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Abstract

The aim of the study was to review ways in which nurses can identify and support adolescents 

with type 1 Diabetes also suffering from disordered eating behaviors. Method: Articles were 

searched for through the databases Pubmed and Cinahl. A total amount of 15 articles were 

found, evaluated and included in the study.

The main results indicated that there were physiological and psychological factors that could 

aid in the identification of eating disorders, which determined the adolescents’ behaviours and 

attitudes. Typical signals featuring these factors and which should be looked out for are young 

girls, BMI, HbA1c and low self-esteem. Family structure and the influence of parents were 

other factors that affected the adolescents self-image and their diabetes management.

Conclusions: A chronic illness like Diabetes requires a great deal of self-management and 

commitment from both the adolescent and his/her parents, especially when the adolescent has 

developed eating disorders that complicate the family relationships even further.

Through identifying and treating possible risk factors is the nurse able to strengthen not only 

the young patients knowledge of the illness, but also the parents. More research is needed for

developing better ways and screening tools to discover and support adolescents with this 

problem.
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Abstrakt

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan upptäcka och 

stötta ungdomar med typ 1 diabetes och ätstörningsbeteenden. Metod: Artiklar söktes på 

databaserna Pubmed och Cinahl. Totalt 15 artiklar hittades, granskades och inkluderades i 

studien. 

Huvudresultatet: visade att för att upptäcka ätstörningar kunde man ta hjälp av 

fysiologiska och psykologiska faktorer som karakteriserade ungdomarnas beteenden och 

attityder. De typiska tecken och signaler som utmärkte dessa faktorer och som man bör 

vara observant på är bland annat unga tjejer, BMI, HbA1c och dålig självkänsla. 

Familjestruktur och föräldrars påverkan var andra faktorer som hade effekt på hur 

ungdomarna såg sig själva och deras hantering av sjukdomen. Slutsats: Kroniska 

sjukdomar som diabetes kräver mycket egenvård och engagemang från både 

barnet/ungdomen och deras föräldrar, särskilt då de unga diabetikerna har utvecklat 

ätstörningsbeteenden som komplicerar familjförhållanden ytterligare. 

Genom att identifiera och behandla eventuella riskfaktorer kan sjuksköterskan stärka de 

unga patienternas kunskap om sjukdomen men även föräldrarna. Mer forskning behövs för 

att utveckla bättre sätt och redskap för att upptäcka och stödja ungdomar med detta 

problem.

Nyckelord: Typ 1 Diabetes, ungdomar, ätstörningsbeteenden, upptäcka, stödja
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1. Introduktion

1.1 Diabetes

Typ1 Diabetes Mellitus (T1DM) är en autoimmun sjukdom där orsaken är att betacellerna i 

bukspottskörteln förstörs av patientens eget immunförsvar. De insulinproducerande cellerna 

förstörs sakta och insulinproduktionen börjar långsamt avta mer och mer. Sjukdomen bryter ut 

när insulinproduktionen inte längre täcker kroppens behov. Då ökar blodets glukoshalt och 

symtom på hyperglykemi utvecklas 1. 

Typ 1 diabetes kan uppkomma i alla åldrar, men det är främst barn och ungdomar som 

drabbas. Individer som drabbas av denna typ av diabetes är insulinberoende och kräver 

insulininjektioner 1. Bristen på insulin orsakar så att glukosupptaget i alla insulinberoende 

vävnader är försvårat vilket leder till rubbningar av metabola processer och medför 

otillräcklig förbränning av fett och proteiner. I stället bildas mycket ketonkroppar vilket 

medför ökad mängd ketonkroppar i blodet 2. Detta brukar leda till viktnedgång hos patienter 

trots att de äter lika mycket som förut och när viktförlusten blir tillräcklig stor kan patienten 

känna besvär i form av trötthet och nedsatt muskelstyrka 1.

Hyperglykemi betyder förhöjd blodglukoshalt på grund av insulinbrist. Detta tillstånd 

förekommer vid obehandlad diabetessjukdom. Vid hyperglykemi ökar diuresen 

(urinutsöndring) på grund av att det finns för mycket glukos i urinen. Symtomen på 

hyperglykemi kan uppkomma i olika svårighetsgrader, från illamående till djup medvetslöshet 

(diabeteskoma) 2.

Hypoglykemi (lågt blodsocker) kännetecknas av när blodsockervärden är lägre än 3 mmol/l 

och kan ge insulinkänning. Lågt blodsocker kan uppkomma då man har ätit för litet, tagit för 

hög dos av insulin, vid intag med alkohol eller när man har utfört fysiskt aktivitet 3.

Hetshunger, svettningar, takykardi, irritation, koncentrationssvårigheter och motorisk låsning 

är tecken på hypoglymeki, vilket kan leda till medvetssänking och insulinkoma 2.

För att hålla blodglukosnivån stabil måste det vara balans mellan olika faktorer i kroppen. 

Därför är kost, tillräcklig insulin och fysisk aktivitet avgörande för att blodglukosnivån ska 

ligga stabilt, även andra faktorer spelar en viktig roll t ex  att patienten har en stabil psykisk 

hälsa och att man har koll på ytterligare sjukdomar 1.
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1.2 Definition på ätstörning

Definitionen på en ätstörning är en icke sjukdomsrelaterad störning i ätbeteendet eller 

viktkontrollerande beteende, som gradvis försämrar den fysiska hälsan eller psykosocialt 

fungerande. De vanligaste störningar är självsvält dvs. begränsat intag av föda, och hetsätning 

dvs. okontrollerat ätande av stora mängder mat på kort tid 4. Båda störningarna, följs ofta av 

kräkning, laxering eller intensiv motionering. Maten som hetsäts (vanligast hos bulimiker) är 

oftast kalori-och kolhydratrik mat 5.

1.3  Ett normalt ätbeteende

För att kunna upptäcka och behandla en ätstörning, måste man först veta vad som egentligen 

är ett normalt ätbeteende. 

Med ett normalt ätbeteende menas att man har en hälsosam kosthållning med en blandad och 

balanserad kost. Det man konsumerar ska innehålla tillräckligt med näringsämnen och 

kalorier för att tillfredställa kroppens behov. Man ska även ha en positiv attityd gentemot 

maten. Inte kategorisera den i ”bra” och ”dålig” mat, eller ”nyttig” och ”ohälsosam”, som kan 

leda till skuldkänslor och ångest. Ett normalt ätbeteende ska vara både flexibel och behaglig 

och inkludera att personen har ett adekvat och acceptabelt socialt beteende 6.

Man ska även veta att den normala hungern och ätandet växlar, men att den inte borde leda 

till extrem viktförlust eller viktökning. Tankar på mat och matplanering ska vara en del av det 

dagliga livet men ska inte dominera den 6.

Diabetiker är en grupp personer som på grund av sin sjukdom, tvingas leva ett liv med stor 

fokus på mat- och motionerings vanor. Det är inte ovanligt att vissa patienter blir så besatta av 

att uppnå en god glymesisk kontroll att de utvecklar en extremt begränsad diet, med en 

limiterad variation av föda varje dag.  Detta beteende gör det svårt för dessa personer att 

umgås med andra och orsakar de stor sorg 7.

