en viss tidsperiod under spädbarnsåret samt vissa faktorer som normalt 
förknippas med åldersdiabetes. Det finns även en tydlig genetisk disposition och en miljöpåverkan 
även om orsakerna ännu inte är helt klarlagda (Institutionen för klinisk och experimentell medicin, 
u.å.). 

1.1.1 Behandling 

Behandlingen vid diabetes mellitus typ 1 innefattar en adekvat dosering av insulin i förhållande till 
den mängd kolhydrater som ska ätas och med tanke på kommande aktiviteter. I ett första skede får 
patienten och dess anhöriga hjälp från sjukvården. Ett diabetesteam bestående av läkare, 
sjuksköterska, kurator, psykolog och dietist tar hand om patienten. Även sjukgymnast och 
lekterapeut kan bidra med sin kunskap och hjälpa patienten i vissa situationer (Dahlquist, 2008; 
Örtqvist, Forsander & Sjöblad, 2008). Behandlingen sköts efter hand till största delen av patienten 
eller anhöriga. Sjukvården hjälper till med kontroller och rådgivning (Örtqvist et al. 2008). 
 
Målet med behandlingen är att erhålla ett väl balanserat blodsocker vilket innebär att det bör ligga 
på 5-8 mmol/l (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, 2011). 
Blodsockervärdet visar den aktuella mängden glukos i blodet vid provtagningstillfället. HbA1c 
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speglar medelblodsockernivåerna de senaste 2-12 veckorna och är således ett mått på den metabola 
kontrollen (Jeppson, 2008). Barn och ungdomar har i stort sett samma mål vad gäller HbA1c som 
vuxna, men hänsyn måste tas till att yngre barn löper större risk för hypoglykemier (Silverstein et 
al., 2005). 
 
Statistik visar att barn i åldrarna 0-6 når det pediatriska målet på ett HbA1c <57 mmol/mol utan 
svåra hypoglykemier i 56,2% av fallen vilket kan jämföras med barn i åldern 12-17 år som når 
målet i 24,3% av fallen (Registercentrum Västra Götaland, 2011). Även Silverstein et al. (2005) 
menar att barn och ungdomar sällan når idealt HbA1c. Det finns ett tydligt samband mellan HbA1c 
och senkomplikationer (Jeppson, 2008). 

1.1.2 Komplikationer 

Akuta komplikationer hos diabetiker är hypoglykemi och hyperglykemi. Hypoglykemi är ett 
tillstånd då blodsockret är lägre än 3.5 mmol/l och kroppen börjar reagera för att frisätta glukos till 
blodet. Regleringen sköts genom frisättning av hormonerna glukagon och adrenalin. Om inte 
frisättningen är tillräckligt för att höja glukoshalten i blodet eller om det inte finns tillräcklig mängd 
lagrad glukos att frisätta kommer blodsockernivån sjunka ytterligare vilket kan medföra att 
patienten hamnar i så kallad insulinkoma. Behandlingen vid hypoglykemi är att ge snabba 
kolhydrater som en första åtgärd och sedan fylla på glukoslagret i kroppen genom att äta 
exempelvis en smörgås och dricka ett glas mjölk. Om patienten blir medvetslös vid hypoglykemi 
kan glukagon eller intravenös glukos ges för att höja glukoshalten i blodet (Nordfeldt, 2008). 
 
Hyperglykemi är ett tillstånd då blodsockervärdet är högre än det rekommenderade spannet på 
blodsockervärdet (5-8 mmol/l). Vid all hyperglykemi skall blodsockervärdet korrigeras med en viss 
dos insulin vilket bör ske omedelbart för att förhindra vidare komplikationer. En obehandlad 
hyperglykemi och insulinbrist leder till att ketoner bildas som i sin tur skapar en ketoacidos. 
Ketoacidos leder till att blodets pH sänks (Hedner, 2010). Symtomen kan vara illamående, 
kräkningar och magont. I värsta fall kan syraförgiftning som det också kallas vara ett livshotande 
tillstånd (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). 
 
Vid en längre tids sjukdom och beroende på blodsockerbalansen kan patienten drabbas av 
senkomplikationer som framförallt berör fyra organ: kärl, njurar, ögon och nervvävnad (Hedner, 
2010). Den största anledningen till att komplikationer uppstår är att diabetes mellitus typ 1 påverkar 
nerver och blodkärl negativt. Då de små blodkärlen förändras (mikroangiopati) påverkas 
exempelvis ögats näthinna och njurarnas funktion. Vid förändringar i större blodkärl 
(makroangiopati) kan risk för hjärtinfarkt, stroke och åderförkalkning öka. Nervförändringar kan 
medföra att känseln försämras vilket ökar risken för svårläkta sår på fötterna samt nedsatt mag-
tarmfunktion. Det kan också medföra påverkan på hjärtats funktioner samt ge sexuella problem 
såsom impotens hos män eller torra slemhinnor hos kvinnor. Senkomplikationer framträder oftast 
efter en lång tids sjukdom. Bland annat förekommer nedsatt nervfunktion hos 70-90% hos de som 
haft diabetes mellitus typ 1 i mer än 40 år (Alvarsson et al., 2007). Förekomsten av 
senkomplikationer ökar med durationen av sjukdomen. Trots att uttalade senkomplikationer är 
ovanliga hos barn och ungdomar är det under de första 10-20 åren grunden för den fortsatta 
sjukdomen läggs (Larsson, 2008). De vanligast förekommande senkomplikationerna hos ungdomar 
i åldrarna 10-17 år är ögon- och njurpåverkan. Förhöjt blodtryck är mer ovanligt men förekommer. 
Dessa faktorer ska därför enligt det nationella vårdprogrammet för barndiabetes kontrolleras 
regelbundet (Registercentrum Västra Götaland, 2011). 
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1.2 Ungdomar 

Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv. Både psykisk, fysisk och social utveckling 
går snabbt. En grov definition av ungdomsåren är den tid då man inte längre är barn men inte heller 
är vuxen (Hwang & Nilsson, 2011). Enligt Alvarsson et al. (2007) kan tonårstiden ses som en 
övergångsperiod mellan två stabila faser i livet. 
 
Behovet av vägledning överförs från föräldrafigurer till rådgivare eller ledare, men kan också 
övergå i rollförkastande som kan uppträda i form av osäkerhet eller trots. Ungdomarna blir mer 
oberoende av föräldrarna men samtidigt mer beroende av jämnåriga. En form av beroende byts ut 
mot ett annat. Förmågan att självständigt fatta beslut utvecklas avsevärt under tonåren, till exempel 
gällande riskbedömning, förmågan att se framåt och väga alternativ mot varandra (Hwang & 
Eriksson, 2011). Tonåringen måste enligt Wrangsjö (2010) stegvis överta ett allt större ansvar 
beteendemässigt, emotionellt och ekonomiskt. 

1.3 Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 

Att insjukna i en kronisk sjukdom innebär en rad psykosociala konsekvenser. Vanliga konsekvenser 
är exempelvis stressreaktioner vid sjukdomsdebuten samt påföljande tankar kring framtid, skola och 
fritid. Att hantera sjukdomen tillsammans med vardagens övriga problem kan också medföra 
konsekvenser. Att insjukna i diabetes mellitus typ 1 medför en livslång behandling som dessutom 
ska skötas och justeras av patienten själv. Diabetes mellitus typ 1 medför risker för försämrad hälsa 
och följdsjukdomar men också tankar kring hur ens välmående påverkas på kort och på lång sikt. 
Människor hanterar påfrestningen på olika sätt. Det understryks att samspelet mellan risk- och 
skyddsfaktorer har en stor betydelse för hur familjen hanterar sjukdomen. Även tidigare upplevda 
påfrestningar samt barnets ålder, inneboende resurser och personlighetsdrag spelar roll i 
stresshanteringen. Barn måste kunna lita på föräldrarnas sätt att hantera livsproblem. Familjens 
skyddsfaktorer bidrar till en bättre anpassning av sjukdomen. Hit hör exempelvis intelligens, social 
förmåga, god psykisk hälsa och erfarenhet av att lösa problem. Genom förståelse av att ovanstående 
problem ger varierande utfall hos olika familjer tydliggörs att det är en komplex situation och ett 
unikt fall hos varje individ och familj (Hägglöf, 2008). Alvarsson et al. (2007) beskriver också att 
insjuknandet är unikt hos varje individ och att reaktionen på en diabetesdiagnos är mycket 
individuell. 
 
Insjuknandet i diabetes mellitus typ 1 sker oftast i förpuberteten, en period i livet då det händer 
mycket i kroppen. Ungdomar försöker hitta egna sätt att leva genom att experimentera och testa 
gränser. De jämför sig mycket med andra och upplever det ofta som jobbigt att vara annorlunda 
(Alvarsson et al., 2007). Silverstein et al. (2005) beskriver att ungdomen är en tid i livet då 
människan försöker hitta sin egen identitet, skild från familjen. Många diabetesrelaterade uppgifter 
kan påverka frigörandeprocessen och samspelet med jämnåriga. Frigörandeprocessen kan ofta 
manifestera sig genom att diabetikern avstår god diabetesvård. Sjukdomen konkurrerar med många 
andra saker såsom att skapa en identitet, att vara som alla andra, att förälska sig och att kunna göra 
det som kamraterna gör. Föräldrar spelar en viktig roll men kan också komma att ses 
som ”övervakare”. Det kan vara påfrestande för den unge att ständigt känna sig värderad och 
ifrågasatt gällande sjukdomen (Alvarsson et al., 2007). Hanås (2010) beskriver att tonåringen ofta 
inte tänker med längre perspektiv. Risken att drabbas av komplikationer vid 40 års ålder om 
blodsockret fortsätter vara högt känns inte aktuell för ungdomarna.  
 
Larsson (2008) menar att tonårspatienter som har svårt att acceptera sin sjukdom inte är motiverade 
att följa råd och rekommendationer. De har svårt att ta ansvar för sin hälsa och kräver mer än andra 
av vården. Det finns inga generella regler för hur vården ska kunna hjälpa dessa ungdomar till en 
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optimerad hälsa men en hög tillgänglighet och kontinuitet är förutsättningar liksom en helhetssyn på 
patienterna i deras sociala sammanhang. 

1.4 Egenvård vid diabetes mellitus typ 1 

I diabetesvården är patientutbildning en viktig del och stora krav på egenvård ställs (Alvarsson et al., 
2007). Morris et al. (1997) identifierar egenvård som en viktig strategi för att få metabol kontroll. 
Egenvård definieras enligt Orem (2001) som den personliga vård som individer varje dag utför för 
sin hälsas skull. Det kan vara ett inlärt beteende vilket uppstår genom interaktion och 
kommunikation i sociala grupper och som innebär att egenvårdsåtgärderna varierar beroende på 
individens erfarenheter. Om egenvård lärs in och utförs medvetet med ett bestämt syfte måste 
individen känna till vad som krävs för att egenvårdsmålen ska kunna uppnås och vara kapabel till 
att utföra dessa handlingar. Sjuksköterskan kan lära ut handlingar för att hjälpa en individ men 
personen måste vara redo att lära sig. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till patientens bakgrund, 
erfarenhet, livsstil och vanor samt förmåga till egenvård. Att leva med diabetes mellitus typ 1 kräver 
enligt Sörman (2010) en betydande och kvalificerad insats av den som har sjukdomen. Egenvård 
innebär att individen har ett ansvar att leva så att risken för skador och sjukdomar minskar. För en 
diabetiker innefattar egenvård kunskap om hur behandlingen hanteras i det dagliga livet, att känna 
till hur komplikationer yttrar sig och hur de ska hanteras samt kännedom om när sjukvård behöver 
uppsökas. 

