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Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna studie var att identifiera olika metoder för att undervisa ungdomar 

med typ-1 diabetes och hur ungdomarna upplevde metoderna. Metod: En beskrivande 

litteraturstudie. Resultat: Studien visade att olika undervisningsmetoder användes och 

att undervisningen för ungdomarna skedde framförallt individuellt vid de regelbundna 

besöken på diabetesmottagningen. Gruppundervisning och undervisning med hjälp av 

olika tekniska hjälpmedel var andra forum för undervisning. Undervisning i grupp 

uppskattades av många ungdomar där de fick möjlighet att träffa andra ungdomar i 

samma situation. Undervisning med hjälp och stöd av tekniska hjälpmedel som internet 

uppskattades av både föräldrar och ungdomar. Överlag var ungdomarna positiva till 

undervisningsmetoderna, men många ungdomar valde att avstå från studierna innan de 

påbörjades. Det visade sig också att HbA1c, som ofta används som ett mätinstrument i 

utvärderingen av utbildningen, inte alltid förbättrades. Slutsats: Detta visar på behovet 

av att erbjuda olika undervisningsmetoder beroende av ålder, personlighet, ämnets 

känslighet och utifrån hur ungdomarnas familjesituation ser ut. Hos yngre personer 

visade studierna att det var viktigt att involvera föräldrarna i undervisningen. Det är 

viktigt att undervisning hela tiden fortgår och att vi som sjuksköterskor lyssnar in vad 

ungdomarna behöver för stöd och hjälp för att hantera sin diabetes självständigt.   
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Abstract 

 

The purpose of this study was to identify different methods of educating youth with 

diabetes type 1-diagnosis, and to study how the methods were experienced. Method: A 

descriptive literature study. Result: The study showed that different education methods 

were used, and that education generally took place individually in the recurring 

appointments at the diabetes clinic. Education in groups and use of various technical 

facilities were other forms practiced. Education in groups where the youngsters could 

meet others in the same situation was appreciated by many. Education supported by 

technical facilities e.g. Internet was appreciated by both parents and youth. Generally 

the youngsters were positive regarding the methods of education, but many opted to 

decline participation in advance. It was observed that HbA1c, which was often used to 

evaluate the results of education, did not always improve. Conclusion: This indicates a 

need to offer diverse education methods depending on age, personality, sensitivity of 

the topic, and family situation. The studies indicated the importance of involving the 

parents in the education. It is important that education is persistent and that nurses pay 

attention to the youngster´s need for support and help in handling their diabetes 

unassisted. 
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Bakgrund 
Diabetes mellitus typ 1 

 

Diabetes mellitus typ 1(typ 1-diabetes) är en ämnesomsättningssjukdom som oftast 

diagnostiseras under barn eller tonårsperioden. Insjuknandet sker ofta akut under loppet 

av 2-3 veckor med symtom som stora urinmängder, törst, trötthet, viktnedgång och 

problem med synen. Vid typ 1-diabetes förstörs de insulinbildande betacellerna av en 

autoimmun process. Detta gör att den egna insulinproduktionen upphör vilket innebär 

att denna person blir beroende av att tillföra kroppen insulin utifrån under hela livet(1) . 

Insulintillförseln regleras med hjälp av blodsockermätningar allt för att få ett så normalt 

blodsocker som möjligt (1). Ett normalt blodsocker före måltid är 4-6 mmol/l. HbA1c är 

ett annat blodprov, som återspeglar hur blodsockret legat sista 6-8 v. Vid typ 1 diabetes 

rekommenderas provtagning av HbA1c 3-4 ggr/år (1). Vid diabetes typ 1 har studier 

visat på ett positivt samband mellan egenkontroll av blodsocker och lägre HbA1c (1). 

Barns och ungdomars fysiska aktivitet varierar ofta, liksom hur mycket de äter, vilket 

ökar risken för hypoglykemi. Det är därför viktigt att kontrollera blodsockret ofta (1). 

Hos barn förändras insulinbehovet fortlöpande, särskilt under puberteten, då 

ungdomarna växer snabbt och insulinresistens kan uppkomma på grund av att 

hormonbilden ändras så att kroppen blir okänslig för insulin (2). 

För att växa och utvecklas normalt så måste ungdomarna kunna hantera sin 

diabetessjukdom och om detta inte sköts på ett adekvat sätt finns risk att tillväxten 

hämmas och att puberteten blir försenad (3). Därför är det viktigt att hitta en god balans 

mellan näringsriktig kost, fysisk rörelse och insulintillförsel (3). 

Målet för diabetesbehandlingen är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer 

samt bibehålla god livskvalitet. Akuta komplikationer som kan tillstöta är hypo- och 

hyperglykemi vilka kan leda till medvetslöshet om de ej behandlas. De långsiktiga 

komplikationer som bör undvikas är microvaskulära komplikationer som 

ögonbottenskador, njurskador och nervskador, även macrovaskulära komplikationer 

med ökad risk för hjärtinfarkt och stroke senare i livet (1). Att själv kontrollera sin 

blodsockernivå, inför varje måltid och vid behov, är en förutsättning för att på ett säkert 

sätt ha kontroll på sitt blodsocker och därmed minska risken för komplikationer (1).  
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Omhändertagande vid nyupptäckt diabetes 
 

När ett barn i Sverige diagnostiseras med diabetes typ 1 läggs barnet och familjen in på 

sjukhus under 1 till 3 veckor, där de får undervisning av ett diabetesteam. Ett 

diabetesteam kan bestå av läkare, sjuksköterska, dietist och beteendevetare.  Fokus för 

teamet är att lära familjemedlemmarna de basala kunskaperna som att ge insulin, 

kontrollera blodsocker, att äta regelbunden näringsriktig mat, samt att stämma av med 

familjen att de förstått och tagit till sig den viktigaste informationen för att börja hantera 

barnets eller ungdomens diabetessjukdom. Initialt är det viktigt att föräldrarna får 

information om sjukdomen och vägledning som är anpassad till barnets eller 

ungdomens ålder och mognad (4). Då ett barn eller en ungdom får diabetes påverkas 

hela familjen och dess rutiner. Det krävs planering, förberedelser och arbetet som krävs 

när det gäller att hantera diabetessjukdomen kan skapa stress och oordning i familjen. 