1.4 Orems omvårdnadsteori

Dorothea Orem utvecklade i slutet av 50-talet en omvårdnadsteori som hon kallade för 

”generella teorin om egenvårdsbrist”. Hon ansåg att egenvård är en aktivitet som människan 

utför på eget initiativ för att uppnå egna mål, men att man även kunde bidra med egenvård för 

att hjälpa familjemedlemmar som är beroende av hjälp. Egenvårdsteorin har till syfte att 

främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos patienten och dennes

anhöriga.
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Teorin om egenvårdsbrist som är Orems mest kända begrepp beskriver mera detaljerat om 

egenvårdshandlingarnas syften och mål. Det handlar om att skydda individens normala 

funktion och utveckling samt hälsa. Orem menade att teorin om egenvårdsbrist som är något 

som förhåller sig mellan människans förmåga till egenvård och de samlade resurser på vad det 

innebär att tillgodose egenvård 8.

Orems teori om omvårdnadssystem handlar om vad sjuksköterskan kan hjälpa och utveckla i 

omvårdnaden utifrån de brister som sviktar patientens förmåga till egenvård. 

De finns olika hjälpmetoder som sjuksköterskan kan enligt Orem använda sig av att hjälpa 

patienten och dessa är bland annat undervisa, handleda en annan person och ge fysiskt och 

psykologiskt stöd till patienten. Med sjuksköterskans stöd, uppmuntran och hjälp kan 

patienten minska risker och undvika att göra fel som kan leda till obehagliga eller farliga 

situationer 8.

1.5 Ätstörningar hos unga diabetiker

Puberteten och tonårstiden har alltid ansetts vara en problematisk period. Under en kort tid 

utsätts kroppen för stora hormonella, emotionella och psykosociala förändringar som kan ha 

stor påverkan på individen och dess närstående. Att tvingas leva med bördan av en kronisk 

sjukdom, som T1DM, är ännu en grogrund för mer instabilitet och oro 9. Barn med diabetes 

får oftast en försämrad metabolisk kontroll, när de kommer in i tonåren. Risktagande 

beteenden som felaktiga mat-och träningsvanor, alkoholdrickande, ätstörningar, misskötsel av 

behandling och endokrina förändringar (relaterade till puberteten) leder till större insulin 

resistens 9.

Tonårstiden är även en tid då barnen börjar forma sin egen identitet. De försöker anpassa sig 

till kompiskretsen för att bli mer lik varandra. Men framförallt försöker de bli självständiga 

från föräldrarna 11. Ungdomarna kan då ta illa upp över föräldrarnas tillsyn över deras 

diabetes behandling och samtidigt rebellera emot sjukdomens restriktiva behandlingsplaner. 

Även medicinska råd och andra behandlingar tenderas att inte följas 9.

Forskningsresultat från det senaste decenniet har upptäckt att ungdomar med diabetes typ 1 

har lättare att utveckla ätstörningar, speciellt unga kvinnor 10. Detta kan bero på att viktökning 

är en sekundär effekt av sjukdomen och insulinbehandlingen 11. Denna viktfixering skapar oro 

och kan leda till ätstörningar som påverkar den psykosociala utvecklingen och den fysiska 

tillväxten 12.
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Behandlingen av diabetes inkluderar oftast en speciell diet med specifika restriktioner och 

förbestämda kostplaner. Detta kan ge upphov till en störd hungerreglering som tillsammans 

med ett högt BMI ökar missnöje med kroppen och startar en ond cirkel av dieter och 

hetsätning 13.   

Ungdomar med diabetes typ 1 som hetsäter, kräks och använder laxermedel samt insulin 

manipulation för att kontrollera sin vikt, drabbas lättare av medicinska problem som 

ketoacidos och mikrovaskulära komplikationer 14. En studie av Peveler et al. visade på dåliga 

prognoser med ökad dödlighet för denna patientgrupp. Patienter med ätstörningar och 

diabetes utsätter sig således för kroniska och livshotande komplikationer 15.

1.6 Problemområde

Att diabetiker utvecklar ätstörningar är ett relativt okänt problemområde, men med tanke på 

alla studier som finns tyder det på att det är något man har känt till väldigt länge. Få studier 

har gjorts i Sverige, vilket kan vara orsaken till att det är så okänt i samhället. Att känna till 

problemet är första steget till att kunna hjälpa denna typ av patientgrupp. Personer med 

ätstörningar/bulimiker är extra svåra att upptäcka eftersom de ser normala ut, klagar inte utåt, 

skriker inte ut sin ångest och håller sina problem för sig själva 5. En person med ätstörning 

och diabetes är dock mer utsatt för komplikationer än en frisk. Det är då extra viktigt att 

kunna identifiera dem tidigt. Hur ska man då skilja på en vanlig diabetiker och en med 

ätstörningar? Detta är den bakomliggande tanken med denna studie. 

1.7 Syfte

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskan kan upptäcka ätstörnings beteenden hos 

unga diabetiker och vad hon kan göra för att stödja ungdomar med detta problem.

1.7.1 Frågeställningar

1. Hur kan sjuksköterskan upptäcka ätstörnings beteenden hos en ung typ 1 diabetiker? 

2. Hur kan sjuksköterskan stödja ungdomar med typ 1 diabetes som utvecklat ätstörnings 

beteenden?
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2. Metod

2.1 Design

Designen som valts är av en deskriptiv karaktär 16. Utifrån publicerade vetenskapliga artiklar 

ska en litteraturstudie sammanställas. 

2.2 Databaser

Artiklarna till studien, söktes i databaserna Medline/Pubmed och Cinahl vilket är två välkända 

internationella databaser för vetenskapliga publiceringar.  

2.3 Urvalskriterier

Kriterierna för urvalet av artiklarna till denna studie, var att de skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 1999 och 2009. Undersökningsgrupperna som artiklarna 

skulle ha gjort sina studier på, var mellan 9-20 år och inkluderade flickor eller pojkar 

alternativt bägge könen. Alla artiklar skulle även vara skrivna på engelska eller svenska, och 

svara på syftet/frågeställningen till denna studie.

Alla studier som användes skulle vara etiskt godkända. 

2.4 Sökord & Sökstrategi

Eftersom studien handlar om ätstörningar hos ungdomar med diabetes, börjades sökningen 

med ordet ätstörning, d.v.s. ”Eating disorders”. Därefter lades olika sökord till och 

kombinerades med AND (booleanskt ord) för att snäva ner sökningen.

Sökorden som användes var: Eating disorders, diabetes, adolescents, youth, identification, 

insulin och mismanagement. Sökningen genomfördes under två tidsperioder, v 45-49 2009 

och v 4-6 2010. Sökningen begränsades även till årsintervallet som valdes. En 

sammanställning av sökord och sökresultat visas i Tabell 1. Författarna använde sig även av 

manuell sökning genom att söka efter artiklar i hittade vetenskapliga artiklars referenslistor.
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Tabell 1

Databas Sökord Träffar Valda källor Limits

Pubmed Eating disorders 

AND adolescents 

AND diabetes

107 11 Published from 

1999-2009,

English and 

Swedish texts.

Pubmed Eating disorders 

AND diabetes 

mellitus AND

youth

83 1 Published from 

1999-2009,

English and 

Swedish texts.

Pubmed Insulin AND

mismanagement

2 1 Published from 

1999-2009,

English and 

Swedish texts.

Cinahl Eating disorders 

AND adolescents 

AND diabetes

14 0 Published from 

1999-2009

Manuell sökning 2

Totalt 15

2.5 Urval

Urvalet påbörjades med att författarna separat, sökte i respektive databas, granskade titlarna 

efter hur väl de passade in på ämnet till denna studie. Genom att läsa dessa artiklars abstract, 

valdes relevanta studier ut och sparades för noggrannare läsning. Totalt 31 artiklar valdes ut 

efter det första urvalet.