1.5 Compliance och adherence 

Enligt Aronson (2007) uppfattas ordet compliance i dagligt tal innebära att agera i enlighet med råd, 
i medicinska sammanhang från vården, men det har även kommit att stå för en ”förmyndarattityd” 
mot patienterna. Compliance hos en patient kan definieras som att ta medicin enligt ordination 
(Claxton, Cramer & Pierce, 2001). Betydelsen kan anses vara till vilken grad en persons uppförande 
i fråga om att ta mediciner, följa dieter eller fullfölja livsstilsförändringar överensstämmer med råd 
från vården eller läkarordinationer (Aslam, Haque, Lee och Foody, 2009; Lutfey och Wishner, 
1999). Nationalencyklopedin (NE) översätter ordet till bland annat medgörlighet, följsamhet, 
uttryck för hur väl en patient följer en ordination, speciellt en läkemedelsföreskrift (”Compliance”, 
u.å.). 
 
Adherence kan i sammanhanget betyda framhärdande i behandling eller metod, ständig observation 
och stöd. Definitionen beskriver på ett lämpligt sätt den uthållighet patienten behöver för att kunna 
fullfölja en terapeutisk regim (”Adherence”, u.å.). Adherence förutsätter ett samförstånd mellan 
vårdgivare och patient gällande vårdgivarens rekommendationer (National Institute for Health and 
Clinical Excellence, 2009). Aslam et al. (2009) definierar adherence till beteendet som orsakas av 
rekommendationer från vårdpersonal. 
 
Åsikten om hur compliance och adherence ska användas varierar mellan olika författare. Bland 
annat beskriver Cramer et al. (2007) att de väljer att använda compliance och adherence som 
synonymer i sin forskning då de inte kunnat hitta stöd för antagandet att adherence skulle vara 
mindre nedsättande eller föredras av patienter. Även Claxton et al. (2001) använder orden som 
synonymer. Som ett observandum kan nämnas att ordet efterlevnad översätts med både compliance 
och adherence i NE (”Efterlevnad”, u.å.). 
 
Lutfey och Wishner (1999) menar däremot att orden inte alls är utbytbara. De anser att compliance 
antyder att patienten enbart följer instruktioner från läkaren, det blir en konformitet där det enda 
som räknas är de medicinska målen. Adherence fångar däremot den ökande komplexitet som finns i 
vården och karaktäriserar patienterna som självständiga, intelligenta och autonoma människor som 
intar en aktiv och frivillig roll i att definiera och sträva efter mål i sin behandling. De anser därför 
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att man ska börja tala om adherence istället för compliance och då även vara uppmärksam på 
paradigmskiftet terminologin står för. Även Aronson (2007) menar att adherence är att föredra då 
han anser att det bäst beskriver vad som krävs av patienten för att hålla en terapeutisk regim. Enligt 
Kyngäs (1999) är compliance en aktiv, medveten och ansvarsfull process där den unge diabetikern i 
samarbete med sjukvården arbetar för att bibehålla sin hälsa. Silverstein et al. (2005) beskriver att 
god adherence vid diabetes mellitus typ 1 kräver stor uppmärksamhet samt att flera dagliga åtgärder 
utförs av diabetikern. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD, 2011) 
rekommenderar att blodsocker kontrolleras 4-6 gånger dagligen samt efter fysisk aktivitet och vid 
misstanke om hypo- eller hyperglykemi. Det är tydligt att det finns en koppling mellan adherence 
och metabol kontroll hos unga med diabetes mellitus typ 1 (Hood, Peterson, Rohan & Drotar, 2009). 

2. PROBLEMFORMULERING 

Omkring 700 barn och ungdomar drabbas varje år av diabetes mellitus typ 1 i Sverige. Som 
ungdom finns många utmaningar att hantera och att ha diabetes mellitus typ 1 kan vara svårt. Under 
ungdomstiden kan det därför vara extra problematiskt att utföra egenvård i syfte att uppnå god 
adherence vid diabetes mellitus typ 1. För att som sjukvårdspersonal kunna främja god egenvård 
och därmed bättre hälsa hos ungdomar är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar adherence 
vid diabetes mellitus typ 1. 

3. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar adherence hos ungdomar med diabetes 
mellitus typ 1. 

4. METOD 

För att kunna besvara studiens syfte utfördes en litteraturstudie med beskrivande design med stöd 
från Polit och Beck (2012). Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en litteraturstudie att 
systematiskt söka relevanta artiklar och kritiskt granska deras forskningsresultat. På så vis fördjupas 
kunskapen gällande det aktuella ämnet. 
 
Polit och Becks (2012) flödesschema låg till grund för arbetsgången i förestående studie. Här fritt 
översatt av författarna. Till en början formulerades och utvecklades en tydlig problemformulering. 
En sökstrategi planerades, databaser valdes och sökord identifierades vilket ledde till att potentiella 
artiklar inhämtades. Artiklarnas relevans och lämplighet bedömdes och värderades. De som befanns 
vara olämpliga för studien förkastades medan de som var lämpliga behölls. Artiklarna granskades 
och likheter i resultaten färgkodades. Informationen analyserades och sammanställdes till kategorier. 

4.1 Sökstrategi 

Databaserna CINAHL och PubMed användes då de innehåller artiklar motsvarande studiens syfte. 
Studiens syfte låg till grund för utvalda sökord. I CINAHL användes CINAHL Headings för att 
skapa en bredare betydelse av ämnesorden och i PubMed användes MeSH Terms. I sökmotorerna 
CINAHL och PubMed definieras adolescens, det vill säga ungdomar, till åldersgrupperna 13-18 år. 
Ungdomsåren kan också likställas med åren mellan 13-20 enligt Hwang och Nilsson (2011) som 
även refererar till åldersgruppen som ”tonåringar”. Begreppet ”ungdomar” är uppenbarligen 
flytande och kan användas i olika betydelse. Egenvård (eng. self care) visade sig vara ett viktigt 
begrepp i diabetesvården. För att avgränsa antalet artiklar och öka deras relevans användes därför 
även egenvård som sökord. I och med att det inte fanns en given konsensus om huruvida orden 
adherence och compliance ska användas som synonymer eller om det fanns en betydande skillnad 
mellan dem användes båda i artikelsökningen. CINAHL Headings och MeSH Terms för de båda 
begreppen var ”patient compliance”. I CINAHL användes compliance och adherence i 
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fritextsökning och i PubMed i ”All Fields”. I sökningarna användes Booleska operatorn OR för att 
täcka upp de tre begreppen Major Headings (MH) ”patient compliance”, adherence och compliance. 
Mellan övriga sökord användes operatorn AND. Således blev sökorden slutligen MH ”Diabetes 
mellitus, Type 1”, MH ”adolescence” 1  / MH ”adolescent” 2 , MH ”self care”, MH ”patient 
compliance” samt fritextorden compliance och adherence. För att begränsa sökresultatet användes 
följande filter: tidsintervall 2009-2013, enbart artiklar skrivna på engelska samt peer reviewed i 
CINAHL där den möjligheten fanns. Då sökresultatet bedömdes bli för tunt valdes istället 
tidsintervallet 2004-2013. Sökresultatet redovisas i en sökmatris (Bilaga 1). 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga och för syftet relevanta originalartiklar. De skulle beröra 
ungdomar med diabetes mellitus typ 1 och vad som påverkade deras förmåga till adherence. Både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar utan beskriven 
etisk granskning, reviewartiklar samt artiklar som berörde nydebuterade diabetiker. I det första 
urvalet lästes titlarna på 173 artiklar varav 44 motsvarade studiens syfte. Här återfanns 9 dubbletter. 
Vid urval 2 lästes abstrakt och de artiklar som inte överensstämde med inklusionskriterierna eller 
överensstämde med exklusionskriterierna valdes bort. 24 artiklar kvarstod till urval 3 som bestod av 
genomläsning och granskning av artiklarna i sin helhet. Av de återstående artiklarna exkluderades 9 
då resultaten ej besvarade vårt syfte eller ej var etiskt granskade. Totalt återstod 15 artiklar vilka 
kvalitetsgranskades. Samtliga 15 artiklar bedömdes ha medel- eller hög kvalitet. Dessa redovisas i 
artikelmatrisen (Bilaga 2). 

4.3 Värdering av artiklar 

De funna artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av granskningsmallar enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011). Originalmallarna justerades genom att ändra frågeställningarna så att de 
överensstämde med aktuell granskning (Bilaga 3) och (Bilaga 4). För att tydliggöra klassificeringen 
valde författarna att tilldela ett poäng för positivt bedömda svar. Osäkra eller negativa svar gav 0 
poäng. Den summerade poängsumman räknades om i procent av den totala maxsumman. Artiklarna 
graderades sedan i låg, medel eller hög kvalitet utefter den uträknade procentsatsen. Artiklar med 0-
49% poäng bedömdes vara av låg kvalitet, 50-79% av medelkvalitet och 80-100% innebar hög 
kvalitet. Artiklarna värderades först av författarna var för sig. Därefter sammanställdes 
värderingarna och då de ej var samstämmiga fördes de upp till diskussion och en gemensam 
värdering utfördes. 

4.4 Dataanalys 

Polit och Beck (2012) menar att syftet med en dataanalys är att tolka, strukturera, organisera och 
analysera forskningsmaterialet. Det strukturerade arbetssättet underlättar sökandet och ger möjlighet 
till generaliserbarhet. Analysen sker också för att minska omfånget av en större mängd information 
samt att identifiera förekommande mönster. Dataanalysen inleddes med att författarna var för sig 
läste igenom samtliga valda artiklar. Stödanteckningar skrevs och artiklarna bearbetades genom att 
för syftet relevanta textavsnitt i resultaten hos de kvalitativa och kvantitativa artiklarna markerades. 
Artiklarna lästes igenom och diskuterades ytterligare ett flertal gånger och likheter och olikheter i 
resultaten färgmarkerades. Varje färg symboliserade en egen kategori. På så vis utvanns sju 
kategorier som påverkar ungdomars adherence vid diabetes typ 1. 

                                                 
1 I sökmotorn CINAHL återfanns CINAHL Heading ”adolescence”. 
2 I sökmotorn PubMed återfanns MeSH ”adolescent”. 
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5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Använda källor översattes så noga och korrekt som möjligt för att bevara den grundläggande 
kontexten. Enligt Polit och Beck (2012) ska förförståelse sättas åt sidan och materialet ska 
presenteras på ett så objektivt sätt som möjligt vilket författarna försökt göra. Källor som inte 
genomgått etisk granskning exkluderades från studien. 

6. RESULTAT 

Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar, 12 kvantitativa och tre kvalitativa. Sju kategorier 
framgick vilka var: ansvarsfördelning, stöd, sjukdomsduration, nutritionsproblematik, depressiva 
symptom och oro, kamraters betydelse samt kognitiva och känslomässiga förmågor. 

6.1 Ansvarsfördelning 

En viktig faktor som påverkade ungdomars förmåga gällande adherence till sin behandling var hur 
ansvarsfördelningen mellan föräldrar och ungdomar såg ut. Ansvarsfördelningen var tydlig bland de 
ungdomar med insulinpump som tog de flesta av sina bolusdoser. Den optimala 
ansvarsfördelningen var den uttalade där föräldrar och barn hade pratat igenom vem som skulle 
göra vad. Ungdomarna tog antingen ett stort personligt ansvar eller delade det med sina föräldrar 
(Lindholm Olinder, Ternulf Nyhlin & Smide, 2010). Tonåringar med bättre balanserat HbA1c var 
mer positiva till att ta ansvar för sin diabetes och upplevde det som viktigare att ha frihet än 
ungdomar med högre HbA1c (Leonard, Garwick & Adwan, 2005). 
 