Det har visat sig att det är viktigt att involvera syskonen för att lyckas med att hantera 

diabetessjukdomen i familjen (5). Det är viktigt att en förtroendefull relation skapas 

mellan teamet och familjen eftersom de ska vara involverade i familjen en lång tid 

framöver (4). I en studie från England uttryckte föräldrar stor tillfredställelse över de 

sjuksköterskor som följt dem från diagnos och vidare och delat erfarenheter och hjälpt 

till vid accepterandet av sjukdomen (2).  Tonåringar lär sig fort men kan ha svårt med 

att förstå hela innebörden av sin sjukdom. Det är därför viktigt med samarbetet mellan 

familjen och teamet på mottagningen för att på bästa sätt förbereda tonåringarna att bli 

självständiga då det gäller hanteringen av sin diabetes (2). Vid 18 års ålder tas vården av 

diabetessjukdomen över av vuxensjukvården. 

Övergång från barn till vuxen 

Många ungdomar med diabetes hanterar övergången från barn till vuxen bra, men 

studier har visat att upp till 50 % tycker att det inneburit problem av olika slag (6). Ett 

problem är att barnsjukvården ger mera direkta direktiv medan vuxensjukvården 

förväntar att personen själv tar mer ansvar för sin diabetessjukdom (7).  

Undervisning 

 I tonåren skall ungdomarna mer och mer lära sig att hantera sin diabetessjukdom för att 

som vuxna helt självständigt kunna hantera sjukdomen. De ungdomar med diabetes som 

haft en sämre föräldra- tonårsrelation har i studier visat sig ha svårare att hantera sin 
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sjukdom (8). Därför måste diabetesutbildning och vård noggrant ges utifrån hur 

familjesituationen ser ut.  Skillnader i familjen beroende på social status, ekonomisk 

status, familjestruktur och familjens erfarenheter kan påverka möjligheten att hantera 

sjukdomen. För ensamstående föräldrar kan det vara extra svårt att hitta strategier för att 

hantera diabetessjukdomen. Även kulturella olikheter kan påverka familjens förmåga att 

hantera och klara av diabetessjukdomen (9). 

Många ungdomar är oförmögna att självständigt söka kontakt, söka rätt information, 

inom vården när det gäller sin diabetes, och behöver därför stöttning. Förväntningar på 

livet, fysisk och psykisk hälsa, kunskaper och färdigheter kring diabetessjukdomen, 

omgivningsfaktorer som kompisar, skola och det sociala nätverket är faktorer som 

påverkar förmågan att kunna hantera sin diabetes självständigt. (7,10). 

För att kunna hantera sin diabetes, behöver ungdomarna både få teoretisk kunskap om 

diabetessjukdomen och praktisk undervisning när det gäller att hantera sin diabetes.  

Den kontinuerliga undervisningen fortgår vid de regelbundna besöken på 

diabetesmottagningen då ungdomarna träffar både diabetessjuksköterska och 

diabetesläkare. Personalen i diabetesteamet behöver ha många olika färdigheter såsom 

bra kommunikationsförmåga, medkänsla, känslighet, humor och en god kunskap om 

ungdomar med diabetes. De behöver kunna hjälpa ungdomarna att uppnå god hälsa 

genom att stötta dem att sätta upp realistiska mål för sin diabetesbehandling, och 

diskutera hur de ska uppnå målen (8,11).  

Egenvårdsteori enligt Orem 

Dorothea Orem en sjuksköterska från USA utvecklade en omvårdnadsteori, den 

presenterades 1971 för första gången. I teorin identifierades omvårdnadens specifika 

ansvarsområde (12). Teorin är uppdelad i tre delar, egenvård, egenvårdsbrist och en 

teori om omvårdnadssystemet. Orem benämner egenvård som ”utförande av sådana 

aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande”(12 sid 150). När personen inte själv klarar 

sin egenvård, är ”omvårdnadens mål att så långt som möjligt hjälpa patienten till 

självständighet i dessa aktiviteter”(12 sid 149). Enligt Orem använder sjuksköterskor 

fem hjälpmetoder för att öka patientens förmåga till egenvårdsaktivitet. De fem 

hjälpmetoderna är att handla för en annan person, vägleda, stödja fysiskt eller psykiskt, 

skapa en utvecklande miljö eller undervisa en annan person.  Orem skriver vidare i sin 

teori att ”omvårdnaden syftar generellt till att upprätthålla individens strukturella och 
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funktionella integritet och välbefinnande, (hälsa) genom hela livscykeln och att främja 

en normal utveckling” (12 sid 158). ”Omvårdnaden består i kompletterande åtgärder 

inom de områden där individen själv eller hans anhöriga saknar förmåga att tillgodose 

vederbörandes egenvårdsbehov” (12 sid 158). "Teorin om egenvårdsbrist kan t.ex. 

utgöra en överordnad referensram för sjuksköterskor som arbetar med patienter som 

behöver lära sig att själva utföra speciella typer av egenvårdsbehandlingar. Detta 

gäller bland annat patienter med olika kroniska sjukdomar” (12 sid 164). Diabetes är en 

kronisk sjukdom där ungdomarna skall lära sig hantera sin sjukdom självständigt. 

Orems alla fem hjälpmetoder behövs, initialt vid nyupptäckt diabetes handlar 

sjuksköterskan för ungdomarna med diabetes genom att helt sköta hanteringen av 

diabetessjukdomen. Succesivt skall ungdomarna ta över mera av hanteringen men under 

tiden behövs vägledning, stöd, undervisning och skapande av en utvecklande miljö. 

Målet är att ungdomarna ska hantera sin diabetessjukdom självständigt, och vi som 

sjuksköterskor ska undervisa ungdomarna inom de områden där de eller anhöriga saknar 

kunskaper när det gäller hanteringen av sjukdomen. 