Dessa artiklars metod och resultat lästes därefter igenom för att se om de svarade på denna 

studies syfte och frågeställningar. Två artiklar valdes ut från andra artiklars referenslistor, då 

de stämde väl överens med denna studies syfte. Under denna fas valdes även en del artiklar 

bort eftersom dessa var litteraturstudier, kortare rapporter eller dubbletter. 19 artiklar valdes 

således ut för granskning. 

4 av dessa artiklar klarade inte kvalitetsgranskningen, då de inte hade tillräckligt hög kvalité 



8

eller hade fel ålder på undersökningsgruppen. Totalt 15 artiklar användes till denna studie.  

I 6 av dessa artiklar, inkluderades försökspersonernas föräldrar i studien. Trots att detta inte är 

ett inklusionskriterie har författarna valt att ha med dessa artiklar då studien ändå är 

koncentrerad på ungdomarna och föräldrarna endast upptar en liten del av studien.

De studier som valts ut presenteras i bilaga 1.

2.6 Dataanalys

De 15 vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades till en början av båda författare var för sig. 

Granskningen skedde utifrån granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier 

ur Forsberg & Wengström 16. Författarna valde dock att granska artiklarna tillsammans 

återigen, för att på detta sätt kunna diskutera svaren, men även för att klara upp diverse frågor 

om kvalitetsgranskningen. 

Till denna studie har författarna fokuserat på hur väl författarna till artiklarna har beräknat och 

diskuterat datainsamlingens reliabilitet och validitet. Författarna har även tittat på hur väl 

författarna till artiklarna beskrivit urvalsmetod, bortfall och etiska överväganden. Artiklarna 

granskades systematiskt utifrån checklistornas punkter. Ju fler punkter artiklarna svarade på, 

desto högre kvalitet ansågs den inneha. 

Efter sökning och granskning av artiklar inom detta område, återstod endast 15 artiklar. Av 

dessa var 13 kvantitativa, 1 kvalitativ och 1 av kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Den metodiska kvaliteten på artiklarna var varierande. Artiklarnas resultat lästes igenom flera 

gånger för att på så sätt kunna identifiera liknande och centrala fynd.

De flesta artiklar som tagits med i denna studie, har bedömts ha hög eller medel kvalitet. På 

grund av brist på artiklar i detta specifika ämne, valde författarna att ta med ett få antal 

artiklar med lägre kvalitet. Detta kommer dock diskuteras i slutet av studien.

2.7 Forskningsetiska överväganden

I denna studie har alla artiklar som inkluderats varit etiskt granskade och godkända av 

respektive sjukhus eller universitet där studien gjorts. I de fall där etisk godkännande inte 

nämns har författarna förvissat sig om att artikeln är godkänd genom att kontrollera med 

tidskriften som publicerat.

Författarna redovisar alla artiklar som använts i studien och kommer även att arkivera dessa i 

10 år.
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3. Resultat

Materialet sammanställdes och kategoriserades efter studiens frågeställningar.

Den insamlade datan presenteras här under två olika kategorier då frågeställningarna har 

omvandlats till de två huvudrubrikerna: ”Att upptäcka ätstörningsbeteenden hos ungdomar med 

typ 1 Diabetes” och ”Att stödja ungdomar med Diabetes och ätstörningar”.  Varje kategori är 

sedan uppdelad i olika teman. 

3.1 Att upptäcka ätstörningsbeteenden hos ungdomar med typ 1 Diabetes.

3.1.1 Fysiologiska kännetecken

Flickor med diabetes är i genomsnitt tyngre än flickor utan diabetes. Detta förklarar varför 

ätstörningsbeteenden är mer vanligt hos dessa personer. Strävan efter lägre BMI, 

viktminskning och figurbekymmer är några av de faktorer som flickorna kämpar med att 

övervinna 17,18,19,30. Studier visade även att ätstörningsbeteenden är vanligare hos flickor med 

diabetes än hos pojkar med diabetes 20,21.

Många studier beskriver vikten av att kontrollera det glykerade hemoglobinet (HbA1c)
21,23,24.

Ungdomar med diabetes och ätstörningsbeteenden använder sig av olika metoder för att gå ner i 

vikt. Dessa kan vara överdrivna dieter, hetsätning, kräkning, användning av diuretika och

laxeringsmedel och insulin misskötsel 17,18,19. När dessa handlingar utförs regelbundet, stiger 

HbA1c. Ungdomar som använder sig av dessa viktminsknings metoder, och framför allt 

missköter eller skippar sitt insulin har ett högre HbA1c än de ungdomar som inte gör det 
21,23,24,25. Likaså ökar de risken för att utveckla mikrovaskulära komplikationer 26. En studie 

visade även på samband mellan kontroll och hög HbA1c. Ungdomar  som kände lite kontroll 

över sin tillvaro och över sin kropp hade mer ätstörningsbeteenden och sämre metabolisk 

kontroll 31.
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3.1.2 Psykologiska kännetecken

Missnöje med kroppsbilden spelar en viktig roll i ätstörnings patologin. Diabetes är en sjukdom 

som präglar stora delar av det dagliga livet. Detta kan då hindra en normal utveckling hos 

personen, och leda till dålig självkänsla och försvaga den personliga utvecklingen samt 

kroppsbilden 17. Ett flertal studier visar att ungdomar med diabetes och ätstörningar har ett 

sämre självförtroende än ungdomar med diabetes utan ätstörningar. Detta är en naturlig följd 

som beror på deras viktfokusering 17,18,19,22.

I en studie av Neumark-Sztainer et al, framkom det att ju mer ohälsosamma 

viktminskningsvanor ungdomarna hade, desto tyngre uppfattade de sin vikt. Detta gällde för 

både flickor och pojkar 21. En annan studie visar på liknande resultat med att ungdomar 

självskattade sig som feta eller jämförde sig med friska ungdomar 27.

3.1.3 Familjen

familjemåltider och sammanhållning

Familj miljön spelar en viktig roll hos familjer med ungdomar med kroniska sjukdomar. Att

t.ex. upprätthålla strukturerade rutiner kring familjemåltider kan ha en skyddande funktion mot 

ätstörningar hos unga flickor med diabetes mellitus 19. Två studier nämner förhållandet mellan 

ätstörningar och familjesammanhållningen. Där flickor med ohälsosamma matvanor tenderar 

att komma från familjer med lite sammanhållning. Likaså fortsätter Mellin et al med att det inte 

var ovanligt bland familjemedlemmar att kommentera varandras ätvanor och vikt. Skillnaden 

var att familjer där döttrarna inte hade ätstörningar gav varandra stöttande och positiva 

kommentarer, medan familjer med ätstörda döttrar gav negativa eller sårande kommentarer 19,21

föräldrars roll vid diabetesskötseln

Föräldrar med ungdomar som har dålig metabolisk kontroll har sämre tillsyn och är mindre 

engagerade i hanteringen av sjukdomen. De är ofta osäkra på vad som är lämpliga gränser när 

det gäller ungdomar med diabetes 21,25.