Bland ungdomar som missade många bolusdoser var det tydligt att de inte tänkt på vem som hade 
ansvaret för sjukdomen. Förmåga till eget ansvar hos ungdomar kunde både minska och öka 
beroende av aktuella förutsättningar som stress eller sjukdom. Det var viktigt att föräldrarna 
uppmärksammade detta och tog lagom stort ansvar för sjukdomen (Lindholm Olinder et al., 2010). 
 
I de familjer där ungdomar hade större ansvar men familjens stöd uteblev var adherence lägre. Det 
fanns också samband mellan högre utbildningsnivå hos föräldrar och bättre metabol kontroll (Hsin, 
Greca, Valenzuela, Taylor Moine och Delamater, 2010). Ungdomar som upplevde att de tog ett stort 
ansvar för sin diabetes var arga och hade depressiva tendenser i högre utsträckning än ungdomar 
som upplevde att familjen delade på ansvaret. I familjer där både ungdomar och vårdnadshavare 
upplevde ansvaret som delat var egenvården hos ungdomen bättre och den metabola kontrollen 
högre. Delat ansvar gav inte bara goda effekter hos yngre ungdomar utan var också en viktig faktor 
för god metabol kontroll i sena tonåren (Helgeson, Reynolds, Siminerio, Escobar & Becker, 2008). 
Brist på ansvarskänsla hos ungdomarna verkade vara huvudanledningen till missade bolusdoser och 
otillräcklig egenvård. Föräldrarna kunde behöva påminna ungdomarna om att exempelvis 
kontrollera blodsocker. De skulle dock inte tjata eller kritisera aktuella värden (Lindholm Olinder et 
al., 2010). Ungdomar med högre HbA1c blev mer irriterade av påminnelser från föräldrar än 
ungdomar med bättre metabol kontroll (Leonard et al., 2005). Om båda föräldrarna ständigt var lika 
involverade ansåg ungdomarna att det blev påfrestande. Då var det bättre att föräldrarna pratade 
ihop sig om vem som skulle säga till (Lindholm Olinder et al., 2010). Även Karlsson, Arman och 
Wikblad (2008) kom fram till att tjat minskade ungdomarnas motivation till egenvård. Leonard et al. 
(2005) fann att tonåringar med högt HbA1c tenderade att ignorera föräldrarnas påminnelser istället 
för att se dem som hjälp i diabetesvården. 

6.2 Stöd  

Uppmuntran från föräldrarna ökade ungdomarnas trygghet och de kände att de fick mer frihet när 
föräldrarna trodde på deras förmåga till egenvård. Det var också viktigt för ungdomarna att få visa 
att de klarade av att hantera sjukdomen. När ungdomarna strävade efter självständighet kunde de 
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hamna i ett läge mellan att vara beroende av föräldrarnas stöd och att hantera sin diabetes på egen 
hand. Då de tyckte att föräldrarna ifrågasatte och dömde dem ökade behovet av självständighet 
vilket ibland kunde resultera i ett barnsligt beteende (Karlsson et al., 2008). (Hsin et al., 2010) 
visade att stöd från familjen påverkade adherence positivt och att god adherence visade sig ge ett 
bra HbA1c. 
 
Stöd från diabetesteamet var en viktig faktor för att skapa god adherence och ge ungdomarna 
starkare självkänsla (Karlsson et al., 2008; Kyngäs, 2007). Brist på kunskap om den fysiska 
processen vid diabetes och osäkerhet gällande kost minskade förmågan att ta fullt ansvar för 
sjukdomen (Karlsson et al., 2008). Enligt Austin, Senécal, Guay & Nouwen (2011) ökade 
ungdomars känsla av självständighet och förmåga till egenvård när de upplevde att de av 
vårdpersonal fick information, valfrihet och hjälp att tänka rationellt kring nutrition. Ungdomarna 
trodde att ökad kunskap om egenvård i vissa situationer skulle göra vardagslivet enklare och de 
kunde uppleva det svårt att ha god adherence till rekommendationer som gavs då professionella råd 
inte alltid överensstämde med deras livssituation (Karlsson et al., 2008). 

6.3 Sjukdomsduration 

Greening et al. (2007) fann att äldre ungdomar som haft diabetes under längre tid hade lägre 
sannolikhet till god adherence och metabol kontroll jämfört med yngre ungdomar. Även Kyngäs 
(2007) bestyrker det faktum då äldre ungdomar som haft diabetes i mer än tre år hade lägre 
adherence än de som haft sjukdomen i ett till tre år. Schober et al. (2011) visade att ungdomar i en 
grupp med låg adherence över lag hade högre ålder än gruppen med god adherence. Austin et al. 
(2011) fann att flickor som haft diabetes längre upplevde betydligt lägre stöd från vården vad gällde 
nutrition än pojkarna i samma situation. Dessa flickor hade betydligt sämre kosthållning än pojkar. 
Flickornas svårigheter med nutrition ökade med diabetesdurationen snarare än med åldern.  

6.4 Nutritionsproblematik 

Det förekom enligt Schober et al. (2010) att ungdomar över- eller underdoserade insulin. Knappt en 
tredjedel av ungdomarna uppgav sig medvetet feldosera insulin. Av dessa var 69 % flickor. Det var 
ungefär lika vanligt att över- som att underdosera insulinet. 49 % av de som medvetet gav sig högre 
doser än rekommenderat gjorde det på grund av viljan att hetsäta. 15.5 % rapporterade att de tog 
mindre insulin än rekommenderat för att gå ner i vikt. Patienter som både tog mindre eller mer 
insulin än rekommenderat hade problem med högre Hba1c. Tse, Nansel, Haynie, Mehta och Laffel 
(2012) fann en riskgrupp med störning i sitt ätbeteende hos 22 av 151 deltagare. Ungdomarna i 
nämnda grupp hanterade sin sjukdom sämre jämfört med de i lågriskgruppen. De hade lägre 
adherence, kontrollerade sitt blodsocker mer sällan och hade ett högre HbA1c. I riskgruppen var 
överviktiga högt representerade med 59.1 %. De hade genomgripande sämre kosthållning med 
högre energiintag från fett och socker samt lägre intag av fullkornsprodukter. Det visade sig att 
deltagarna i högriskgruppen också hade lägre självförtroende, upplevde fler hinder i tillvaron och 
hade lägre tilltro till hälsosamt ätande. 

6.5 Depressiva symtom och oro 

McGrady, Lafell, Drotar, Repaske och Hood (2009) menade att depressiva symptom associerades 
med lägre frekvens av blodsockerkontroll vilket i förlängningen ledde till ett högre HbA1c. Även 
temporär oro visade sig enligt Hertzer och Hood (2010) påverka frekvensen av blodsockerkontroller 
negativt vilket även gällde patienter som hade en ängslig personlighet. Dock påverkades inte 
HbA1c lika mycket hos de med ängsliga karaktärsdrag som hos de med temporär oro. 
 
Oro för hypoglykemi var en orsak som gav låg adherence hos pojkar, ett samband som inte kunde 
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ses hos flickor (Di Battista, Hart, Greco & Gloizer, 2009). Oron beskrivs också av Schober et al. 
(2011) men här framkommer ingen skillnad mellan könen. De fann att vid låg adherence var rädsla 
för hypoglykemi i 24 % av fallen anledningen till underlåtenhet att ta insulin. En annan anledning 
beskrevs i 28 % av fallen vara i självskadesyfte i pressade situationer eller utlöst av 
självmordstankar. Även överdosering av insulin beskrevs användas i självskadande syfte. 35% av 
fallen med överdosering berodde på självskadebeteende som självmordstankar, att få 
uppmärksamhet av vårdnadshavare eller känslan av att vara hög av hypoglykemi. 
 
Patienter som kände att diabetes var ett hot mot välbefinnandet visade sig ha en bättre adherence än 
de som inte upplevde detta hot. Sannolikheten att ha god adherence var 7.68 gånger större hos de 
vars psykiska välbefinnande upplevdes vara hotat jämfört med de som inte kände detta hot. Vid 
upplevt hot mot det fysiska välbefinnandet var sannolikheten till god adherence 2.95 gånger större 
än hos de som inte upplevde att diabetes var ett hot (Kyngäs, 2007). 

6.6 Kamraters betydelse 

Oro i sociala situationer såsom i relationer med kamrater, att dra sig undan eller att vara obekväm i 
nya situationer ledde hos pojkar till sämre matvanor och sämre adherence till insulininjektioner (Di 
Battista et al., 2009). Schober et al. (2011) såg att underlåtenhet till att ta insulin i 30 % av fallen 
berodde på en önskan om att dölja sin sjukdom för jämnåriga. Enligt Storch, Heidgerken, Geffken, 
Lewin, Ohleyer, Freddo, Silverstein (2006) kunde diabetesrelaterad mobbning leda till sämre 
egenvård och framför allt till sämre adherence av blodsockerkontroller och nutrition. Det visade sig 
också att HbA1c påverkades negativt av mobbning. Karlsson et al. (2008) visade att känslomässig 
stöttning från kamrater gjorde det lättare för tonåringar att integrera sin diabetes i vardagen. Ökad 
kunskap och förståelse hos kamrater gjorde att diabetikern kände sig säker och fick en mer 
avslappnad attityd till sjukdomen  

6.7 Kognitiva och känslomässiga förmågor 

Schober et al. (2011) fann att 28,7 % av patienterna oavsiktligt missade doser eller tog för mycket 
insulin. Enligt Graziano et al. (2011) visade sig förmågor såsom kognitiv flexibilitet, förmåga till 
uppmärksamhet, målsättning och känslostyrning ha en signifikant påverkan på deras adherence och 
glykemiska kontroll hos pojkar. Framförallt hos pojkar där föräldrarna ansåg ovanstående förmågor 
ha brister fanns en lägre adherence och sämre HbA1c än hos ungdomar med goda förmågor. Den 
viktigaste faktorn för god adherence visade sig vara förmåga till känslokontroll. Hos flickor kunde 
inga signifikanta bevis hittas för att ovanstående förmågor påverkade adherence. Greening, 
Stoppelbein, Konishi, Sytsma Jordan och Moll (2007) fann att ungdomar med beteendestörningar 
hade större risk för låg adherence. De ungdomar med beteendestörningar som samtidigt hade fler 
rutiner i sin vardag lyckades dock upprätthålla en bättre adherence. 
 
Ungdomar med god motivation var 5.52 gånger mer sannolika att visa god adherence jämfört med 
ungdomar som saknade motivation (Kyngäs, 2007). God motivation uppnåddes enligt Karlsson et al. 
(2008) hos ungdomar då de lyckades ha god glykemisk kontroll och kände att de kunde kontrollera 
sin diabetes. Austin et al. (2011) fann att barn till föräldrar som försökte stötta dem till att 
självständigt hantera sin sjukdom vad gällde nutrition utvecklade motivation till god kosthållning. 
Ungdomar med motivation och tilltro till den egna förmågan hade bättre egenvård gällande 
nutrition. Andra faktorer såsom energi och viljestyrka ökade också sannolikheten till god adherence 
(Kyngäs, 2007). 

7. RESULTATSYNTES 

Resultatet visar att ungdomars adherence vid diabetes mellitus typ 1 till stor del beror på hur 
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ansvarsfördelningen mellan ungdomar och vårdnadshavare ser ut samt hur stödet hemifrån och från 
vården upplevs. Problematik med adherence verkar öka med duration av sjukdomen och ett stört 
ätbeteende är en riskfaktor för låg adherence. Vid nedstämdhet, oro och depression blir det svårare 
att ha god följsamhet. Förståelse från kamrater och deras attityd till sjukdomen påverkar adherence. 
Ungdomars egna känslomässiga förmågor såsom känslokontroll och motivation är av betydelse.  