Problemformulering 

Typ 1 diabetes är en av de mest frekvent förekommande ämnesomsättningssjukdomarna 

i barndomen, och sjukdomsprevalensen stiger snabbt i världen.  Om diabetessjukdomen 

inte hanteras på ett bra sätt av ungdomarna finns ökad risk för utveckling av kortsiktiga 

och långsiktiga komplikationer. I tonåren är det mycket som händer för ungdomarna då 

de bland annat skall frigöra sig från sina föräldrar. De har fått utbildning om diabetes 

och har börjat mer och mer hantera sin diabetessjukdom självständigt. Det går inte att 

förvänta sig att de förstått och tagit till sig all kunskap om sjukdomen, utan ungdomarna 

behöver undervisning kontinuerligt. Den mesta undervisningen får ungdomarna vid de 

regelbundna besöken på diabetesmottagningen då de träffar diabetessjuksköterska och 

diabetesläkare. Ungdomarna kanske har fått mycket undervisning men i olika perioder 

kan det ändå vara svårt att hantera sin diabetes på ett bra sätt.  Det kan t.ex. bero på att i 

perioder kan det vara svårt att acceptera att vara annorlunda, att ha en sjukdom som 

ingen annan i omgivningen har. Det ungdomarna behöver då är kanske mer stöd än 

undervisning. Det är viktigt att vara lyhörd inför hur ungdomarna har det för att på bästa 

sätt kunna hjälpa dem att hantera diabetessjukdomen självständigt. Dessutom befinner 

sig ungdomarna i en mognadsprocess, vilket också kan påverka deras förmåga att ta 

över beslutsfattandet runt sjukdomen. 
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Hur kan vi hjälpa och stödja ungdomarna till att bli självständiga när det gäller att 

hantera sin diabetes? Vi sjuksköterskor träffar på dessa ungdomar inom olika delar av 

vården och därför ville vi undersöka vilka olika undervisningssätt som finns beskrivna i 

litteraturen och vilka för – och nackdelar det finns med dessa undervisningssätt. När 

ungdomarna med diabetes kommer in i vården är det viktigt att inhämta information 

från den diabetessjuksköterska som har den regelbundna kontakten med personen. Detta 

för att ge samma undervisning och stöd. Denna litteraturgenomgång kan med fördel 

användas av andra sjuksköterskor som stöd vid kontakten med ungdomar med diabetes i 

vården. 
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Syfte och frågeställningar 
Syfte 

 

Syftet var att identifiera olika metoder för att undervisa unga personer med typ 1 

diabetes om hur de hanterar sin diabetes.  Ett andra syfte är att beskriva hur de olika 

metoderna upplevs av ungdomar med diabetes. 

Frågeställning 
 

1. Vilka metoder för att undervisa om hur de hanterar sin diabetes finns beskrivna i 

litteraturen till unga personer med typ 1 diabetes? 

2. Hur upplevs de olika metoderna av ungdomar med diabetes själva? 

3. Hur har författarna till varje enskild artikel beskrivit sin urvalsgrupp?  

 
Metod 
Design 

 

Examensarbetet var en beskrivande litteraturstudie.  

 Litteratursökning 
Kriterier för de insamlade artiklarna var att de skulle beskriva olika 

undervisningsmetoder för ungdomar med diabetes mellitus typ 1, samt hur 

undervisningsmetoderna upplevdes av ungdomarna.  Litteratursökningen gjordes utifrån 

Forsbergs och Wengströms (13 ) mall för urvalsprocess.  De databaser som vi använt är 

Pub Med och Cinahl.  På Pub Med har söktermerna, diabetes mellitus, type 1 (Mesh-

termer) använts. Limits som användes var human, age 13-18 years and 

education/teaching har används med tidsbegränsningen av 5 år. På Cinahl har sökorden, 

diabetes mellitus type 1 and education/teaching med tidsbegränsning åren mellan 2007-

2011, som limits har använts age 13-18 years och vetenskapligt granskade.  

På PubMed kunde tidsbegränsningen göras till 5 år, däremot när artikelsökningen 

gjordes v.6- v.16 2012 var systemet låst för 2012 på Cinahl.   

Antalet träffar i Cinahl och PubMed överskred 3000 artiklar sammanlagt, detta 

omöjliggjorde att kunna läsa alla abstrakts. Detta inneslöt alla artiklar som handlade om 

typ 1 diabetes. Avgränsning gjordes då till education/teaching. Artikelsökning 

genomfördes från v.6 till v.16 2012. 
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Tabell 1. Resultat av litteratursökningar 
Databas Söktermer Limits Antal träffar Tänkbara källor Valda källor 

Cinahl Diabetes 

mellitus, type 

1 

2007-2011, 13-18 years old, 

peer wiew 

1086   

Cinahl Diabetes 

mellitus, type 

1 and 

education 

2007-2011, 13-18 years old, 

peer wiew  

136 13 2 

 

Cinahl 

Diabetes 

mellitus, type 

1 and teaching 

2007-2011, 13-18 years old, 

peer wiew  

13 0  

PubMed Diabetes 

mellitus type 1 

human, 13-18 years old, 5 

years  

2608   

PubMed Diabetes 

mellitus type 

1, and 

education 

human, 13-18 years old, 5 

years 

251 14 6 

PubMed Diabetes 

mellitus, type 

1 and teaching 

human, 13-18 years old, 5 

year  

231 13  

Kriterier för urval av källor 
 

Urval av artiklar gjordes utifrån rubriker och abstrakt.. Artiklar som innehöll 

undervisningsmetoder valdes ut. Artiklar där även ungdomars åsikter om utbildning 

framkom prioriterades. Vid genomläsningen av artiklarna framkom att det fanns få 

artiklar som endast innehöll den tänkta åldern på 13-18 år utan de flesta studierna var 

gjorda på barn och tonåringar. Därför begränsade vi oss till att bara de studier där 10 år 

var lägsta gräns och 18 övre gräns togs med i denna studie. Benämningen ungdomar i 

denna studie spänner över åldrarna 10-18 år. Många artiklar fanns både på Cinahl och 

PubMed samt på båda sökorden education teaching i PubMed. Dubbletterna togs bort. 

De relevanta artiklar som fanns i fulltext skrevs ut och granskades.   

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och vetenskapligt 

granskade samt publicerade sista 5 åren. Artiklar som behandlade undervisningsmetoder 

och upplevelser av undervisningsmetoder samt mottaglighet för undervisningsmetoder 

valdes ut. Exklusionskriterier var artiklar med mera medicinskt innehåll som tex. 

fördelar med injektionspump och artiklar med metaboliska resultat. Totalt inkluderades 

8 artiklar i studiens resultat.  
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Dataanalys 
 

Efter genomläsning av rubriker och abstrakt på de artiklar som framkom, valdes de 

artiklar ut som fanns tillgängliga i fulltext. De 8 artiklar, som svarade mot studiens 

frågeställning och syfte, skrevs ut och analyserades och bearbetades genom att vi läste 

igenom artiklarna och kategoriserade dem enligt olika undervisningsmetoder. Dessa 

sammanställdes i en tabell. Vi granskade undervisningsmetoden samt resultaten i 

studierna och ungdomarnas egna upplevelser av metoden och jämförde ungdomarnas 

upplevelser mot studiernas resultat. Vi granskade även författarnas urvalsgrupp till de 

olika studierna ur en metodologisk aspekt.  Vilka som inkluderades och vilka som 

exkluderades och om orsakerna fanns beskrivna av författarna till artiklarna..  