En del studier beskriver hur föräldrarnas strävan av att gå ner i vikt även är en faktor som 

påverkar ätstörningsbeteenden. Flickor med diabetes från familjer där en eller båda föräldrar 

ägnar sig åt viktminskningsvanor som att äta mat i mindre portioner, hoppa över måltider eller 

desserter, ägnar sig åt dieter och regelbunden träning, visar mer tecken på ätstörningar än 

flickor från familjer som inte ägnar sig åt dessa saker 19,26,27.
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3.1.4 Fråga om vanor

Neumark-Sztainer et al ger i sin studie olika exempel på kontrollfrågor som man kan ställa om 

man misstänker en ätstörning hos en ungdom med diabetes. T.ex. ”Jag skulle vilja ställa en del 

frågor till dig angående viktrelaterade bekymmer du kan tänkas ha. På en skala från 0-10, hur 

bekymrad är du över din vikt?” ”Går du på någon diet just nu?” ”Hoppar du över måltider för 

att minska i vikt?” ”Har du någon gång inom det senaste året, försökt gå ner i vikt genom att 

kräkas, använda laxeringsmedel, skippa insulinet eller minska insulindosen?” 21.

Likaså visar en annan studie att det vårdpersonal kan göra för att upptäcka ätstörningar, är att 

fråga tonåringen om dess vanor, viktbekymmer, familj och övriga problem 22.

3.2 Att stödja ungdomar med Diabetes och ätstörningsbeteenden

Flera olika studier 19,27,28  beskriver hur föräldrarnas attityder och tankar påverkar barnen och 

deras diabetes och även utvecklandet av ätstörningar eller ätstörningsbeteenden. Det är då lika 

viktigt att även kunna stödja föräldrarna för att på så sätt indirekt stödja ungdomarna. 

3.2.1 Stöd till barnet

Olika studier anser att man borde börja med att jobba på att stärka självförtroendet hos dessa 

ungdomar. Att hjälpa överviktiga ungdomar och speciellt de som är missnöjda med kroppen att 

hitta hälsosamma sätt att kontrollera vikten och samtidigt minska den överdrivna 

viktfokuseringen, är ett första steg mot en lyckligare tillvaro 21,22,24.

Tidig identifiering av flickor med typ 1 diabetes som är i risk att utveckla ätstörningar är 

viktigt. Tidigt ingripande innebär att man fokuserar att hjälpa flickorna att skapa positiva 

känslor om sig själv och att de ska känna sig bekväma och nöjda med deras vikt, figur och 

deras fysiska utseende. Detta kan möjligtvis hjälpa och skydda dem mot ätstörningsbeteenden 
18.

3.2.2 Stöd till föräldrar

Enligt Ivey et al finns det tre stora orsaker som hindrar föräldrarna till diabetessjuka ungdomar 

att vara goda föräldrar och visa stöd. Rädslor, svårigheter att lita på barnet och frustrationer 

orsakade stora problem i deras förhållande till sina barn och påverkade även barnet att känna 

sig undertryckt, ständigt kritiserad och maktlös 28.
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Likaså visar andra studier om dålig kommunikation mellan mödrar/föräldrar och deras döttrar, 

som resulterar i oro, konflikter och ohälsosamma beteenden och vanor 21,26,29.

Sjuksköterskan kan i denna situation fråga föräldrarna privat om deras rädslor och oro. Att låta 

barnet göra egna val, ta egna beslut men framför allt ge dem tillit och stöd, inte bara stärker 

deras självkänsla men förbereder även de för vuxenlivet 28,21. Likaså ska föräldrarna hitta en 

balans mellan att förvänta sig att barnet klarar av egenvården på egen hand och att komma 

emellan när man känner att det behövs. På så sätt ger man dem distans och självständighet 20,28.

Sjuksköterskan kan även introducera/remittera föräldrarna till gruppträffar med andra föräldrar 

som har gått eller går igenom samma problem. På dessa träffar kan de lära sig effektiva sätt att 

handskas med deras rädslor och frustrationer samt lära sig kommunicera med barnet på ett bra 

sätt. Det finns även utbildningsprogram där föräldrar lär sig mer uppmuntrande än kritiserande 

metoder att motivera barnet till bättre diabetes skötsel 21,27,28 .
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Författarnas resultat kan sammanfattas i två olika delar. För att kunna upptäcka ätstörningar hos 

unga diabetiker kan man ta hjälp av vissa fysiologiska och psykologiska faktorer. Unga tjejer, 

BMI, HbA1c och dålig självkänsla, är faktorer som kan hållas under observation för att 

upptäcka en pågående ätstörning. 

Det viktigaste är dock att fråga tonåringen om dess vanor, känslor, självförtroende och om 

relationer med familj och vänner. 

Att stödja dessa ungdomar går ut på att stärka deras självförtroende. Genom att lära dem tänka 

positiva tankar om sig själva, vara nöjda med sina kroppar eller hjälpa dem hitta hälsosamma 

sätt att gå ner i vikt kan de försöka minska på viktfokuseringen.

En stor del av resultatet beskriver föräldrarnas och familjens påverkan på tonåringens 

sjukdomshantering. Insatser ska därför tas för att även stödja föräldrarna. Genom gruppträffar, 

terapi eller att prata ut med sjuksköterska kan hjälpa dem att ventilera rädslor, frustrationer och 

andra känslor som annars går ut över barnet. Dessa hjälpmedel får föräldrarna att ge tonåringen 

mer självständighet, tillit och stöd. 

4.2 Resultatdiskussion

En del av resultatet i denna studie visade samband mellan familjen, dess matrutiner och 

ätstörningar hos ungdomarna. Samma resultat kan man även se hos friska ungdomar som 

utvecklar ätstörningar. Neumark-Sztainer et al visade i sin studie att ungdomar från familjer där

man åt tillsammans, prioriterade familjemåltiderna framför annat och hade en positiv atmosfär

vid måltiderna, var mindre troliga att utveckla ätstörningar. Studien visade även att, prioritering 

av familjemåltiderna trots fulla scheman och planeringssvårigheter var den största skyddande 

faktorn från att utveckla ätstörningar 32.

Att prioritering av måltiderna har en sån stor betydelse för att förhindra ätstörningar, kan tyda 

på att ungdomar känner sig bortglömda och ensamma. Att även tvingas leva med en kronisk 

sjukdom som diabetes, där maten har extra stor betydelse kanske får barnet att känna sig 

annorlunda och utanför familjen. Eftersom diabetes sjukdomen kräver mycket egenvård och 

skötsel, tror författarna att det är lätt för tonåringen att känna att sjukdomen kontrollerar ens liv. 

Precis som andra studier visar, beror ätstörningar på en förlust av kontroll i sitt liv. Genom att 

kontrollera mängden mat som äts, känner personen att den har kontroll över åtminstone en sak i 
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sitt liv 33,34.

Föräldrar måste få information om hur viktigt det är med gemensamma familjemåltider,

speciellt när man har barn i tonåren. Att ha måltider tillsammans ofta, kan även hjälpa föräldrar 

hålla uppsikt över barnets matvanor och upptäcka ätstörningsbeteenden.

En del av de granskade studierna belyste svårigheterna föräldrarna möter med barnens diabetes 

sjukdom. Ofta blir förhållandet mellan barn och föräldrar spänt med mycket oförståelse mellan 

båda parterna. I en studie av Carroll & Marrero, då man intervjuade föräldrar till tonåringar 

med diabetes fick man liknande resultat, där föräldrarna våndades över att barnen inte tänker på 

dem långsiktiga komplikationerna diabetes kan leda till när man inte sköter den rätt, något som 

de själva ofta oroade sig över. Många föräldrar påpekade hur mycket svårare allt hade blivit 

sedan barnet blev tonåring, då alla försök av de att kontrollera insulinet, matvanor m.m. slutar i 

bråk 35.