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Sökmotorerna CINAHL och PubMed användes då de bedömdes innehålla artiklar som motsvarade 
studiens syfte inom ämnet omvårdnad. PubMed innehåller ett stort antal artiklar, men är till viss del 
inriktad på medicinska tidskrifter. CINAHL användes då den primärt är inriktad på artiklar inom 
omvårdnad (Willman et al., 2011). Vid sökningen bedömde författarna att de fick det antal artiklar 
motsvarande studiens syfte som krävdes i dessa två databaser. Sökningar i ytterligare databaser 
skulle kunna ge ytterligare material som grund för studiens resultat.  
 
Till en början användes orden diabetes type 1, adolescence, compliance och adherence. I PubMed är 
ämnesordet för adolescence adolescent varför det användes. Det är enligt Willman et al. (2011) 
viktigt att en sökning omfattar både ämnesord och fritextord då det ger en högre sensitivitet. 
Ämnesordet för adherence och compliance är ”patient compliance” vilket användes tillsammans 
med adherence och compliance som fritextord. För författarna var det, för att få med så många 
artiklar som möjligt som handlar om förmåga att följa rekommendationer kring sin sjukdom, viktigt 
att ha med både adherence och compliance som fritextord då det som tidigare nämnts inte råder 
något konsensus om vilket ord som skall användas. Dock finns en möjlighet att andra ord med 
liknande betydelse hade kunnat identifieras vilket hade kunnat ge ett annorlunda sökresultat.  
Fritextord ökar enligt Willman et. al (2011) ”bruset” i sökningen vilket skulle kunna minska 
reliabiliteten men bedömdes av författarna vara nödvändigt.  
  
Då ovanstående sökning gav ett stort antal träffar gjordes en granskning av artiklarnas titlar. Många 
av artiklarna bedömdes ej svara mot studiens syfte. Till stor del handlade de om olika skalor och 
mätinstrument. Av de artiklar, med för studiens syfte relevanta titlar, innehöll många nyckelordet 
self care. Orems teorier om egenvård identifierades dessutom som teoretisk referensram. Därför 
gjordes en ny sökning där self care lades till. Antalet träffar blev då hanterbart och artiklarnas 
relevans bedömdes öka. I utgångsläget gjordes sökningen från 2009-2013 men artiklarna bedömdes 
vara för få. Därför utökades sökningen till att omfatta de senaste tio åren, det vill säga 2004-01-01 
fram till 2013-12-31. Ett alternativ för att få mer aktuella artiklar hade kunnat vara att som 
urvalsstrategi istället för att läsa rubriker utgå från sökresultatet och mer grundligt studera de funna 
artiklarna. En för syftet irrelevant rubrik skulle kunna dölja relevant data.  
 
Termen adolescence/adolescent användes för att finna artiklar om ungdomar. Det visade sig att 
artiklarna inte enbart begränsade sig till åldersgruppen vilken i sökmotorerna definieras till 13-18 år 
utan även tog upp yngre barn och äldre ungdomar. Medelåldern i studien av Greening et al. (2007) 
är till exempel 12,3 år men tar även upp äldre ungdomar och bedömdes därför kunna användas. 
 
De artiklar som användes i resultatet var alla etiskt granskade vilket framkom genom att de var 
godkända av etiska kommittéer. Författarna upplevde att det saknades resonemang kring etiska 
frågeställningar såsom möjligheten att avbryta studien eller frågan om anonymitet vilket enligt 
Helsingforsdeklarationen tydligt ska framgå i information till deltagarna (Medicinska 
forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Det hade även varit intressant att få vetskap om 
hur barns samtycke och frivillighet garanteras. 
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Artiklarnas tillförlitlighet och kvalitet granskades i det tredje urvalet med hjälp av modifierade 
granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier enligt Willman et. al (2011). Författarna 
valde att modifiera formulären så att de skulle passa den typ av studier som granskades vilket 
rekommenderas av Willman et. al (2011). Som exempel saknades RCT- studier vilket skulle ha gett 
låga poäng på samtliga kvantitativa studier om bedömningspunkten funnits kvar i 
granskningsmallen. Samtliga 15 artiklar som granskades i det tredje urvalet visade sig hålla medel- 
eller hög kvalitet och bedömdes därför kunna användas. Att artiklarna höll medel- eller hög kvalitet 
anses av författarna öka tillförlitligheten och tydde på att den forskning som bedrivits ofta var väl 
genomförd.  
 
12 av 15 artiklar var kvantitativa studier. Dessa studiers resultat grundades till stor del på data från 
frågeformulär eller skattningsformulär av olika design. Vid efterforskning kring de olika formulären 
framkom att de framförallt kostade mycket pengar och det var svårt att hitta information kring 
tolkningsförfarande. Många av formulären användes i flera av studierna vilket av författarna 
bedömdes stärka formulärens validitet. I flertalet studier där självskattningsformulär användes 
mättes även HbA1c vilket anses stärka skattningens trovärdighet. Ett HbA1c- värde är ett konkret 
medicinskt bevis som inte behöver tolkas såsom ett självskattningsformulär. Enligt Willman et. al 
(2011) finns det inom hälso- ett sjukdom ett medicinsk vetenskapsideal som präglar synen på vad 
som är och får lov att vara ett bevis.  Enbart självskattningsformulär kan enligt författarna bedömas 
ge ett mer positivt resultat då informanterna kanske inte är helt ärliga i syfte att ge en bättre bild av 
sig själva. 
 
10 av artiklarna var från USA, två från Sverige, en från Kanada, en från Österrike och en från 
Finland. För att ge så stor klinisk nytta som möjligt anser författarna att resultatet ska kunna 
överföras till svenska förhållanden. I de artiklar från USA där information om vårdnadshavare 
framkom beskrevs mammorna till ca 90 % vara ansvariga för diabetesvården. Papporna beskrevs 
vara betydligt mindre engagerade i vården. Frågan är om resultatet kan överföras till svenska 
förhållanden då Sverige kan anses vara mer jämställt. Enligt försäkringskassans statistik från 2011 
tog dock kvinnor ut 73,6% av utbetalade dagar med föräldrapenning (Socialförsäkringsrapport, 
2012). Det tyder ändå kanske på att kvinnor tar en större del av ansvaret för barnens hälsa, även om 
detta inte kan sägas med säkerhet. 
 
Att insamlad data först lästes enskilt av författarna bedömdes öka validiteten. Att diskutera den egna 
tolkningen av en läst artikel gav ytterligare dimensioner av tolkning. Vid den gemensamma 
diskussionen kunde även författarnas förförståelse ifrågasättas och därmed sättas åt sidan. Genom 
att färgmarkera de meningsbärande enheterna framkom enligt författarna kategorier på ett tydligt 
sätt. Kategoriernas innehåll utvärderades på nytt vid upprepade genomläsningar och resultatet 
kunde på så sätt tydliggöras. Som exempel var kategorierna ”ansvarsfördelning” och ”stöd” till en 
början en gemensam kategori. Vid upprepade genomläsningar kunde kategorierna separeras vilket 
gav ett tydligare resultat.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att faktorer som påverkar adherence hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 är 
ansvarsfördelning, stöd, sjukdomsduration, nutritionsproblematik, depressiva symtom och oro, 
kamraters betydelse samt kognitiva och känslomässiga förmågor. 
 
Ansvarsfördelning och stöd framträdde som en stor del i resultatet. Ungdomar som upplevde att de 
hade stöd från sina föräldrar/vårdnadshavare var mer sannolika att visa god adherence i flera studier 
(Hsin et al., 2010; Lindholm Olinder et al., 2011) och den viktigaste faktorn var att 



 

13 

 

ansvarsfördelningen dem emellan var tydlig (Lindholm Olinder et al., 2011). En tydlig 
ansvarsfördelning kan vara svår att upprätthålla i och med den ambivalenta fas som både ungdomar 
och föräldrar befinner sig i då ungdomarna frigör sig från föräldrarna. Det är inte bara ungdomarna 
som pendlar mellan önskan om att vara självständiga och beskyddade av föräldrarna. Även 
föräldrarna växlar mellan att vilja se sitt barn som vuxet och ett behov att ha kvar ungdomen i 
traditionellt barn/vuxenförhållande (Schultz Larsen, 1994).  Författarna funderar över hur en uttalat 
ansvarsfördelning skulle kunna se ut och hur barnsjuksköterskan kan hjälpa till i samtalet mellan 
ungdomar och föräldrar. Kan det finnas tillfällen då en utomstående part kan behöva bestämma över 
ansvarsfördelningen för att uppnå god adherence? På en diabetesklinik i Sverige är det dock uttalat 
att barnen i tidig ålder kan hantera sin sjukdom självständigt vilket gör att ansvarsfördelningen 
förändras. ”Vi tycker att barnen tidigt ska bli självständiga. Vårt mål är att göra patienterna till sina 
egna experter. De lever med sin diabetes hela dygnet och vi uppmuntrar barnen att hela tiden 
utvecklas och lära sig mer” (Westerberg, 2011, s.1). Ovanstående klinik har lägst HbA1c i Sverige 
(Registercentrum Västra Götaland, 2011). Författarna undrar om stödet från familjen är viktigare än 
stödet från vården? Måste det ena utesluta det andra? Enligt Orem (2001) är omvårdnadens mål att i 
så stor utsträckning som möjligt hjälpa en människa att kunna hantera sin sjukdom självständigt. 
Vuxna har rättighet och ansvar för att utöva egenvård och det kan också innefatta ansvar för andra 
personer såsom barn och ungdomar. Det kan handla om att vårdnadshavare eller sjuksköterskor 
utför egenvårdsaktiviteter som ungdomen inte klarar själv. Så småningom ska individen klara av 
omvårdnaden själv och därför kan hjälpen anses vara en slags coachning.  
Ovanstående tyder enligt författarna på att egenansvaret är viktigt. Genom rätt nivå av egenansvar 
under ungdomsåren kan förhoppningsvis individen utvecklas till att helt självständigt upprätthålla 
en god adherence. En felaktig ansvarsfördelning kanske kan hämma utvecklingen av den egna 
förmågan och lägger grunden till en bristande adherence genom hela livet?  
 
Längre sjukdomsduration visade sig ge lägre adherence (Greening et al., 2007; Kyngäs, 2007 
Schober et al., 2011). Författarna anser att följsamheten skulle bli bättre med ökad duration då 
människan vänjer sig vid sin situation och borde utveckla fler verktyg och tanken med vården är att 
ungdomen så småningom ska klara sig på egen hand. Ungdomsåren är dock en svår tid då mycket 
händer både fysiskt och psykiskt och konflikter med vårdnadshavare kring diabetes mellitus typ 1 
kan vara ett sätt att frigöra sig. Tonåringen är inte mogen att själv ta ansvar för sin diabetes mellitus 
typ 1 men har svårt att låta föräldrarna göra det (Hanås, 2010). Enligt Erling och Hwang (2001) är 
det ofta tolkningen av tonåringens förmåga som leder till konflikter mellan tonåringar och föräldrar. 
Ungdomarna upplever ett misstroende från föräldrarna när de inte låter dem styra över sitt eget liv 
och föräldrarna upplever att de inte vågar utsätta ungdomarna för risker genom att låta dem ha 
kontroll. Författarna menar att det även i det här fallet är en uppgift för vården att uppmuntra 
ungdomen till att ta ansvar med viss övervakning av föräldrar.  
 