Forskningsetiska överväganden 
 

Varje forskare har ett eget etisk ansvar vilket utgör grunden för all forskningsetik. 

Forskningsetik bör vara en naturlig del av forskarens vardag. Inom vården har vi även 

yrkesetiska överväganden att ta hänsyn till (14). 

Alla artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar granskades objektivt. 

Valet av artiklar gjordes utifrån fastställda urvalskriterier och personlig inverkan från 

författarnas egna värderingar minimerades genom att artiklarna valdes ut innan de lästes 

igenom i sin helhet.  

 

Resultat 
 

Totalt inkluderades 8 artiklar som presenteras i tabell och löpande text. Tabell 2 visar en 

översikt av de inkluderade artiklarna. Tabellen beskriver artiklarnas författare, design 

och utförande. Tabell 3 innehåller en matris över använda artiklars resultat. 

Studiens resultat presenteras som tre grupper, identifierade metoder för undervisning av 

ungdomar med diabetes mellitus typ 1, ungdomarnas egna upplevelser av metoderna 

samt hur författarna beskrivit sin urvalsgrupp. Grupperna svarar mot studiens tre 

frågeställningar. 
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Tabell 2. Artikelöversikt av inkluderade artiklar  

Författare 
Land och  
Publ. år 

Titel Design & undersökningsgrupp Datainsamlings 
metod 

Dataanalys 
 
metod 

Channon S. J. 
Huws-Thomas M 
Rollnick S 
Hood K. 
Cannings-John 
R. 
Rogers C. 
Gregory 
Wales (2007) 

A Multicenter 
Randomized 
Controlled Trial of 
Motivational 
Interviewing in 
Teenagers With 
Diabetes 
 
 
 
 

-Randomiserad,  
-stratifierad till kön och klinik/        
-80 personer    
-14-17 år med typ 1 diabetes 
-5 diabetes mottagningar 
-Exkluderade diagnos ≤ 1 år, 
inlärningssvårigheter, andra 
sjukdomar som kan påverka 
skötseln av diabetes eller 
kontakt med annan disciplins 
mottagning, omhändertagna av 
socialtjänsten  

-Motiverande samtal 
-självskattning 
- HbA1c 

- -ANCOVA 

Nansel, T, R. 
Iannotti, R.J. 
Simons-Morton, 
B G. Cox, 
C.Plotnick, L. P. 
Clarl,L,M, 
Zeitzoff, L. 
USA 
(2007) 

Diabetes Personal 
Trainer Outcomes: 
Short-term and 1- 
year outcomer of a 
diabetes personal 
trainer interventation 
among youth with 
type 1 diabetes   

-Randomiserad/   
-11-16 år  
-Diagnos ≥ 1 år.  
-Exkluderade 
kroniska sjukdomar, 
psykiatriska diagnoser 

-personligtränare 
-80 lektions tim.          
-Halvstrukturerad 
intervju 
-moderator 

-ANCOVA 

Piana, N. 
Maldonato, A. 
Bloise, D. 
Carboni, L. 
Careddu, G. 
Fraticelli, E. 
Mereu, L. 
Romani, G 
Italien  
(2009) 
 
 

The narrative-
autobiografical 
approach in the 
group education of 
adolescents with 
diabetes: A 
qualitative research 
on its effects 
 
 

-Kvalitativ 
-Berättande- självbiografisk/   
-94 personer 
-13-18 år  
-3 från varje klinik 
-problem med diabetes 
hantering 
-Diagnos ≥ 1 år 
 

-Dagbok 
-grupp undervisning 
-läger 
 

-Content analys 

Viklund, G. 
Örtqvist, E. 
Wikblad, K. 
Sverige 
(2007) 

Assessment of an 
empowerment 
education 
programme. A 
randomized study in 
teenagers with 
diabetes 
 
 

-Randomiserad kontrollerad 
studie (RCT) 
-Blindad utgångstest/  
-55 kallade, 38 startade och 32 
fullföljde programmet 
-12-17 år  
-Exkluderade Psykisk diagnos, 
språk problem. 

-Blodprovstagning 
före efter 6, 12, 18 24 
mån.  
-Enkät före och efter 
6, 12 månader 
-Kontrollgrupp  
-(Swe- DES-23)              
-Likert skala  

-ANOVA 
 

Winsett, R.P. 
Stender,S.R. 
Gower, G. 
Burghen, G.A. 
USA 
(2010) 

Adolescent Self-
Efficacy and 
Resilience In 
Participants 
Attending A 
Diabetes Camp 
 
 

-Beskrivande  
-Jämförande pilot studie/  
-Av 84 möjliga var det 81 som 
deltog i studien 
-10-16 år  
  

-Enkät 
-HbA1c, Bayer DCA 
2000 point of care 
system 
 

- ANOVA , t-
test, Pearsons 
correlation 
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Författare 
Land och  
Publ. år 

Titel Design & undersökningsgrupp Datainsamlings 
metod 

Dataanalys 
 
metod 

Nordfeldt, S. 
Hanberger, L. 
Berterö, C. 
Sverige 
(2009) 
 

Patient and Parent 
Views on a Web 2.0 
Diabetes Portal- the 
Management Tool, 
the Generator, and 
the Garekeeper: 
Qualitativ Study 
 
 

-Kvalitativ/  
-510 patienter och föräldrar med 
egen inloggning.  
484 inbjudna 24 svarade. 16 
mammor, 3 pappor och 5 
personer  
-11-18 år 
-2 sjukhus diabetesteam  
-Exkluderade: 18 familjer 
avstod och 8 familjer flyttade till 
andra kliniker.   

-Essä från alla 24 med 
positiv, negativ 
respons och 
frekvensen av 
användning av 
portalen. 2 inledande 
frågor var ställda.  