Resultat visade även att fler flickor än pojkar drabbas av ätstörningar 20,21. Vid artikel 

sökningen sågs en stor skillnad mellan könen. Majoriteten av alla studier hade gjorts på flickor. 

Studier fanns där pojkar undersökts men resultat visade inga pålitliga resultat, då 

undersökningsgrupp vart liten och antal som erkänt ätstörning har vart väldigt låg 36.

Författarna anser att ätstörningar hos pojkar och flickor inte går att undersöka på samma sätt. 

För flickor handlar det om att vara smal, medan hos killarna handlar om att vara lång och ha 

muskler. Författarna tror även att pojkar kanske inte har så lätt att erkänna att man bantar till 

skillnad från flickor, och kan på det sättet ha påverkat resultatet i studierna. 

Under artikel sökningen hittades  studier som påvisade att ätstörningar hos ungdomar med 

diabetes inte var lika vanligt förekommande som andra studier visade. Enligt Meltzer, L et al, 

hittades inga bevis på att ungdomar med typ 1 diabetes skiljde sig från den vanliga 

populationen, när det gällde ätstörningar och ätstörningsbeteenden. Tvärtom visade denna 

studie på mindre kroppsmissnöje hos flickor med diabetes än hos friska flickor, och mindre 

symtom på bulimi hos pojkar med diabetes 37. Likaså visade Ackard et al på mindre 

viktmissnöje hos dessa ungdomar, mindre benägenhet att använda sig av ohälsosamma 

viktminsknings beteenden och bättre ätvanor 38. 
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4.3 Metoddiskussion

7 olika sökord (Eating disorders, adolescents, diabetes, youth, identification, insulin och 

mismanagement) användes för att söka artiklar i två stora databaser. Sökningen gjordes till en 

början individuellt, sedan tillsammans och under två perioder för att på så sätt få sökningen så 

noggrann som möjligt. Sökorden prövades även i olika ordning för att utesluta chansen att 

missa andra artiklar. Trots detta hittades bara 15 artiklar som svarade på vårt syfte och 

frågeställningar. 

Att ungdomar med diabetes utvecklar ätstörningar är tydligen något som förekommer ofta och i 

flera länder, då majoriteten av artiklarna handlade om förekomsten av detta fenomen bland 

unga diabetiker. Hur man upptäcker och stödjer är något som man dock behöver göra fler 

studier på.

Kvaliteten på artiklarna var varierande, men klassades av författarna till medel/hög. De flesta 

studierna hade välbeskrivna dataanalyser, tydliga inklusions-/exklusionskriterier och tydliga 

frågeställningar eller hypoteser. I de fall frågeställningarna var otydliga fanns ett tydligt syfte i 

abstract som man kunde återvända till. Många författare diskuterade även studiernas brister och 

fördelar. Bias var dock något som endast diskuterades i några få studier. 

En studie hade randomiserat urval, resten hade antingen ett icke slumpmässigt urval eller ingen 

urvalsmetod beskriven alls, vilket drog ner på studiernas kvalitet.

Två artiklar ansågs ha låg kvalitet, då bland annat validitet och reliabilitet inte diskuterades. 

Författarna valde dock att trots detta inkludera dessa artiklar i resultatet, eftersom studiernas

resultat var relevanta. De flesta studier hade dock en välbeskriven dataanalys där reliabilitet och 

validitet beräknas och diskuteras.

Bortfallsanalysen har saknats i flera studier eller varit otydligt beskrivna. Få studier saknade 

etisk godkännande. Vi har i dessa fall kontrollerat med respektive tidskrifts publiceringskrav. 

Alla studier var i slutändan etiskt godkända.  

En artikel hade en undersökningsgrupp mellan åldrarna 12-21 år. Detta ålderspann överskred 

studiens ålderskriterier. Författarna ansåg trots allt att det var en för liten ålderstegring för att 

det skulle påverka resultatet märkbart, och inkluderade artikeln i studien. Var god se Bilaga 1 

för noggrannare artikelgranskning.

Enligt författarna har språkbarriären varit ett stort hinder i denna studie, då ingen av författarna 

talar engelska flytande. Detta är en svaghet med studien, då texterna översattes från engelska 

till svenska och missvisande tolkningar kan ha gjorts. Likaså har studier på andra språk än 
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engelska och svenska förbisetts, och på så sätt kan man ha gått miste om relevant information.

En annan svaghet med studien är kvalitetsgranskningen. Checklistorna för artikelgranskning i 

Forsberg & Wengström, är i sig mycket bra och användbara 16. Att ha en mall med i förväg 

satta kriterier gör granskningen lättare och ökar studiens trovärdighet då alla artiklar blir 

granskade på samma sätt. Men författarna ansåg att det saknades en checklista för kvantitativa 

icke-experimentella studier och fick därför använda sig av checklista för kvasi-experimentell 

design för att granska de flesta kvantitativa studierna.

Alla artiklar i denna studie utom två var av kvantitativ ansats. Likaså var majoriteten av 

artiklarna vi hittade inom detta område av kvantitativ ansats. Författarna anser detta vara en 

svaghet, eftersom denna studies problemområde inte blivit lika väl undersökt utifrån båda 

ansatserna. Att ha haft fler kvalitativa studier kunde ha berikat resultatet då man fått ta del av 

olika aspekter på samma fenomen.

4.4 Allmän diskussion

Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes innebär mycket egenvård och kräver stort 

engagemang av personen. Det kan vara svårt och lidande för en tonårig att hantera sin sjukdom 

och samtidigt försöka leva ett normalt tonårsliv.

Orems teori om egenvårdbrist handlar om hur man kan försöka skydda personens normala 

funktion och utveckling samt hälsa. När en person inte har möjlighet eller har svårt att hantera 

sin egenvård kan Orems teori tillämpas som vägledning för att hjälpa individen. Eftersom 

ungdomar med typ 1 diabetes och ätstörningsbeteenden använder sig av osunda vanor som t ex 

insulinmisskötsel och extrema dieter för att kontrollera deras vikt, kan sjuksköterskan bli 

inspirerad av Orems teori för att  hjälpa och tillgodose deras förmåga till egenvård.  Med denna 

metod kan sjuksköterskan främja och bidra med att utveckla en anpassad självvård som kan 

förbättra de brister som finns i ungdomarnas egenvård. Genom att ta upp alla negativa faktorer 

som förvärrar sjukdomen kan sjuksköterskan handleda den unga patienten att undvika och vara 

uppmärksam på de risker och hot som finns. Med sitt stöd och professionella kompetens kan 

hon engagera att ungdomar med typ 1 diabetes och ätstörningsbeteenden tar kontroll över deras 

egenvård. På så sätt får dessa ungdomar den självständighet de behöver. 

Orem ansåg att egenvård kan bidras med för att hjälpa familjmedlemmar som är beroende av 

hjälp. Hos familjer med barn och ungdomar med typ 1 diabetes  hjälps alla åt att sköta 

sjukdomen. När det förekommer ätstörningsbeteenden som komplicerar sjukdomen ytterligare 
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krävs det att föräldrarna engagerar sig mer för att upprätthåll familjstrukturen och försöka 

normalisera familjemiljön så gott det går.  För de yngre ungdomarna är det föräldrarna som 

sköter det mesta i hanteringen av sjukdomen och både föräldrarna och barnen behöver 

sjuksköterskans stöd för att handskas med alla komplikationer som följer sjukdomen. 