I samtliga artiklar där information om vilken vårdnadshavare som tog mest ansvar för barnets 
diabetes beskrevs mamman vara den primära vårdgivaren (Leonard et al., 2005; Hsin et al., 2010; 
Lindholm Olinder et al., 2010; Graziano et al., 2011). Enligt Hanås (2010) fungerar diabetesvården 
bäst när båda föräldrarna är engagerade i barnets sjukdom. Speciellt pojkar får problem i tonåren 
om pappan drar sig ur och överlåter ansvaret till mamman. Att pojkar får större problem än flickor 
då fadern är frånvarande kan enligt Schultz Larsen (1994) bero på att pojkar identifierar sig med 
sina fäder och har behov av en manlig förebild. Även vid skilsmässa är det viktigt att föräldrarna får 
samma information från början och att de kan samarbeta kring barnets diabetes (Hanås, 2010). 
Författarna anser att barnsjuksköterskan på en vårdavdelning kan bidra till en bra start på en mellan 
föräldrarna gemensam diabetesvård genom att uppmuntra båda föräldrarna att delta i 
diabetesutbildningen.  
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Då båda vårdnadshavarna är delaktiga bör vikten av ansvarfördelning poängteras då ungdomar kan 
uppleva det jobbigt om båda påminner om samma sak (Karlsson et al., 2008; Lindholm Olinder et al, 
2010). Orem (2001) beskriver att krav från andra, som föräldrar, är ett stimuli som personen 
reagerar på, antingen genom att möta eller ignorera dem. Även om kravet ignoreras kan 
medvetenhet om det kvarstå. Som barnsjuksköterska är det därför viktigt att i mötet med unga 
diabetiker och deras familjer prata om ansvarsfördelning och att hjälpa föräldrarna i att stötta 
diabetikern för att god adherence ska kunna uppnås. 
 
Resultatet visar att depressiva symtom och oro kunde leda till lägre frekvens av 
blodsockerkontroller vilket i sin tur ledde till högre HbA1c (McGrady et al., 2009; Hertzer & Hood, 
2010). Storch et al. (2006) påvisade att mobbing kan leda till sämre adherence och färre antal 
blodsockerkontroller. 15% av svenska elever är inblandade i någon form av mobbing något så när 
regelbundet (Erling & Hwang, 2001). Som vårdpersonal bör man därför inte bara anta att det ligger 
slarv bakom minskad frekvens av blodsockerkontroller utan förstå att det kan finnas bakomliggande 
orsaker. Enligt Gråberg och Klefbom (2007) insjuknar hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av 
alla män någon gång i livet i depression och det blir allt vanligare att diagnosen ställs på ungdomar. 
Dock kan det vara svårt att upptäcka en depression då gränserna mellan normal nedstämdhet och 
depression är flytande och symtomen inte alltid är synliga för omgivningen. En människa i 
depression eller som mår dåligt kan enligt Orem (2001) drabbas av egenvårdsbrist vilket uppstår när 
personen själv inte kan utföra de uppgifter som krävs för optimal egenvård. Författarna upplever att 
tiden i den dagliga verksamheten på en vårdavdelning eller mottagning dessutom kan vara knapp 
och att det därför av vikt att göra vårdnadshavare uppmärksamma på att den här problematiken 
finns. Skolhälsovården torde också kunna vara en resurs då varje elev erbjuds hälsosamtal 
regelbundet under hela skolgången. Ett samarbete mellan skolhälsovården och diabeteskliniken kan 
enligt författarna vara av betydelse för att tidigt upptäcka problematiken. Barnsjuksköterskans roll 
kan då vara att hjälpa föräldrarna att förstå patientens situation, sin roll i vården och att skapa en 
realistisk planering för framtiden. Enligt Orem (2001) ska föräldrarna få så god kunskap att de kan 
hjälpa sitt barn till hälsa.  
 
Oro för lågt blodsocker kunde vara en anledning att inte ta sitt insulin (Di Battista et al., 2009; 
Schober et al., 2011). Enligt Karlsson (2008) minskade förmågan till egenvård vid brist på kunskap 
kring diabetes vilket författarna anser att barnsjuksköterskan bör kunna motverka. När en patient 
saknar kunskap om sin sjukdom uppstår brister i förmågan att bedriva egenvård och ovanstående är 
ett tydligt exempel. Det är då viktigt att identifiera de kunskapsrelaterade egenvårdsbristerna genom 
kommunikation för att kunna åtgärda dem på bästa sätt. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att 
stötta patienten i att hantera rädslor (Orem, 2001). Författarna anser att en viktig del i 
diabetesvården är att hjälpa ungdomarna genom att förse dem med kunskap om sin diabetes mellitus 
typ 1 så att de exempelvis förstår att de inte behöver ligga högt i blodsocker för att undvika 
hypoglykemi. Detta i syfte att skapa en god adherence. För att kunna ge ungdomarna den här 
hjälpen upplever författarna att barnsjuksköterskan skulle behöva ytterligare fortbildning, både 
inom själva diabetesvården och inom pedagogisk utbildning.  
 
I studiens resultatet framkommer att stöd och reaktioner från kamrater var en viktig faktor för 
adherence hos ungdomar med diabetes typ 1 (Di Battista et al., 2009; Schober et al., 2011; Storch et 
al., 2006; Karlsson et al., 2008). Enligt Moshman (2012) är identiteten djupt förankrad i människan 
genom sociala roller och anknytningar till andra. Därför kan inte hjälpas att hennes uppfattning om 
sig själv åtminstone delvis sammanfaller med upplevelsen om social anknytning till andra 
människor. För en ung människa som ska forma sin identitet kan det därför vara svårt att tvingas på 
beteenden som får henne att särskilja sig från gruppen. Hanås (2010) beskriver att kamraterna är 
mycket viktiga i ungdomsåren och önskan att vilja kunna göra samma saker som andra. I en studie 
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där skolsköterskors upplevelse av ungdomars hinder för god diabetesvård undersöktes ansåg många 
att ungdomar behövde öka sin kommunikation om sin diabetes med vänner och lärare (Nabors, 
Troillett, Nash & Masiulis, 2005). Författarna anser att barnsjuksköterskan inom skolhälsovården 
borde kunna vara behjälplig med, dels genom att uppmuntra diabetikern till att tala om sin sjukdom 
och dels genom att informera personal och elever om sjukdomen. Att utforma miljön i skolan under 
lektioner och måltider så att diabetikern kan utföra egenvård på ett enkelt och diskret sätt kan anses 
vara ett sätt att stötta ungdomen i vardagen. Orem (2001) tar upp utvecklande miljö som en faktor 
för egenvård. Det gäller både fysisk och psykisk miljö. Författarna tänker framförallt på att en 
diabetiker exempelvis ska ha möjlighet att gå undan för att kontrollera blodsocker eller administrera 
insulin. Om skolan i största möjliga mån minskar utsattheten en diabetiker eventuellt kan känna 
ökar möjligheten för god adherence.  
 
Austin et al. (2011) visade att flickor hade svårare att följa kostföreskrifter än pojkar. Problemet 
ökade med längre diabetesduration. Även Tse et al. (2012) fann att fler flickor än pojkar hamnade i 
gruppen med sämre adherence till kostföreskrifter. Fler flickor än pojkar är drabbade av ätstörningar 
(Gråberg & Klefbom, 2007). Jones, Lawson, Daneman, Olmsted och Rodin (2000) har påvisat att 
det förekommer ätstörningar i dubbelt så stor utsträckning hos flickor med diabetes i åldern 12-19 
år jämfört med en kontrollgrupp. Med tanke på ovanstående anser författarna att det kanske inte är 
förvånande att flickor har sämre adherence till kostrekommendationer jämfört med pojkar med lika 
lång diabetesduration, men det är anmärkningsvärt att de upplevde ett betydligt lägre stöd från 
vården vilket Austin, et al. (2011) påvisar. Kanske beror det på att vårdgivare har förutfattade 
meningar om att flickor ska kunna ta mer ansvar och klara sig själva än pojkar. Enligt Engström, 
Kroon, Arvidsson, Segnestam, Snellman och Åman (1999) som fann att flickor med diabetes hade 
ökad prevalens av störningar i sitt ätbeteende jämfört med icke-diabetiker skulle restriktioner kring 
nutrition kunna trigga tankar kring kropp och figur. Hetsätning kan också ha ett samband med 
svängande blodsocker då både hypo- och hyperglykemi kan öka aptiten. Hanås (2010) beskriver att 
kost kan vara ett känsligt ämne i tonåren. Inom diabetesvården informeras det vanligen om den 
normala kosthållningen och att en diabetiker ska äta samma kost som en fullt frisk ungdom (ISPAD, 
2011). Författarna ställer sig frågan om vårdnadsgivarna verkligen diskuterar med ungdomarna om 
deras individuella kostvanor. Görs en riktig kostanamnes och uppdateras den regelbundet? Det kan 
kanske inte förväntas att en ung människa själv ska ta upp den här typen av problematik självmant. 
Att flickor upplever att de har lågt stöd från vården angående kosten beror kanske på att de inte blir 
tillfrågade, vilket man som personal kan tänka på om det känns jobbigt att ta upp känsliga ämnen.  
 
Pojkar med beteendestörning av olika kategorier visade sig ha mindre god adherence. Samma 
samband kunde inte identifieras hos flickor (Graziano et al., 2011). Flickor med till exempel ADHD 
uppvisar inte lika mycket trotssyndrom och uppförandestörningar som pojkar med ADHD (SBU, 
2005). Författarna undrar om det kan göra att det blir svårare att se ett samband mellan flickors 
beteendestörningar och adherence till diabetesvården? Greening et al. (2007) såg dock ingen 
skillnad mellan könen vad gällde beteendestörningar och risk för låg adherence. Däremot framkom 
att rutiner i vardagen gav dessa ungdomar en bättre adherence. Författarna anser att det som 
vårdpersonal därför kan vara av vikt att försöka informera och ge råd om rutiner i vardagen, 
framförallt hos ungdomar med beteendestörningar av olika slag. Genom skolans omsorg där 
ovanstående problematik tydligt framkommer kan ett samarbete med diabeteskliniken vara givande. 
Orem (2001) menar att skillnaden i hur olika personer är följsamma ligger i deras 
egenvårdskapaciteter eller deras förmåga att genomföra egenvård. En beteendestörning kan vara ett 
hinder för egenvårdskapaciteten. Då behöver vårdgivare och vårdnadshavare ta ett större ansvar och 
hitta nya vägar för att optimera hälsan.  
 
En faktor för god adherence visade sig vara motivation (Kyngäs, 2007) vilket uppnåddes genom 
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känsla av kontroll över sjukdomen (Karlsson et al., 2008) och förmåga att självständigt hantera den 
(Austin et al., 2011). Enligt Kyngäs (1999) ökar motivation av stöd och uppmuntran från föräldrar 
och av gott resultat av diabetesvården. Genom att ge känslomässigt stöd beskriver Orem (2001) att 
vårdgivaren uppmuntrar personen att initiera eller fortsätta med en uppgift, att tänka över en 
situation eller ta ett beslut. Kneckt, Keinänen-Kiukaanniemi, Knuutila och Syrjäla (2001) fann att 
diabetiker med gott självförtroende hade bättre adherence till träningsrekommendationer och större 
förmåga att själva fatta beslut angående insulindoser. Författarna tror att det finns en risk att en 
diabetiker med god glykemisk kontroll anses vara ett ”normalfall” och därför förutsätts upprätthålla 
en god adherence. Vårdgivare kan bli bättre på att berömma dessa ungdomar för att på så sätt få 
dem att behålla sin motivation. När ungdomar inte uppnår god adherence anser författarna att det är 
viktigt att uppmärksamma detta utan att skuldbelägga. Istället bör personalen uppmuntra till att 
fortsätta kontrollera blodsockret och administrera insulin för att få en god adherence och ett bättre 
HbA1c till nästa mätning. 