-content analys 

Garcia-PereZ, L. 
Perestelo-Perez, 
L. Serrano-
Squilar, P. Del 
Mar Trujillo- 
Martin, M 
Kanarieöarna, 
Spanien 
(2010) 

Effectiveness of a 
Psychoeducative 
Intervention in a 
Summer Camp for 
Children With Type 
1 Diabetes Mellitus 
 
 

-Prospektiv cohort studie/   
-57 personer 
-interventionsgrupp 34 personer 
-kontrollgrupp 23 personer, 
aldrig tidigare läger.  
-11-18 år 
 

-En veckas sommar 
läger.  
-HbA1c och vikt togs 
innan lägret och 6 
mån efter                         
-Frågeformulär 
utvärderad för vuxna i 
Spanien omgjord för  
tonåringar.  

- Pearsons 
correlation, t-
test. 
Kolmogorov-
Smirnov Z-test 

 Lehmkuhl, H. 
Merlo, 
L.J:Devine, K. 
Gaines, J. Storch, 
E. A. Silverstein, 
J.H. Geffken, G. 
R.  
USA 
(2009) 

Perceptions of Type 
1 Diabetes among 
Affected Youth and 
their Peers 
 
 

-Kvalitativ  
-kvantitativ studie/  
-70 ungdomar, 45 personer och 
25 kompisar 
-11-16 år  

-Ungdomarna med 
diabetes diskuterade 
hantering av diabetes         
-kompisarna, lektion 
om diabetes.  

-Grounded 
Theori 
-Constant 
comperativ 
analys 
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Tabell 3. Resultatöversikt av inkluderade artiklar 
Författare Titel Syfte Huvudresultat 
Channon S. J. 
Huws-Thomas M 
Rollnick S 
Hood K. 
Cannings-John 
R. 
Rogers C. 
Gregory 
 

A Multicenter 
Randomized Controlled 
Trial of Motivational 
Interviewing in 
Teenagers With Diabetes 
 
 
 

Att utvärdera en 
motiveringsintervju mot en 
kontrollgrupp med besök på 
mottagning. Serum HbA1c 
samt psykosocial funktion 
hos tonåringar med typ 1 
diabetes 

Motiverande samtal 
Signifikant skillnad mellan grupperna för 
HbA1c  
Interventionsgruppen hade högre 
välbefinnande, livskvalitet, mindre 
problem, mindre ångest, mer seriösa med 
att hantera sin diabetes  

Nansel, T, R. 
Iannotti, R.J. 
Simons-Morton, 
B G. Cox, 
C.Plotnick, L. P. 
Clarl,L,M, 
Zeitzoff, L. 

Diabetes Personal 
Trainer Outcomes: Short-
term and 1- year 
outcomer of a diabetes 
personal trainer 
interventation among 
youth with type 1 
diabetes   

Att undersöka hur sociala 
färdigheter, beteende och 
psykologisk förmåga 
resulterar i att själv hantera 
sin diabetes efter intervention 
för unga med typ 1 diabetes. 

Personlig tränare 
Interventionen hade mest effekt på medel 
och äldre tonåringar men ingen på de lägre 
åldrarna.  
Både föräldrar och ungdomar var nöjda 
och 100 % rekommenderade programmet. 
Föräldrarna uppskattade att barnen hade 
någon annan att dela problem med och 
vågade ta upp frågor och ta råd av andra. 
Önskade att programmet fortsatte. 
Ungdomarna tyckte om metoden att arbeta 
med specifika målsättningar 
 
 

Piana, N. 
Maldonato, A. 
Bloise, D. 
Carboni, L. 
Careddu, G. 
Fraticelli, E. 
Mereu, L. 
Romani, G 
 

The narrative-
autobiografical approach 
in the group education of 
adolescents with 
diabetes: A qualitative 
research on its effects 
 
 

Att observera, använda 
kvalitativ forskning med en 
strukturerad autobiografisk 
ansats under ett sommar läger 
med diabetes tonåringar.  
Om ansatsen kan hjälpa till 
att självmanövrera sin 
diabetes och förståelse av 
andra och eventuellt bidra till 
att sköta sin diabetes och 
välbefinnandet.  Vi vill också 
studera skillnaden mellan 
olika autobiografiers 
aktiviteter för ungdomarna. 
 

Dagboksanteckningar, grupp 
undervisning, läger 
Ungdomarna kände sig mera självsäkra, 
litade mera på sin förmåga.  
De skämdes inte mera för sin diabetes. 
Lättare att dela med sig av sin sjukdom till 
vänner. Kände ingen fruktan längre.  
Förändrad attityd till sjukdomen. En större 
acceptans mera positiv attityd till diabetes 
och blivit mera självständiga och tagit 
mera ansvar för sin diabetes.   

Viklund, G. 
Örtqvist, E. 
Wikblad, K. 
 

Assessment of an 
empowerment education 
programme. A 
randomized study in 
teenagers with diabetes 
 
 

Att utvärdera effekten av 
självständighets program på 
blodvärde och självständighet 
och studera betydelsen av 
föräldrarnas medverkan 

PBL, gruppundervisning 
Ingen effekt på HbA1c 
Ingen effekt på självständigheten 
En signifikant ”ökad beredskap” för 
förändring efter programmet och 
förbättrad självkänsla för de äldre 
ungdomarna efteråt. 
 

Winsett, R.P. 
Stender,S.R. 
Gower, G. 
Burghen, G.A. 

Adolescent Self-Efficacy 
and Resilience In 
Participants Attending A 
Diabetes Camp 
 
 

Att mäta självtilliten och 
motståndskraften hos 
ungdomar som deltagit i ett 
sommarläger för ungdomar 
med diabetes   

Gruppundervisning, läger 
De boende med ensam förälder hade högre 
motståndskraft. 
De som levde med båda föräldrarna hade 
signifikant bättre HbA1c 
Ingen skillnad i HbA1c mellan insulin 
pump eller injektioner. 

Nordfeldt, S. 
Hanberger, L. 
Berterö, C. 
 

Patient and Parent Views 
on a Web 2.0 Diabetes 
Portal- the Management 
Tool, the Generator, and 
the Garekeeper: 

Att beskriva patienter och 
föräldrars attityder till ett 
lokal Web 2.0 portal gjord 
för tonåringar med typ 1 
diabetes och deras föräldrar. 