Enligt Viklund & Wikblad borde föräldrar ha tilltro till att deras barn kan på ett ansvarsfullt sätt 

sköta om sig själva och för föräldrarna innebär det att de ger barnen möjlighet att vara 

självständiga 39.

Genom att föräldrarna stöder, lyssnar och uppmärksammar barnens behov, kan de ibland när 

barnen inte klarar av, ta över ansvaret att sköta egenvården. 

Enligt Orem består egenvård av praktiska handlingar och att genomföra egenvård innebär att 

fatta beslut om handlingen. Det är relativt känt att ungdomar med typ 1 diabetes har högt BMI 

och viktökning. För att kontrollera vikten och skaffa en tillfredställande kroppsbild väljer dessa 

ungdomar handlingar som medför negativa konsekvenser till deras egenvård 40.

En av de senaste metoderna för att engagera ungdomar i sin diabetesskötsel kommer från USA 

och kallas ”Sweet Talk”. Sweet Talk är ett SMS-system designad för att stödja ungdomarna 

mellan klinik besöken genom att skicka information, tips och påminnelser angående diabetes 

skötseln som t.ex. insulininjektioner, blodsockerprover och ätvanor 41. Författarna anser att 

detta är ett utmärkt sätt för sjuksköterskan att stödja och bistå ungdomarna med egenvård utan 

att tjata och samtidigt låta de vara självständiga. 

För att sjuksköterskan ska kunna bistå eller främja bra egenvård behövs det bättre screening 

metoder för att kunna upptäcka problemet i tid. Tierney et al visade i sin studie att vårdpersonal 

kände sig väldigt osäkra när det kom till att identifiera ätstörningar hos denna patientgrupp. 

Eftersom diabetes är en sjukdom som ger en restriktiv livsstil och matvanor, hade vårdpersonal

problem med att avgöra vad som var en ätstörning och vad som tillhörde diabetes sjukdomens 

normala behandling 7.
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4.5 Slutsats

Ungdomar med typ 1 diabetes och ätstörningsbeteenden har såväl fysiologiska som 

psykologiska kännetecken som går att upptäcka. Dessa uppstår då ungdomarna är bekymrade 

över deras utseende på grund av sjukdomen. Det är vanligt att de påverkas av familj, vänner 

och miljön för att förbättra deras yttre genom att bl.a. missköta insulin och använda andra 

osunda metoder för att gå ner vikt. Studier visar att detta fenomen är mer vanligt hos flickor än 

hos pojkar med diabetes. Sjuksköterskan kan stödja ungdomarna genom att bl.a. stärka deras 

självförtroende och hjälpa de att hitta hälsosamma metoder att hålla sig i form, genom sund 

kost och anpassad träning. Eftersom diabetes påverkar hela familjen behöver även föräldrarna 

sjuksköterskans stöd. Det kan hon göra genom att tipsa om gruppträffar med andra föräldrar 

som befinner sig i liknande situation. Att föräldrarna har en bra kommunikation till sina barn 

gör att hanteringen av sjukdomen blir enklare. Det är sådana faktorer som bör uppmuntras av 

sjuksköterskan för att skapa ett ömsesidigt förhållande mellan föräldrarna och tonåringen. En 

stor del av hjälpinsatsen är att förbättra ungdomarnas egenvård och tillföra nya kunskaper och 

information sjukdomen.

Fler studier behöver göras om hur man upptäcker och stödjer ungdomar med ätstörningar, 

speciellt pojkar. Mer forskning behövs för att få fram bra redskap för att upptäcka detta 

problem hos ungdomar med diabetes.
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

Bryden K. S

et al. 1999

Eating Habits, Body 
Weight and Insulin 
Misuse- A 
longitudinal study of
teenager and young 
adults with type 1 
diabetes.

England Kvantitativ Enkät (intervju, 
period 1+2)

Eating Disorder 
Examination (EDE)

Läkarjournal:
HbA1c, 
mikrovaskulära 
komplikationer.

Urinprov (albumin, 
Kreatinin värden)

SPSS- Analytisk 
statistik. t-test, 
Mann-Whitney U 
test, Chi-2 test.

Flickor och 
pojkar.

11-18 år 

n= 76

(period 1)

Kvoturval, 
Män och 
kvinnor.

20-28 år

n= 65

(period 2)

bortfall = 14%

Vikt och BMI ökar 
från ungdomen till 
vuxenålder. Kvinnor 
var överviktiga som 
unga men båda könen 
var överviktiga som 
vuxna. Oro över vikt 
och figur fanns hos 
båda könen och ökade 
signifikant i 
vuxenlivet.

Ätstörningsdrag fanns 
hos kvinnorna vid båda 
tidpunkterna men 
ingen av personerna 
hade Anorexia eller 
Bulimi.

Styrka: Tydliga 
frågeställningar. 
Tydliga 
inklusionskriterier. 
Etiskt godkännande 
finns.  Bias 
diskuteras. 
Reliabilitet och 
validitet diskuteras. 
Bortfallsanalys for 
period 2. 
Välbeskriven 
dataanalys. Litet 
bortfall. Brister och 
fördelar med studien 
diskuteras.

Svagheter: Ingen 
bortfall för period 1. 
Ingen urvalsmetod 
för period 1.

Colton P.A, 
Olmsted M.P 
et al. 2006

Natural history and 
predictors of 
disturbed eating 
behaviour in girls 
with type 1 diabetes

Canada Kvantitativ Enkäter: Tidpunkt 
1; Childrens’s 
Eating Disorder

Examination 
(cEDE), Children’s 
Depression 
Inventory (CDI), 

Flickor, 9-13 
år. 

n=  126 
(tidpunkt 1, 
bortfall 29%)

n= 106

Ätstörningsbeteenden 
hade ökat efter 1 år.

Dåligt självförtroende, 
högt BMI och störda 
matvanor hos mamman 
förlängde 
ätstörningsbeteenden 

Styrka: Tydliga 
hypoteser. Tydliga 
inclusions-och 
exklusionskriterier. 
Etisk godkänd 
studie. Reliabilitet 
och validitet 
diskuterad. Lite 



3

Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

Global Self-Worth 
subscale, Inventory 
of Parent and Peer 
Attachment (IPPA)

Intervju: Tidpunkt 
2; Childrens’s 
Eating Disorder 
Examination 
(cEDE) 

SPSS – Analytisk 
statistik: t-test, 
Chi2-test.

(tidpunkt 2, 
bortfall 16%)

hos flickorna. bortfall. 
Välbeskriven 
dataanalys. Brister 
och styrkor 
diskuteras.

Svagheter: Ingen 
urvalsmetod.

Frey M.A  et 
al.
2004

Diabetes 
management in 
adolescents in poor 
metabolic control.

USA Kvantitativ Enkät: Diabetes 
Management Scale 
(DMS).

HbA1c

Analytisk statistik: 
Korrelationer, t-test, 
Chi2-test,

Flickor och 
pojkar, (+ 
mödrar), 11-16 
år.

n=31

bortfall= 25%

25% av ungdomarna 
rapporterade 
misskötsel av sin 
insulin, men endast 
65% av gångerna blev 
detta beteende 
kontrollerat av 
förälder. Detta betyder 
att  diabetes skötsel 
utförs mer sällan än 
rekommenderat, av 
både ungdom och 
förälder.

Styrka: Reliabilitet 
och validitet 
diskuterad. Etiska 
överväganden finns.

Beskriven 
dataanalys. Styrkor 
och brister med 
studien diskuteras. 
Väl beskriven 
dataanalys.