9. KLINISK NYTTA 

Studien kan ge vårdpersonal ytterligare en dimension i tänkandet kring varför ungdomar med 
diabetes mellitus typ 1 kan ha svårigheter i att hantera sin sjukdom och svårighet i att visa de 
resultat som krävs för att nå de uppsatta målen. Genom att öka förståelsen för vilka faktorer som 
påverkar ungdomars adherence vid diabetes mellitus typ 1 kan vårdpersonalen ge ett bättre och mer 
välriktat stöd där det behövs. Studien kan också vara en hjälp till föräldrar och anhöriga samt 
skolpersonal som finns runt ungdomen för att öka förståelsen för hur det är att leva med diabetes 
mellitus typ 1. 

10. KONKLUSION 

Flertalet faktorer påverkar ungdomars adherence vid diabetes mellitus typ 1. Det framkommer att 
stöd är viktigt för en människa och att en god egenvård kan hjälpa ungdomar med diabetes mellitus 
typ 1. Ett gott stöd kan ge ungdomar med diabetes mellitus typ 1 möjlighet att hantera sin sjukdom 
och öka förmågan till adherence. 

11. FRAMTIDA FORSKNING 

Fler kvalitativa studier skulle kunna ge en djupare och mer nyanserad bild av de faktorer som 
påverkar adherence hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1. För att få en mer generell bild av 
hur det ser ut för en ungdom i norden är det önskvärt att fler nordiska studier genomförs. 
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BILAGA 1 

Sökmatris 

Databas 
CINAHL 
130304 

Sökord; Subheadings 
 

Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Kl 08.30 S1. MH ”Diabetes 
mellitus, Type 1” 

 8841    

 S2. MH ”Adolescence”  185114    

 S3. MH “Self Care”  16849    

 S4. MH “Patient 
Compliance” 

 14051 
 

   

 S5. compliance som 
fritextsökning 

 36431    

 S6. adherence som 
fritextsökning 

 14751    

 S7. S4 OR S5 OR S6  44259    

 S8. S1 AND S2 AND 
S7  

Peer Reviewed; 
engelska; 
publikationsår 2009-
2013 

80    

 S9. S1 AND S2 AND 
S3 AND S7 

Peer Reviewed; 
engelska; 
publikationsår 2009-
2013 

19    

 S10. S1 AND S2 AND 
S7 

Peer Reviewed; 
engelska; 
publikationsår 2004-
2013 

143    

 S11. S1 AND S2 AND 
S3 AND S7 

Peer Reviewed; 
engelska; 
publikationsår 2004-
2013 

38 12 6 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Databas 
PubMed 
130221 

Sökord; MeSH-
termer 
 

Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Kl 15:20 #1. ”diabetes mellitus, 
type 1”[MeSH Terms] 

 57549    

 #2. ”adolescent”[MeS
H Terms] 

 1509078    

 #3. ”self care”[MeSH 
Terms] 

 36591    

 #4. ”patient 
compliance”[MeSH 
Terms] 

 48582    

 #5. compliance[All 
Fields] 

 109990    

 #6. adherence[All 
Fields] 

 78936    

 #7. #4 OR #5 OR #6  173660    

 #8. #1 AND #2 AND 
#7 

Engelska; 
publikationsår 2009-
2013 

179    

 #9. #1 AND #2 AND 
#3 AND #7 

Engelska; 
publikationsår 2009-
2013 

82    

 #10. #1 AND #2 AND 
#7 

Engelska; 
publikationsår 2004-
2013 

318    

 #11. #1 AND #2 AND 
#3 AND #7 

Engelska; 
publikationsår 2004-
2013 

135 32 (9) 18 11 

 
Antal dubbletter var 9 stycken (9). 



 

 

 

BILAGA 2 

Artikelmatris 
Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Austin, S., Senécal, C, Guay, 
F. & Nouwen, Arie. (2011) 
Effects of gender, age, and 
diabetes duration on dietary 
self-care in adolescents with 
type 1 diabetes: A Self-
Determination Theory 
perspective. Journal of Health 

Psychology 16(6) 917-928. 
Kanada. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
kön, ålder och 
diabetesduration 
med ungdomars 
egenvård gällande 
nutrition. 

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Vara mellan 11-17 år. 
Behandlas för diabetes typ 1 på ett pediatriskt 
diabetescenter. 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
Urvalsförfarande: Ungdomar som vårdades 
polikliniskt på ett av två diabetescenter tillfrågades 
om deltagande. 
Urval: Bortfall uppges ej. 
Studiegrupp: 
Antal: 289 st. 
Medelålder: 14 år. 
Flickor: 46 %. 
Pojkar: 54 %. 
Datainsamling: Deltagarna uppskattade i 
skattningsformulär sin förmåga till att följa sin 
kostplan utifrån vanliga hinder, sin motivation, stöd 
från föräldrar, stöd från vården och egenvård 
gällande nutrition. Via journaler insamlades HbA1c. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Stor 
studiegrupp. Flera 
mätinstrument ger 
ett brett resultat. 
Väl anpassade 
mätinstrument och 
djupgående 
diskussion. 
Svagheter: Urval 
och bortfall 
knapphändigt 
beskrivet. 
Självskattnings-
formulär ger en 
risk för felaktiga 
data. 
Kvalitet: Medel. 

Flickor som har haft diabetes 
längre tid är mer sannolika att 
negligera sin egenvård gällande 
nutrition jämfört med pojkar. 
Problemen ökar med 
durationen snarare än med 
ålder. Flickor som haft diabetes 
längre upplever betydligt lägre 
stöd från vården än pojkar. 
Ungdomars känsla av 
självständighet och förmåga till 
egenvård ökar när de upplever 
att de av vårdpersonal fick 
information, valfrihet och hjälp 
att tänka rationellt kring 
nutrition.När föräldrar försöker 
stötta ungdomar till att 
självständigt hantera sin 
sjukdom utvecklas motivation 
till god kosthållning hos 
ungdomarna.  

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Di Battista, A. M., Hart, T. A., 
Greco, L. & Gloizer, J. (2009). 
Type 1 Diabetes Among 
Adolescents: Reduced 
Diabetes Self-Care Caused by 
Social Fear and Fear of 
Hypoglycemia. The Diabetes 

Educator, 35(3), 465-475. 
USA. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
social oro och 
följsamhet gällande 
egenvård av 
diabetes och att 
fastställa effekten 
av rädsla för 
hypoglykemi hos 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Ungdomar i åldrarna 13-18 år 
med diabetes typ 1 som behandlades polikliniskt på 
två nämnda sjukhus i USA. De skulle haft diagnosen 
i minst 6 månader. 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
Urvalsförfarande: Deltagare tillfrågades på 
klinikerna två pediatriska diabeteskliniker, en i 
Kanada och en USA. 
Urval: 101 ungdomar tillfrågades. 82 av dem 
motsvarade inklusionskriterierna. 6 personer svarade 
inte på frågeformulären till fullo. 
Studiegrupp: 
Antal: 76 st. 
Medelålder: 15.91 år. 
Flickor: 56.6 %. 
Pojkar: 43.4 %. 
Datainsamling: Ungdomarna fyllde i 
skattningsformulär. Demografiska data och Hba1c-
värden insamlades från formulär som deltagarna 
fyllde i. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Väl 
beskrivna och 
tillförlitliga 
mätinstrument. 
Svagheter: Data 
inhämtades bara 
från intresserade 
ungdomar. 
Självskattnings-
formulär ger en 
risk för felaktiga 
data. Datastorleken 
gör att resultatet 
kanske inte är 
generaliserbart. 
Kvalitet: Medel. 

Social oro är associerad med 
en sämre adherence till kost 
och insulininjektioner hos 
pojkar men inte hos flickor. 
Rädslan för hypoglykemier är 
en bidragande orsak till 
försämrad insulinadherence. 
Social oro har effekt på både 
flickors och pojkars 
livskvalitet i relation till 
diabetes. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Graziano, P. A., Geffken, 
G.R., Williams, L. B., Lewin, 
A. B., Duke, D. C., Storch, E. 
A. & Silverstein, J. (2011). 
Gender differences in the 
relationship between parental 
report of self-regulation skills 
and adolescents’ management 
of type 1diabetes. Pediatric 

Diabetes, 12, 410-418. USA. 

Att undersöka i 
vilken utsträckning 
ungdomars 
förmågor såsom 
exekutiva 
funktioner och 
känslokontroll 
påverkar adherence 
och glykemisk 
kontroll. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: 12-18 år. Ha haft diabetes typ 1 
i minst 6 månader. Ska bo och komma i sällskap med 
sin vårdnadshavare. Både barn och vårdnadshavare 
skulle kunna läsa och fylla i materialet. Inga andra 
kroniska sjukdomar. 
Exklusionskriterier: Uppges ej. 
Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades då de 
besökte sitt pediatriska diabetescenter. De blev 
tillfrågade av personalen. 
Urval: 118 personer tillfrågades. 8% tackade nej till 
deltagande. 
Studiegrupp: 
Antal: 109 st. 
Medelålder: 15.23 år. 
Flickor: 59 st. 
Pojkar: 50 st. 
Datainsamling: Separata formulärbaserade 
intervjuer med ungdomar och vårdgivare. 
Vårdnadshavare fyllde även i frågeformulär. HbA1c 
kontrollerades via laboratorium. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Data 
inhämtades separat 
från 
vårdnadshavare 
och barn. Väl 
beskriven 
datainsamling. 
Grundlig 
diskussion. 
Svagheter: 
Urvalsförfarandet 
beskrevs 
knapphändigt. 
Självskattningsfor-
mulär ger risk för 
överdrivet positiva 
svar. 
Kvalitet: Medel. 

Pojkar med svårigheter till 
exekutiv funktion och 
känslokontroll har sämre 
adherence och glykemisk 
kontroll. Inget samband ses 
hos flickor. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Greening, L., Stoppelbein, L., 
Konishi, C., Sytsma Jordan, S. 
& Moll, G. (2007). Child 
Routines and Youths’ 
Adherence to Treatment for 
Type 1 Diabetes. Journal of 

Pediatric Psychology, 32(4). 
437-447. USA. 

Utvärdera 
psykologiska 
processer som 
ligger bakom 
adherence hos barn 
med 
beteendestörningar. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Uppges ej. 
Exklusionskriterier: Diabetes mindre än 12 
månader. Ungdomar med andra kroniska sjukdomar 
eller typ 2 diabetes. Ungdomar diagnostiserade med 
mental retardation. Ungdomar som inte kom med 
sina vårdnadshavare. Barn under 6 år. 
Urvalsförfarande: Patienter och deras 
vårdnadshavare som befann sig på ett rutinbesök på 
en pediatrisk diabetesklinik tillfrågade. 
Urval: 116 barn och vårdnadshavare tillfrågades. 2 
tackade nej på grund av ointresse. Av 114 deltagare 
lämnade tre in ofullständiga svar. 
Studiegrupp: 
Antal: 111 st. 
Medelålder: 12.30 år. 
Flickor: 55 %. 
Pojkar: 45 %. 
Datainsamling: Skattningsformulär fylldes i av 
vårdnadshavare. Hba1c-värden togs på laboratorium. 
Analysmetod: Beskrivande statistik. Korrelations- 
och regressionsanalys. 

Styrkor: Hög 
svarsfrekvens och 
heterogent urval. 
Svagheter: 
Föräldrar 
tillfrågades om 
sina barns 
adherence. Inte 
säkert att de har 
full insyn i sina 
barns 
förehavanden. 
Kvalitet: Hög. 

Barn med fler 
beteendemässiga problem har 
färre rutiner i sitt beteende och 
sämre adherence. Barn med 
rutiner har bättre adherence. 
Att ha rutiner minskar risken 
för att beteendestörningar 
påverkar adherence. 
 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

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. USA. 

Att undersöka hur 
ansvarsfördelning 
mellan ungdomar 
och föräldrar 
påverkar fysisk och 
psykisk hälsa hos 
ungdomar med 
diabetes typ 1.  