Tekniskt hjälpmedel, Internet 
Fyra hade inte använt portalen. Tre 
kategorier visade sig. Hantera 
programmet, generatorn och portvakt. 
Att ha kontakt med lokala kontoret kändes 
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Författare Titel Syfte Huvudresultat 
Qualitativ Study 
 
 

säkert, underlättande och som en fördel.  
Bra med svar på svåra ”att fråga” frågor, 
som de inte viste att de hade. Frågor om 
ångest, rädsla var bra.  
Generatorn: portalen ledde till mera 
information och chat möjligheter vilket 
kan leda till större användning 
Svårigheter med att koppla in sig hindrade 
användning. 
Lätt att logga in från skolan 

Garcia-PereZ, L. 
Perestelo-Perez, 
L. Serrano-
Squilar, P. Del 
Mar Trujillo- 
Martin, M 
 

Effectiveness of a 
Psychoeducative 
Intervention in a Summer 
Camp for Children With 
Type 1 Diabetes Mellitus 
 
 

Att utvärdera en psykisk 
intervention på en sommar 
camp för typ 1 diabetiker. 

Gruppundervisning, läger 
Ingen signifikant ändring av HBA1C, 
BMI, Diabetes kunskap, ångest, 
sjukvårdsbesök eller sjukhusvistelse efter 
interventionen jämfört med före 
intervention.  
Bara anpassningen till skolmiljön var 
signifikant. 
Kontrollgruppen ökade signifikant i BMI 
och HbA1c vilket inte 
interventionsgruppen gjorde. 

Lehmkuhl, H. 
Merlo, 
L.J:Devine, K. 
Gaines, J. Storch, 
E. A. Silverstein, 
J.H. Geffken, G. 
R.  
 

Perceptions of Type 1 
Diabetes among Affected 
Youth and their Peers 
 
 

Att preliminärt utvärdera 
ungdomar med typ 1 diabetes 
och deras kompisars 
möjligheter till 
problemlösningsförmåga  

Gruppundervisning, läger 
26 % Ville att kompisarna skulle känna till 
omständigheterna kring 
diabetessjukdomen, 21 % att kompisarna 
kände till diet restriktioner. 
12 % av Kompisarna var intresserad av 
medicinska fakta kring diabetes, 32 % 
kände empati för diabeteskompisen när de 
fick lära sig om diabetes. 

                                                                                                                                                                 

I studien framkommer olika metoder för att undervisa ungdomar med diabetes. 

Resultatet redovisas här i tre grupper. Individuell undervisning, undervisning i grupp 

och undervisning med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
 
 

Metoder för undervisning av ungdomar med diabetes mellitus typ 1 
 

Individuell undervisning 
 

I två av studierna gjordes en speciell satsning med individuell undervisning. 

Utbildningen bedrevs med personlig tränare (15) eller med individuella riktade lektioner 

(16,). I studien av Nasel et al (15,) fick ungdomarna sätta självständiga mål, fick 

undervisning i problemlösning och uppmuntrades att tillvarata familjens stöd och 

färdigheter. Channon et al (16) beskriver en annan individuell undervisningsmetod där 

ungdomarna under samtal kom till beteendeförändringar, diskuterade problemlösningar 

samt fattade beslut och satte mål för sin diabetes hantering. En av de viktigaste 

poängerna med denna metod var att undvika konfrontation, för att minska motstånd och 
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argumentation. Syftet var att ge stöd, information och undervisning utifrån en 

patientcentrerad metod.  
Gruppundervisning 

 
Undervisning i grupp var en annan metod av undervisning för ungdomar som framkom i 

flera av studierna. Gruppsamvaron och ungdomarnas parallella hantering av sin egen 

diabetes var en del i undervisningen. Ungdomarna var inte ensamma utan delade 

erfarenheten av att hantera sin diabetes med andra ungdomar i samma situation.  

I en studie av Viklund et al (17) användes problembaserat lärande (PBL) i grupp. Olika 

diabetesrelaterade ämnen formade olika fokus på diskussionerna. PBL användes som en 

utbildningsmetod i att lära sig hantera sin diabetes självständigt, där ungdomarna själva 

fick söka kunskap om det ämne som sedan togs upp och diskuterades vid nästa träff. 

I fyra av studierna var undervisningen i grupp förlagd till en lägervistelse (18, 19,21). 

Undervisningen bedrevs både teoretiskt och praktiskt. I studien av Piana et al (18) 

introducerades en metod där ungdomarna med diabetes fick skriva om sin diabetes i 

dagboksform, varje dag fick de ett ämne att skriva om. Det ungdomarna hade skrivit 

samlades sedan in anonymt och diskuterades i storgrupp. Undervisningen på lägren 

bedrevs även i mindre grupper (19) eller hade delar som bedrevs individuellt (20). I en 

studie av Lehmkuhl et al (21) var ungdomarnas kompisar medbjudna på läger. Syftet 

var att utvärdera attityder till diabetes och få förståelse för hur kompisar påverkar 

hanteringen av diabetes sjukdomen. Vissa tider på dagen var undervisningen uppdelad i 

en grupp för kompisar som fick den viktigaste information om sjukdomen och i en 

grupp var undervisning för ungdomarna med diabetes som diskuterade frågor när det 

gällde hanteringen av sin diabetes. 

 

 
Tekniska undervisningshjälpmedel 

 
I en av studierna vi granskade fick ungdomarna undervisning och stöd med hjälp av 

tekniska undervisningshjälpmedlet Internet. I studien var syftet att få stöd i den dagliga 

diabeteshanteringen(22). Där fanns teoretisk kunskap om diabetes att tillgå och även 

praktisk information t.ex. hur man agerar vid sjukdom. Nordfeldt et al (22) använde en 

Web-portal, för ungdomar och föräldrar. Diabetesinformationen som gavs var 

evidensbaserad och i linje med den kliniska verksamheten, och det fanns även en social 

funktion där ungdomarna kunde skicka meddelande och blogga 
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Ungdomarnas upplevelse av undervisningsmetoder 
 

Den andra frågeställningen var hur ungdomarna upplevde de olika metoderna för 

undervisning när det gällde att hantera sin diabetessjukdom. Resultatet visade att 

individuell undervisning värdesattes av ungdomarna. Metoden med undervisning av en 

personlig tränare var uppskattat av alla deltagare. Alla kunde rekommendera metoden 

och hade önskat att de kunde ha fått fortsätta med programmet (15). I resultatet 

framkom att gruppundervisning gjorde att ungdomarna kände sig säkrare och litade 

mera på sin förmåga att hantera sin diabetes. Resultatet visade att ungdomarna tog större 

ansvar, hade bättre kunskap om diabetes, bättre attityd till sin sjukdom och var tryggare 

i att berätta om sin sjukdom när de deltagit i gruppundervisning. Att träffa andra 

ungdomar med diabetes i samma ålder och utbyta erfarenheter uppskattades av 

ungdomarna (17,18). Däremot var det bara en fjärdedel av de som hade en kamrat med 

sig på lägret som satte värde på att kamraterna lärde sig mera om diabetessjukdomen 

(21). Ungdomarna som hade deltagit i gruppundervisning med PBL, var mera redo till 

förändring när det gällde att hantera sin diabetessjukdom och hade en mer positiv attityd 

till diabetessjukdomen efter programmet (17). 