Svagheter: Inga 
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

exklusionskriterier.

Ingen urvalsmetod.
Otydlig 
frågeställning. Ingen 
bortfallsanalys.

Grylli V et al.

2005

Eating disorders and 
Eating problems 
among adolescents 
with type 1Diabetes: 
Exploring 
relationships with 
temperament and 
character.

Österrike Kvantitativ Enkäter: Diagnostic  
and Statistical 
Manual of Mental 
disorders (DSM-
IV), Eating 
Attitudes Test-26 
(EAT-26), Eating 
disorders Inventory-
2 (EDI-2), Eating 
Disorders 
Examination (EDE), 
Temperament and 
Character Inventory 
(TCI), Children’s 
Depression 
Inventory (CDI), 
HbA1c

SPSS- Analytisk 
statisktik. 
Signifikansanalys: t-
test, Mann Whitney 

Kvoturval 

Flickor & 
pojkar

ålder (M) = 
14.1

n= 199

bortfall= 21%

Flickor med diabetes 
och ätstörning eller 
ätstörningsbeteenden
hade lägre 
självständighet och
högre ”harm 
avoidance” *

*Harm avoidance är 
en psykologisk term 
som kännetecknar 
överdriven oro, 
pessimism, blyghet och 
tillit svårigheter.

Styrka: Etisk 
godkänd studie. 
Reabilitet och 
validitet diskuteras. 
Litet bortfall. Tydlig 
dataanalysmetod. 
Brister med studien 
diskuteras. Bias 
diskuteras. Tydligt 
syfte.

Svagheter: Ingen 
exakt ålder. Otydliga 
inklusionskriterier.
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

U-test, Chi2-test.

Grylli V, 
Wagner G et 
al.
2005

Disturbed eating 
attitudes, coping 
styles and subjective 
quality of life in 
adolescents with 
type 1 diabetes.

Österrike Kvantitativ Enkäter: Diagnostic  
and Statistical 
Manual of Mental 
disorders (DSM-
IV), Eating 
Attitudes Test-26 
(EAT-26), Eating 
disorders Inventory-
2 (EDI-2), Eating 
Disorders 
Examination (EDE), 
KIDCOPE, Berner 
Subjective Well-
being Inventory 
(BFW), HBA1c, 
BMI

SPSS- Analytisk 
statistic. Chi-2 test, 
t-test.

Kvoturval

flickor & 
pojkar

ålder (M) = 
14.1
n=199
bortfall= 21%

Visar att ungdomar 
med diabetes och 
ätstörningar använder 
sig av negativa och 
undvikande 
copingstrategier samt 
anklagar sig själva 
oftare. Dessa 
copingstrategier ledde 
till sämre psykosocial 
livskvalitet.

Styrka:  Hög 
svarsfrekvens. Etiska 
överväganden finns. 
Välbeskriven 
dataanalys. 
Diskuterad 
reliabilitet & 
validitet. Tydlig 
frågeställning.

Svagheter: Ingen 
bortfallsanalys. 
Ingen ålder. Ingen 
exklusionskriterie.

Ivey J.B, 
Wright A & 
Dashiff  C.J

Finding the balance: 
Adolescents with 
type 1 Diabetes and 

England Kvalitativ 10 min- diskussion 
melland barn och 
föräldrar angående 

Flickor och 
pojkar (+ 
föräldrar), 11-

Det var svårt för 
föräldrarna att lita på 
att dess barn skötte sin 
diabetes, och var även 

Styrka: Tydliga 
inclusions-och 
exklusionskriterier. 
Välbeskriven 
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

2009 their parents diabetes skötsel.

Latent 
innehållsanalys.

15 år.

N= 28

förknippat med 
frustrationer, rädsla 
och dålig 
kommunikation hos 
hos föräldrarna.

undersökningsmetod.
Bias diskuteras. 
Välbeskriven 
dataanalys. Brister 
och styrkor med 
studien diskuteras.

Svagheter: Ingen 
bortfall beskriven. 
Ingen urvalsmetod.

Kichler  J.C, 
Foster C & 
Opipari-
Arrigan L
2008

The relationship 
between negative 
communication and 
body image 
dissatisfaction in 
adolescent females 
with type 1 diabetes 
mellitus.

USA Kvantitativ Enkäter (döttrar):
Eating Disorder 
Inventory- Body 
Dissatisfaction Scale 
(EDI-BD), Eating 
Attitudes Test 
(EAT-26), Eating 
Disorder 
Examination 
Diabetes (EDE-D) 
m.fl.
blodglukosvärden > 
2 v sedan.

Enkäter (mödrar):
General 
demographic and 
Family History 
form, Negative 

Flickor (+ 
mödrar), 11-17 
år.

n= 75

bortfall= 17%

Fynd visade att 
missnöje med den egna 
kroppsbilden hos dessa 
flickor, styr 
förhållandet mellan 
negativ 
kommunikation och 
ätstörningsbeteenden.

Styrka: Tydliga 
hypoteser. Tydliga 
inclusions-och 
exklusionskriterier. 
Litet bortfall. Etisk 
godkänd studie. 
Tydlig dataanalys. 
Reliabilitet för alla 
enkäter nämns. 
Brister med studien 
diskuteras.

Svagheter: Ingen 
urvalsmetod.
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

Communication 
Form, Self-Care 
Inventory (SCI), 
Diabetes Self-
Management Profile 
(DSMP).

Analytisk statistik 

Maharaj S, 
Rodin G et al

2001

Eating problems and 
the observed quality 
of mother-daughter 
interactions among 
girls with type 1 
diabetes.

Canada Kvantitativ Enkäter: Eating 
Disorder Inventory 
(EDI), Diagnostic 
Survey for Eating 
Disorders Modified 
(DSED-M),

Strukturerad 
Observation:  
Videofilmade 
interaktioner (7 min) 
mellan dotter-mor.

Grounded Theory & 
AIRS 

Kvoturval.

Flickor (och 
mödrar)

11-19 år.

n = 88

bortfall = 22%

Att kunna uttrycka och 
visa sin självständighet 
och intimitet 
begränsades i 
interaktionen mellan 
mor och dotter.

Mammor till döttrar 
med diabetes och 
ätstörningar hade 
svårare att balansera 
dotterns behov av 
självständighet och 
samtidigt vara ett stöd.

Styrka: Tydlig 
hypotes. Tydliga 
exklusionskriterier. 
Välbeskriven metod. 
Välbeskriven 
dataanalys.

Svagheter: Inga 
inklusionskriterier. 
Brister med studien 
diskuteras ej. Ingen 
reliabilitet eller 
validitet diskuteras.
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

MANCOVA –
Analytisk statistik: 
signifikans analys.

Maharaj S.I 
et al

2003

Eating disturbances 
in girls with 
diabetes: the 
contribution of 
adolescent self-
concept, maternal 
weight and shape 
concerns and 
mother-daughter 
relationships

Canada Kvantitativ Enkäter: Eating 
Disorder Inventory 
(EDI), Diagnostic 
Survey for Eating 
Disorders-Modified 
(DSED-M), 
Inventory of Parent 
and Peer 
Attachment (IPPA)

Observation: av 
mor-dotter 
interaktion.

MANOVA –
Signifikans analys: 
F-test

Kvoturval. 
Flickor (och 
mödrar). 11-19 
år.

n= 88

bortfall =18%

Mor-dotter relationen 
förutsäger 
ätstörningsbeteenden 
hos flickor med 
diabetes. Mammor som 
bantar och hetsäter 
hade sämre förmåga att 
stödja sina döttrar.