Design: Beskrivande, prospektiv, longitudinell och 
tvärsnitt. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Uppges ej tydligt. 
Exklusionskriterier: Uppges ej tydligt. 
Urvalsförfarande: Ungdomar i åldrarna runt 11-13 
år som haft diabetes i över ett år och behandlades på 
ett barnsjukhus tillfrågades om deltagande via brev. 
Urval: 307 familjer tillfrågades via brev. 20 stycken 
valde att inte delta. 261 av 287 återstående familjer 
kunde nås via telefon. 90 familjer var inte längre 
lämpliga. Av de 171 lämpliga familjerna avstod 39 
från att delta. 
Studiegrupp: 
Antal: 132 st. 
Medelålder: 12.10 år. 
Flickor: 70 st. 
Pojkar: 62 st. 
Datainsamling: Barn intervjuades med 
standardiserade instrument och den primära 
vådgivaren fyllde i frågeformulär en gång om året i 
tre på varandra följande år. 
Analysmetod: Multivariabel analys.  

Styrkor: Tydlig 
frågeställning. 
Data insamlades 
under lång tid och 
analyserades med 
flera variabler. 
Svagheter: 
Inklusions- och 
exklusionskriterier 
otydligt uppgivna. 
Vissa av skalorna 
som användes 
hade låg reliabilitet 
på några punkter. 
Vissa av 
instrumenten 
justerades något 
varför reliabiliteten 
inte kan 
garanteras. 
Till största delen 
vit medelklass som 
deltog. 
Kvalitet: Medel.  

Ungdomar som upplever att de 
tar ett stort ansvar för sin 
diabetes är arga och har 
depressiva tendenser i högre 
utsträckning än ungdomar som 
upplever att familjen delade på 
ansvaret. I familjer där både 
ungdomar och vårdnadshavare 
upplever ansvaret som delat 
var egenvården hos ungdomen 
bättre och den metabola 
kontrollen högre. Delat ansvar 
ger inte bara goda effekter hos 
yngre ungdomar utan är också 
en viktig faktor för god 
metabol kontroll i sena 
tonåren. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Herzer, M. & Hood, K. K. 
(2010). Anxiety Symptoms in 
Adolescents with Type 1 
Diabetes: Association with 
Blood Glucose Monitoring 
and Glycemic Control. 
Journal of Pediatric 

Psychology 35(4). 415-425. 
USA. 
 

Att undersöka 
förekomsten av 
ångestsymptom och 
sambandet med 
blodsockermätning 
och glykemisk 
kontroll hos 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Design: Retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Ungdomar i åldrarna 13-18 år 
med diabetes typ 1 som behandlades på någon av två 
pediatriska kliniker (nordöstra och mellanvästra 
USA). 
Exklusionskriterier: Pågående allvarlig psykisk 
eller neurokognitiv sjukdom, någon signifikant 
allvarlig sjukdom annan än diabetes typ 1. Behandlad 
tyreoideasjukdom, celiaki eller oförmåga att läsa 
eller förstå engelska. 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 339 
ungdomar som tillhörde någon av två 
diabeteskliniker tillfrågades om deltagande. 
Urval: 173 ungdomar tillfrågades på en klinik i 
nordöstra USA varav 47 inte deltog. På en klinik i 
mellanvästra USA tillfrågades 166 ungdomar varav 
16 inte deltog. 
Studiegrupp: 
Antal: 276 st. 
Medelålder: 15.63 år. 
Flickor: 47.5 %. 
Pojkar: 52.5 %. 
Datainsamling: Självskattningsformulär. 
Blodsockermätare avlästes för blodsockervärden. 
Demografisk data insamlades från ett frågeformulär. 
Data inhämtades också från journaler. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Stort 
antal deltagare. 
Väl genomförd 
analys och utförlig 
diskussion. 
Svagheter: 
Bortfall 
knapphändigt 
redovisat. Saknar 
data från 
blodsocker-mätare 
hos vissa 
deltagare. 
Självskattnings-
formulär ger risk 
för överdrivet 
positiva svar. 
Kvalitet: Hög. 

17 % av ungdomarna har 
symptom på personlighet med 
ångest (eng. trait) på en nivå 
som skulle behöva utredas 
ytterligare. 13 % av 
ungdomarna upplever ångest 
på grund av yttre faktorer (eng. 
state). 
Ungdomar med ångest enligt 
ovan kontrollerar sitt 
blodsocker mer sällan i 
jämförelse med de ungdomar 
som inte upplever ångest. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Hsin, O., La Greca, A. M., 
Valenzuela, J., Taylor Moine, 
C. & Delamater, A. (2010). 
Adherence and Glycemic 
Control among Hispanic 
Youth with Type 1 Diabetes: 
role of Family Involvment and 
Acculturation. Journal of 

Pediatric Psychology 35(2), 
156-166. USA. 

Att fastställa om 
kulturella skillnader 
och familjens 
engagemang var 
relaterat till 
adherence och 
glykemisk kontroll 
bland 
latinamerikanska 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Diagnostiserad diabetes typ 1 
sen minst ett år tillbaka. Behandling skall ske på 
rekryteringsplatsen. Vårdnadshavarna ska vara 
villiga att delta. Ska kunna tala och läsa antingen 
engelska eller spanska. 
Exklusionskriterier: Utvecklingsstörning. Andra 
kroniska sjukdomar som kräver behandling. Allvarlig 
psykisk sjukdom. 
Urvalsförfarande: Deltagarna tillfrågades vid ett 
rutinbesök på något av två diabetescenter. 
Urval: Av 205 ungdomar som deltog i en större 
studie tackade 38 nej på grund av ointresse. 120 av 
dem var latinamerikaner vilka inkluderades då det 
stämde med studiens syfte. 9 av dem lämnade 
ofullständigt ifyllda frågeformulär. 
Studiegrupp: 
Antal: 111 st. 
Medelålder: 13.33 år. 
Flickor: 53 %. 
Pojkar: 47 %. 
Datainsamling: Skattningsformulär. Frågeformulär. 
HbA1c-mätning. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Utförligt 
beskriven 
analysmetod. 
Använder sig av 
väl beprövade 
skattningsskalor. 
Svagheter: 
Handlar enbart om 
latinamerikanska 
ungdomar vilket 
dock inte togs upp 
som ett 
inklusionskriterie.  
Kvalitet: Hög. 

Mer stöd från familjen och 
mindre eget ansvar leder till 
bättre adherence. Bättre 
adherence och glykemisk 
kontroll har ett samband med 
högre utbildningsnivå hos 
föräldrarna. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Karlsson, A., Arman, M. & 
Wikblad, K. (2008). Teenagers 
with type 1 diabetes – a 
phenomenological study of the 
transition towards autonomy 
in self-management. 
International Journal of 

Nursing Studies, 45, 562-570. 
Sverige. 

Att belysa 
upplevelser, 
specifikt gällande 
övergången till 
självständighet i 
egenvården av 
diabetes hos 
tonåringar med 
diabetes typ 1. 

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvalitativ. 
Inklusionskriterier: Uppges ej. 
Exklusionskriterier: Uppges ej. 
Urvalsförfarande: 35 ungdomar av 284 som 
tillhörde en diabetesklinik på ett sjukhus i Sverige 
tillfrågades om deltagande. 
Urval: 35 ungdomar tillfrågades. Tre tackade nej. 
Studiegrupp: 
Antal: 32 st. 
Medelålder: 14.5 år. 
Flickor: 18 st. 
Pojkar: 14 st. 
Datainsamling: Öppna intervjufrågor. 
Analysmetod: Fenomenologisk. 

Styrkor: Tydligt 
beskrivna 
intervjuer och 
intervjuguider. Har 
etiskt resonemang. 
Forskaren som 
samlade in data 
hade ingen 
kunskap om 
diabetes vilket 
minskar 
förförståelsen. 
Svagheter: 
Otydligt urval då 
inklusions- och 
exklusionskriterier 
ej finns beskrivna. 
Urvalet verkar 
dock relevant. 
Kvalitet: Medel. 

Det är viktigt med uppmuntran 
från föräldrar utan att de 
upplevs tjatiga. Acceptans och 
förståelse från kamrater 
underlättar den dagliga 
egenvården. Stöd från 
diabetesteamet stärker 
självkänslan. Brist på kunskap 
försvårar ungdomens 
möjlighet att ta eget ansvar. 
Uppmuntran från föräldrarna 
ökar ungdomarnas trygghet 
och de känner att de får mer 
frihet när föräldrarna tror på 
deras förmåga till egenvård. 
Ungdomar tror att ökad 
kunskap om egenvård i vissa 
situationer skulle göra 
vardagslivet enklare och de 
kan uppleva det svårt att ha 
god adherence till 
rekommendationer då 
professionella råd inte alltid 
överensstämmer med deras 
livssituation. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Kyngäs, H. A. (2007). 
Predictors of good adherence 
of adolescents with diabetes 
(insulin-dependent diabetes 
mellitus typ 1). Chronic 

Illness, 3(20), 20-28. 
Finland. 

Att identifiera 
faktorer som 
förutspår god 
adherence gällande 
hälsoregimer hos 
ungdomar med 
diabetes (IDDM). 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Barn mellan 13-17 år som haft 
diabetes mer än ett år. 
Exklusionskriterier: Uppges ej. 
Urvalsförfarande:1754 ungdomar fanns i Finlands 
diabetesregister och överensstämde med 
inklusionskriterierna. 300 valdes slumpmässigt ut 
och tillfrågades om deltagande. 
Urval: Av de 300 tillfrågade deltog inte 11 stycken. 
Två av dem var utomlands och kunde därför inte 
svara. 
Studiegrupp: 
Antal: 289 st. 
Medelålder: 15.1 år. 
Flickor: 48 %. 
Pojkar: 52 %. 
Datainsamling: Frågeformulär. 
Analysmetod: Beskrivande statistik. Multivariabel 
analys. 

Styrkor: 
Slumpmässigt 
urval. Hög 
svarsfrekvens. Väl 
överskådligt och 
generaliserbart 
material. 
Svagheter: Inga 
nämnvärda. 
Kvalitet: Hög. 

En längre diabetesduration 
innebär lägre adherence. 
Upplevelsen av ett hotat 
psykiskt välmående på grund 
av diabetes är den största 
faktorn för god adherence. 
Även ett hotat fysiskt 
välmående påverkar 
adherence. Motiverade 
ungdomar med energi och 
viljestyrka har bättre 
adherence. Stöd från läkare 
och sjuksköterskor är viktiga 
faktorer. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Leonard, B. J., Garwick, A. & 
Adwan, J. Z. (2005) 
Adolescents’ Perceptions of 
Parental Roles and 
Involvement in Diabetes 
Management. Journal of 

Pediatric Nursing, 20(6), 405-
414. USA.  

Att jämföra hur 
tonåringar med 
högre HbA1c såg på 
föräldrars roll och 
inblandning i 
diabetesvården 
jämfört med 
ungdomar med 
lägre HbA1c.  

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvalitativ. 
Inklusionskriterier: Ungdomar mellan 14-16 år 
med typ 1 diabetes som pratade engelska och inte 
hade några andra allvarliga sjukdomar. 
Exklusionskriterier: Uppges ej. 
Urvalsförfarande: Samtliga ungdomar på en 
pediatrisk endokrin klinik som uppfyllde 
inklusionskriterierna tillfrågades. 
Urval: 18 ungdomar tillfrågades och samtliga 
svarade ja. 
Studiegrupp: 
Antal: 18 st. 
Medelålder: 14-16 år. 
Flickor: 13 st. 
Pojkar: 5 st. 
Datainsamling: Journaler granskades för att få fram 
HbA1c-nivåer under ett år. Medelvärde för varje 
deltagare räknades ut. Ungdomarna delades in i en 
grupp med ”högt” eller ”lågt” värde baserat på detta 
medelvärde. Därefter utfördes öppna intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: Alla 
lämpliga 
ungdomar 
tillfrågades och 
ville vara med i 
studien. För att 
undvika påverkan 
visste inte 
intervjuaren om 
vilket HbA1c 
diabetikern hade.  
Svagheter: Inga 
nämnvärda. 
Kvalitet: Hög. 