Resultatet visade också att undervisningsmetoder med stöd av tekniska hjälpmedel var 

uppskattade av ungdomarna Internetutbildning var något som tilltalade ungdomarna 

genom att det var mycket bilder och inte så mycket text på sidorna och därmed inte så 

likt skolan (22).  
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Artikelförfattarnas beskrivning av sin urvalsgrupp 
 
Den tredje frågeställningen om författarnas urvalsprocess redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Artikelförfattarnas urvalsgrupp 
Författare Titel Urvalsgrupp 
Channon S. J. 
Huws-Thomas M 
Rollnick S 
Hood K. 
Cannings-John R. 
Rogers C. Gregory 
 

A Multicenter Randomized 
Controlled Trial of 
Motivational Interviewing in 
Teenagers With Diabetes 
 
 
 

-80 personer  
-14-17 år med typ 1 diabetes 
-5 diabetes mottagningar 
-Exkluderade diagnos ≤ 1 år, 
inlärningssvårigheter, andra 
sjukdomar som kan påverka 
skötseln av diabetes eller 
kontakt med annan disciplins 
mottagning, omhändertagna av 
socialtjänsten 
 

Nansel, T, R. Iannotti, R.J. 
Simons-Morton, B G. Cox, 
C.Plotnick, L. P. Clarl,L,M, 
Zeitzoff, L. 

Diabetes Personal Trainer 
Outcomes: Short-term and 1- 
year outcomer of a diabetes 
personal trainer interventation 
among youth with type 1 
diabetes   

-11-16 år  
-Diagnos ≥ 1 år.  
-2 diabeteskliniker i Baltimore, 
alla på de 2 kliniker var 
tillfrågade 
-81 deltagare 
-Exkluderade 
kroniska sjukdomar, 
psykiatriska diagnoser 
 

Piana, N. Maldonato, A. 
Bloise, D. Carboni, L. 
Careddu, G. Fraticelli, E. 
Mereu, L. Romani, G 
 

The narrative-autobiografical 
approach in the group 
education of adolescents with 
diabetes: A qualitative research 
on its effects 
 
 

-94 personer 
-13-18 år  
-3 från varje klinik 
-problem med diabetes 
hantering 
-Diagnos ≥ 1 år 
-Urval utan hänsyn till social 
demografisk data. 
- 51 pojkar och 43 flickor. 
-Exklusionskriterier: otydligt 
beskrivna 
   

Viklund, G. Örtqvist, E. 
Wikblad, K. 
 

Assessment of an 
empowerment education 
programme. A randomized 
study in teenagers with 
diabetes 
 

-55 kallade, 38 startade och 32 
fullföljde programmet 
-12-17 år  
-Exkluderade Neuropsykiatrisk 
diagnos, språk problem. 

Winsett, R.P. Stender,S.R. 
Gower, G. Burghen, G.A. 

Adolescent Self-Efficacy and 
Resilience In Participants 
Attending A Diabetes Camp 
 
 

-Av 84 möjliga var det 81 som 
deltog i studien 
-10-16 år  
-Exklusionskriterier: Inga 
specificerade. 
 

Nordfeldt, S. Hanberger, L. 
Berterö, C. 
 

Patient and Parent Views on a 
Web 2.0 Diabetes Portal- the 
Management Tool, the 
Generator, and the Garekeeper: 
Qualitativ Study 
 
 

-510 patienter och föräldrar 
med egen inloggning.  
484 inbjudna 24 svarade. 16 
mammor, 3 pappor och 5 
personer  
-11-18 år 
-2 sjukhus diabetesteam  
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Författare Titel Urvalsgrupp 
-Exkluderade: 18 familjer 
avstod och 8 familjer flyttade 
till andra kliniker  
 

Garcia-PereZ, L. Perestelo-
Perez, L. Serrano-Squilar, P. 
Del Mar Trujillo- Martin, M 
 

Effectiveness of a 
Psychoeducative Intervention 
in a Summer Camp for 
Children With Type 1 Diabetes 
Mellitus 
 
 

-57 personer 
-interventionsgrupp 34 
personer -kontrollgrupp 23 
personer, aldrig tidigare läger, 
och måste avstå läger närmaste 
året. 
-11-18 år 
-Exklusionskriterier: inte 
preciserade.    

Lehmkuhl, H. Merlo, 
L.J:Devine, K. Gaines, J. 
Storch, E. A. Silverstein, J.H. 
Geffken, G. R.  
 

Perceptions of Type 1 Diabetes 
among Affected Youth and 
their Peers 
 
 

 -70 ungdomar, 45 personer 
och 25 kompisar 
-11-16 år 
-Exklusionskriterier: Anhöriga 
till diabetes ungdom 
 

 

 

                                                                                                                                                    

I studierna inkluderas inte bara tonåringar utan även barn. Det vanligaste var att 

studierna sträckte sig från barn till de tidiga tonåren. Endast två studier var enbart 

begränsade till tonåren (16,18). Styrkan med urvalet i de flesta av studierna var att det 

var en homogen grupp av yngre tonåringar som haft diabetes mer än ett år och därmed 

fått mera erfarenhet av att hantera sin diabetes och förmodligen inte var inne i en egen 

akut kris. I tre av studierna exkluderades ungdomar med andra sjukdomar än diabetes 

som psykiatriska eller neuropsykiatriska sjukdomar (15,16, 17). Detta kan ha varit både 

en styrka och en svaghet. Styrkan var att fokus hölls till hanteringen av 

diabetessjukdomen medan svagheten var att andra nyanser av svårigheter med 

hanteringen av diabetes därmed inte framkom.  I en av studierna exkluderades personer 

med dåliga språkkunskaper (17). Att ha begränsade språkkunskaper kunde ha försvårat 

medverkan i studierna men deras medverkan skulle kunnat belysa problem som nu inte 

framkom. En annan svaghet som framkom var att i tre av studierna var 

exklusionskriterierna inte preciserade vilket kunde ha varit intressant för helheten och 

ökat trovärdigheten.  
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Diskussion 
 

Huvudresultat 
 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturstudie identifiera olika metoder för 

att undervisa unga personer med typ 1 diabetes om hur man hanterar sin diabetes.  Ett 

andra syfte var att beskriva hur de olika metoderna upplevdes av ungdomar med 

diabetes. Tredje syftet med studien var att undersöka artikelförfattarnas beskrivning av 

sin urvalsgrupp. 