Styrka: Tydliga 
inklusions-och 
exklusionsteorier. 
Tydliga
hypoteser.Reliabilitet 
och validitet 
diskuteras. Tar 
hänsyn till bias. Väl 
beskrivet dataanalys.

Svagheter: Ingen 
bortfallsanalys.

Mellin A.E et 
al
2004

Unhealthy Weight 
Management 
behavior among 

USA Kvantitativ/ 
Kvalitativ

Steg 1: Enkät, 
AHEAD. BMI.

Flickor (+ 
föräldrar), 

Familjer med 
ätstörningsdrabbade 
flickor med diabetes 

Styrka: Tydliga
frågeställningar. 
Välbeskriven 
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

adolescent girls with 
type 1 diabetes 
mellitus: The role of 
familial eating 
patterns and weight-
related concerns

Steg 2: Semi 
strukturerad 
intervju. 8 öppna 
frågor.

Latent 
innehållsanalys.

13-20 år.

n=30

hade sämre 
måltidsstrukturer 
hemma, än familjer 
med friska flickor med 
diabetes. Det var även 
vanligare med 
viktminskningsvanor 
och att ge negativa 
kommentarer om vikt, i 
dessa familjer.

urvalsmetod. Tydlig 
fältarbete. Etisk 
godkänd studie. 
Utförlig dataanalys. 
Reliabiliteten och 
brister med studien 
diskuteras.

Svagheter: Inga 
exklusionskriterier. 
Ingen bortfall 
beskriven.

Neumark-
Sztainer D, et 
al

2002

Weight control 
practices and 
disordered eating 
behaviors among 
adolescent females 
and males with type 
1 diabetes: 
associations with 
sociodemographics, 
weight concerns, 
familial factors and 
metabolic outcomes.

USA Kvantitativ Enkäter: Eating 
Among Teens 
(EAT), Diabetes 
Eating Problems 
Survey (DEPS), 
Family Environment 
Scale-Revised (FES-
R), Diabetes and 
Family 
Responsability 
Questionnaire 
(DFRQ).

Läkarjournaler: 
BMI, HbA1c

Kvoturval.
Flickor och 
pojkar, 12-21
år.

n=143 

bortfall= 48%

Ohälsosamma vikt-
kontrollerande 
beteenden fanns hos 
40% av tjejerna och 
16% hos killarna. Hög 
missnöje med vikten 
var förknippat med 
ätstörningar. Även 
dålig 
familjesammanhållning 
var förknippat med 
ätstörningar.

Styrkor: Tydliga 
frågeställningar. 
Tydliga 
inklusionskriterier. 
Reliabilitet och 
validitet diskuteras. 
Välbeskriven metod 
och enkäter. Brister 
och styrkor med 
studien diskuteras. 
Etisk godkänd 
studie.

Svagheter: Inga 
exklusionskriterier. 
Ingen 
bortfallsanalys. 
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

ANOVA -
Beskrivande 
statistik.

Olmsted M.P,

et al

2002

The effects of 
Psychoeducation on 
disturbed eating 
attitudes and 
behavior in young 
women with type 1 
diabetes mellitus

Canada Kvantitativ Steg 1: Enkäter;
Diagnostic Survey 
for Eating Disorders 
(DSED), Eating 
Disorder Inventory 
(EDI), Eating 
Disorder 
Examination (EDE).

Steg 2: Intervention. 
6 st, 90 min långa 
gruppmöten. 1 gg/v

SPSS- Analytisk 
statistik: Student’s t-
test

Kvoturval/RCT

Flickor, 12-20 
år.

n= 85

bortfall=34.7%

Gruppen som fick 
genomgå  
psykoundervisning 
minskade sina 
ätstörningar. 

Styrka: Tydlig 
bortfalls analys. 
Välbeskriven 
intervention. 
Välbeskriven 
undersökningsmetod. 
Reliabilitet och 
validitet diskuteras. 
Etisk godkänd 

studie. Brister med 
studien diskuteras.

Svagheter: Otydlig 
urvalsgrupp. Inga 
exklusionskriterier.

Olmsted, M, 
et al
2008

Prediction of the 
onset of disturbed 
eating behavior in 
adolescent girls with 
type 1 diabetes

Canada Kvantitativ Enkäter: Children’s 
Eating Disorder 
Examination 
(cEDE), Eating 
Disorder 
Examination (EDE), 

Flickor. 9-13 
år.

n=126

bortfall= 29%

Tester visade att BMI, 
viktbekymmer, fysiska 
utseendet, självkänsla 
och depressioner var 
starkt förknippade med 

Styrka: Tydliga 
inclusions-och 
exklusionskriterier. 
Etiska överväganden 
finns. Bortfallsanalys 
finns. Reliabilitet 
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Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

Self-Perception 
Profile for Children 
(SPPC), Children’s 
Depression 
Inventory (CDI), 
Inventory of Parent 
and Peer 
Attachment (IPPA).
BMI, HbA1c

Analytisk statistik: 

Student’s t-test, 
McFadden R2-test

ätstörningsdebut. och validitet 
diskuteras. 
Välbeskriven 
dataanalys.
Svagheter: Inga 
tydliga 
frågeställningar. 
Ingen urvalsmetod.

Pinar, R
2005

Disordered eating 
behaviors among 
turkish adolescents 
with and without 
type 1 diabetes.

Turkiet Kvantitativ Enkäter: Basic 
Information Form 
(BIF), Eating 
Attitudes Test 
(EAT), Body Image 
Scale (BIS).

BMI, HbA1c

SPSS- Analytisk 
statistic: t-test, Chi2-
test, korrelationer

Systematiskt 
kvoturval. 
Flickor och 
pojkar. 12-18 
år. 

n= 100

bortfall= 35%

Ätstörningsbeteenden 
är 4 ggr vanligare hos 
ungdomar med 
diabetes än hos friska. 
Ätstörningsbeteenden 
bidrog även till 
menstruella problem 
och dålig metabolisk 
kontroll.

Styrka: Tydliga 
frågeställningar. 
Etiska överväganden 
finns. Reliabilitet 
och validitet 
diskuteras. 
Beskriven 
dataanalys.
Svagheter: Ingen 
bortfalls analys. Inga 
exklusionskriterier.



12

Författare/År Titel Land Typ av studie Metod/Analys Deltagare Huvudresultat Kvalitet

Schwartz 
S.A. et al 
2002

Personal control and 
disordered eating in 
Female adolescents 
with type 1 diabetes

USA Kvantitativ Enkäter: Eating 
Disorder 
Examination 
Questionnaire 
(EDE-Q), Shapiro 
Control Inventory 
(SCI).
HbA1c

SPSS – Signifikans 
analys: 
Korrelationer

Flickor.
12-18 år. 
n = 44

Bortfall= 59%

Låg känsla av kontroll 
och låg känsla av 
kroppskontroll hade ett 
direkt samband med 
svårare ätstörningar.  
Risken för dessa 
faktorer ökade  ju 
nämre puberteten 
diabetes debuterade.

Styrka: Välbeskrivet 
dataanalys. 
Välbeskriven 
hypotes. Tydliga 
inklusions och 
exklusionskriterier. 
Brister med studien 
diskuteras.
Svagheter: Ej 
beskrivet 
urvalsmetod.  Stort 
bortfall. Ingen 
bortfallsanalys. 
Reliabilitet och 
validitet ej 
diskuterad.