Relationen mellan ungdomar 
med diabetes och deras 
föräldrar är en viktig faktor för 
hur diabetes hanteras. Stöd 
från föräldrar utgör en 
skyddande faktor och 
diabetesrelaterad konflikt är en 
riskfaktor för lägre adherence. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Lindholm Olinder, A., Ternulf 
Nyhlin, K. & Smide, B. 
(2011). Clarifying 
responsibility for self-
management of diabetes in 
adolescents using insulin 
pumps- a qualitative study. 
Journal of Advanced Nursing, 

67(7), 1547-1557. Sverige. 

Att få insikt och 
generera teoretisk 
kunskap om 
processer som 
förekommer när 
ungdomar med 
insulinpump tar 
eller missar 
bolusdoser. 

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvalitativ. 
Inklusionskriterier: Ungdomar med insulinpump 
som missat bolusdoser någon eller några gånger. 
Exklusionskriterier: Uppges ej. 
Urvalsförfarande: Ungdomar i åldrarna 12-19 år 
som behandlades på någon av fyra diabeteskliniker i 
Sverige tillfrågades av diabetessköterskor på 
respektive klinik. Av de som ville delta strävade 
författarna efter att deltagarna skulle ha en skiftande 
demografisk bakgrund. 
Urval: Framgår ej. 
Studiegrupp: 
Antal:12 ungdomar och 4 föräldrar samt en 
barndiabetessjuksköterska deltog. 
Medelålder: 14,4 år. 
Flickor: 5 st. 
Pojkar: 7 st. 
Datainsamling: Intervjuer. Alla intervjuades vid ett 
tillfälle utom två ungdomar och två föräldrar som 
intervjuades ytterligare en gång efter ungefär 10 
månader. 
Analysmetod: Enligt metodlitteratur om grounded 
theory. 

Styrkor: Väl 
beskriven 
datainsamling och 
analys. Etisk 
diskussion 
framkommer. En 
teori genereras. 
Svagheter: 
Bortfall uppges ej. 
Urvalet är ganska 
litet. Intervjuerna 
utfördes av en 
pediatrisk 
diabetes-
sjuksköterska 
vilket kan ha färgat 
intervjuerna.  
Kvalitet: Hög. 

Ansvarsfördelningen 
diskuteras sällan i familjen 
men har betydelse. Bland de 
som missar bolusdoser finns 
avsaknad av ansvarskänsla och 
ansvarsfördelningen är oklar. 
Resultatet visar att föräldrarnas 
delaktighet är viktigt för 
ungdomens egenvård. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

McGrady, M. E., Laffel, L., 
Drotar, D., Repaske, D. & 
Hood, K. K. (2009). 
Depressive Symptoms and 
Glycemic Control in 
Adolescents With Type 1 
Diabetes, Diabetes Care, 
32(5), 804-806. USA. 
 

Författarna strävade 
efter att utvärdera 
huruvida det finns 
ett samband mellan 
depressiva symptom 
och glykemisk 
kontroll. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Ungdomar med diabetes typ 1. 
Exklusionskriterier: Allvarlig psykisk eller 
neurokognitiv sjukdom, någon signifikant allvarlig 
sjukdom annan än diabetes typ 1 eller oförmåga att 
läsa eller förstå engelska. 
Urvalsförfarande: 173 ungdomar tillfrågades på en 
klinik i nordöstra USA. På en klinik i mellanvästra 
USA tillfrågades 166 ungdomar. 
Urval: Av 299 tillfrågade ungdomar deltog inte 23 
personer. 
Studiegrupp: 
Antal: 276 st. 
Medelålder: 15.6 år. 
Flickor: 47.5 %. 
Pojkar: 52.5 %. 
Datainsamling: Självskattningsformulär. 
Blodsockermätare avlästes för blodsockervärden. 
Data insamlades också från patientjournaler. 
Analysmetod: Multivariabel analys. 

Styrkor: Stort 
antal deltagare. 
Svagheter: 
Bortfall 
knapphändigt 
beskrivet. Relativt 
homogent urval. 
Adherence mättes 
endast genom 
frekvens av 
blodsocker-
kontroller. 
Kvalitet: Medel. 

Depressiva tendenser påverkar 
hur ofta blodsocker 
kontrolleras. En kraftigare 
depression ger i regel färre 
blodsockerkontroller vilket 
visade sig leda till ett sämre 
HbA1c. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Schober, E., Wagner, G., 
Berger, G., Gerber, D., Mengl, 
M., Sonnenstatter, S., 
Barrientos, I., Rami, B., 
Karwautz, A. & Fritsch, M. 
(2011) Prevalence of 
intentional under- and 
overdosing of insulin in 
children and adolescents with 
type 1 diabetes. Pediatric 
Diabetes, 12, 627-631. 
Österrike. 

Att undersöka 
prevalensen av 
under- och 
överdosering av 
insulin hos 
pediatriska 
patienter. Även 
orsaker till 
feldoserig 
undersöktes. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Att ha haft diabetes typ 1 i >1 
år, vara mellan 10-22 år samt ha god kunskap i tyska. 
Exklusionskriterier: Utvecklingsförsening eller 
ytterligare allvarlig sjukdom. 
Urvalsförfarande: 22 av 55 pediatriska 
diabetescentra i Österrike valdes slumpmässigt ut 
och ombads dela ut frågeformulär till de patienter 
som uppfyllde inklusionskriterierna. 
Urval: Ett center valde att inte delta på grund av 
personalbrist. 21 deltog. 45,6% vilket motsvarade 
322 patienter svarade på frågeformuläret. 81 av dem 
följdes inte upp med telefonintervju på grund av 
olika orsaker som tidsbrist eller svårigheter att få tag 
i. 
Studiegrupp: 
Antal: 241 st. 
Medelålder: 14 år. 
Flickor: 57,5%. 
Pojkar: 42,5%. 
Datainsamling: Frågeformulär och efterföljande 
semistrukturerad telefonintervju. 
Analysmetod: Beskrivande statistik. Multivariabel 
analys. 

Styrkor: 
Slumpmässigt 
urval och stort 
antal deltagare. 
Stort urval och 
generaliserbart 
resultat. 
Djupgående 
diskussion. 
Svagheter: Stort 
och icke beskrivet 
bortfall. Bygger på 
själv-skattnings-
formulär vilket 
kanske inte ger 
tillförlitliga svar. 
Kvalitet: Hög. 

29,5% av deltagarna medger 
att de medvetet över- eller 
underdoserar insulin. Att 
medvetet ta för mycket insulin 
är nästan lika vanligt som att ta 
för lite. Ungdomar överdoserar 
främst insulin då de vill äta 
mer än vad som 
rekommenderats, den näst 
vanligaste orsaken är 
självskadebeteende. Att 
ungdomar underdoserar beror 
främst på att de inte vill visa 
att de var sjuka inför kamrater, 
självskadebeteende och önskan 
om att gå ner i vikt. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Storch, E. A., Heidgerken, A. 
D., Geffken, G. R., Lewin, A. 
B., Ohleyer, V., Freddo, M. & 
Silverstein, J. H. (2006). 
Bullying, Regimen Self-
Management, and Metabolic 
Control in Youth With Type 1 
Diabetes. The Journal of 

Pediatrics, 148(6), 784-787. 
USA. 

Att fastställa 
sambandet mellan 
diabetesrelaterad 
mobbning, 
egenvård, metabol 
kontroll och 
depression hos barn 
och ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: Diagnostiserad med diabetes 
typ 1 sen minst ett år tillbaka. Engelsktalande och 
både vårdnadshavaren och barnet skulle kunna läsa 
frågeformuläret enskilt. 
Exklusionskriterier: Insulinpumpsterapi. 
Rapporterad psykopatologi hos barnet eller 
vårdnadshavaren inklusive psykos, 
självmordsbenägen och uppförandestörning. 
Urvalsförfarande: 212 barn och ungdomar som 
uppfyllde inklusionskriterierna samt deras 
vårdnadshavare tillfrågades om deltagande vid besök 
på sin diabetesklinik. 
Urval: 45 av 212 deltog ej, vilket gav ett bortfall på 
21%. 
Studiegrupp: 
Antal: 167 st. 
Medelålder: 12.8 år. 
Flickor: 107 st. 
Pojkar: 60 st. 
Datainsamling: Skattningsformulär ifylldes av 
vårdnadshavare. Barnen intervjuades strukturerat 
utifrån en självskattningsskala. Hba1c-värden togs på 
ett laboratorium. 
Analysmetod: Beskrivande statistik. Multivariabel 
analys. 

Styrkor: Både 
barn och föräldrar 
är informanter. 
Många etniska 
grupper. 
Svagheter: Svårt 
att veta om barnet 
blir mobbat på 
grund av sin 
diabetes eller om 
andra faktorer 
spelar in. 
Övervägande del 
flickor. 
Kvalitet: Medel. 

Diabetesrelaterad mobbning 
kan leda till sämre egenvård 
och framför allt till sämre 
adherence av 
blodsockerkontroller och 
nutrition. Det visade sig också 
att HbA1c påverkas negativt 
av mobbning. Mobbing kan 
leda till sämre adherence och 
färre antal 
blodsockerkontroller. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Design Värdering Resultat 

Tse, J., Nansel, T. R., Haynie, 
D. L., Mehta, S. N. & Lafell, 
L. M. B. (2012). Disordered 
Eating Behaviors Are 
Associated with Poorer Diet 
Quality in Adolescents with 
Type 1 Diabetes. Journal of 

the Academy of Nutrition and 

Dietics, 112(11), 1810-1814. 
USA. 

Undersöka 
sambandet mellan 
stört ätbeteende 
med kvalitet på diet, 
dietrelaterade 
attityder och 
hantering av 
diabetes hos 
ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Design: Beskrivande retrospektiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Inklusionskriterier: 13 år och äldre. Haft diabetes 
mer än ett år. Daglig insulindos på minst 0.5 E/kg 
och inga andra allvarliga kroniska sjukdomar. 
Exklusionskriterier: Generellt allvarlig kronisk 
sjukdom eller framförallt någon gastrointestinal 
sjukdom. 
Urvalsförfarande: Deltagarna valdes med hjälp av 
inklusionskriterierna ut från informanter i större 
studie. 455 passade in och 302 ville delta. 11 valdes 
bort då de hade syskon som också var med i studien. 
140 fyllde inte i formulären till fullo. 
Urval: 455 ungdomar tillfrågades varav 151 deltog. 
Studiegrupp: 
Antal: 151 st. 
Medelålder: 15.6 år. 
Kvinnor: 48.3 %. 
Män: 51.7 %. 
Datainsamling: Självskattningsformulär. 
Kostdagbok under tre dygn. Journalkopior. 
Analysmetod: Beskrivande statistik. Multivariabel 
analys. 

Styrkor: Stort 
urval, väl 
utformade 
mätinstrument. 
Svagheter: Stor 
del av resultatet 
bygger på 
deltagarnas egna 
åsikter om sin 
kost. Stort bortfall. 
Kvalitet: Medel. 

Ungdomar med risk för 
störningar i sitt ätbeteende 
hanterar sin diabetes sämre. 
Jämfört med lågriskgruppen 
har högriskgruppen sämre 
adherence, kontrollerar sitt 
blodsocker färre gånger och 
har högre HbA1c. 
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