Undervisning till ungdomar med diabetes bedrivs på olika sätt. Individuell undervisning 

sker oftast i samband med mottagningsbesök. Gruppundervisning bedrivs på 

mottagning eller i form av läger. Internet och andra tekniska hjälpmedel visar sig vara 

bra redskap och stöd, ett komplement när det gäller att undervisa ungdomar.  Alla 

undervisningssätt uppskattades av ungdomarna men det stora bortfallet i vissa studier 

kan tyda på att de som ogillade upplägget avstod redan innan studien påbörjades. Det 

visar på vikten av olika undervisningsmetoder, då ålder, personlighet och känslighet i 

ämnet är faktorer som bör påverka val av undervisningsmetod.   

 

Resultatdiskussion 
 

Undervisningen skedde framförallt vid de regelbundna besöken på 

diabetesmottagningen, då ungdomarna träffade både diabetessjuksköterska och 

diabetesläkare. Vid jämna mellan rum anordnades olika fördjupade undervisnings 

satsningar. En satsning för beteendeförändring var motiverande samtal med personlig 

tränare, där ungdomarna med t.ex. hjälp av öppna frågor, fick sätta mål och fatta beslut 

för att kunna hantera sin egen diabetes.  Denna undervisningsmetod uppskattades av alla 

ungdomarna, dock framkom inte av utvärderingen specifikt vad som ungdomarna tyckte 

var bra men i studien framförde föräldrarna att de uppskattade att ungdomarna med 

diabetes hade någon annan vuxen att diskutera med (15). Studien visar att undervisning 

med personlig tränare fungerade bra på äldre tonåringar gällande HbA1c, medan den 

hos yngre tonåringar inte hade förväntad effekt på HbA1c (15). 

Detta stämmer väl med studien av Viklund et al (23) som visar att yngre tonåringar inte 

är mogna att klara att hantera sin diabetes självständigt utan att de behöver föräldrarnas 

stöd och att de först i den senare delen av tonåren börjar klara av att hantera sin diabetes 
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självständigt (23). I Orems teori framkom också att ”ibland överstiger egenvårdskraven 

emellertid individens förmåga att utföra handlingar som upprätthåller/ främjar liv, 

hälsa och välbefinnande. Det blir då omvårdnadens ansvar att kompensera denna brist. 

Detta skall ske på sådant sätt att individen(eller hans anhöriga) får hjälp att så långt 

som möjligt återvinna sin egenvårds kapacitet (12 sid 159). Vilket visar på att det är 

speciellt viktigt att vården involverar föräldrarna i de yngre tonåringarnas undervisning 

och hantering av diabetes så att föräldrarna kan understödja sina ungdomar. 

 I studien med PBL (17) kände sig ungdomarna mera redo för att hantera sin diabetes 

självständigt och hade en mera positiv attityd till diabetessjukdomen efter utbildningen, 

däremot framkom ingen effekt på HbA1c som mått på om undervisningen gett resultat 

(17). Även om HbA1c inte visar omedelbar effekt kan den positiva upplevelsen av 

undervisningen kanske vara en bra grund under utvecklingen och ha betydelse på sikt 

när det gäller att hantera sin diabetes. För att få ungdomarna att ta till sig 

undervisningen så underlättas det av att deras upplevelse är positiv och att de känner sig 

mera redo.   

 I fyra av de studier vi redovisar bedrevs undervisningen i grupp på läger (18,19-21). 

Undervisningsmetoderna innehöll både praktiska och teoretiska moment, individuellt 

och i grupp. Undervisningen gav ungdomarna mer kunskap, mer acceptans och en mer 

positiv attityd till diabetes sjukdomen (17,18). Ungdomarna tyckte vidare att det var bra 

att få träffa andra med diabetes och utbyta erfarenheter, vilket stämmer med studien av 

Cheyette (24) som visar att deltagandet i en aktivitet var det bästa sättet att få unga 

människor att interagera och diskutera sin diabetessjukdom med andra. Undervisning i 

grupp på läger verkar ha sidoeffekter som är viktiga för att ta till sig undervisning. I den 

upplevda ensamheten av att ha diabetes sjukdomen blir undervisningen lättare att ta till 

sig då flera är i samma situation och har liknande erfarenheter. 

I en studie av Viklund et al (7) framkom att endast 31 % av de tillfrågade valde att delta 

på ett läger. Detta visar på behovet av olika miljöer för undervisning förutom olika 

undervisningsmetoder. I studien av Cheyette framkom att många ungdomar kände oro 

inför framtiden och för komplikationer relaterade till diabetessjukdom men det var 

ingenting som ungdomarna ville diskutera i grupp (24). Undervisning när det gäller 

komplikationer är kanske något som bör diskuteras individuellt med ungdomarna 

istället för i grupp. Undervisningen bör även utgå från ungdomarnas ålder och mognad. 

Att ta hjälp av teknik vid undervisningen var en metod som framkom i en studie (22).  

Internet som användes i studien uppskattades av de flesta ungdomarna. Diabit, en 

webportal, beskrevs som, ”en bra och enkel sida. Det är lätt, smidigt, coolt och lätt att 
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logga in på sidan”( förf. övers.). Där kunde ungdomarna söka kunskap när de ville få 

svar på svåra frågor som de inte vågade ställa till sin omgivning annars, få feedback och 

personliga råd genom mail eller SMS där de var kopplade till sådana system. Detta kan 

jämföras med en studie av internetportalen ”Maistro”(10), där tyckte ungdomarna att 

övergången från barnsjukvård till vuxensjukvården hade underlättats med hjälp av 

internetportalen. Studiens resultat visar att deltagarna i undervisningsprogrammet hade 

klarat övergången till vuxensjukvård bättre än de som inte fick denna hjälp (10).  

Metoddiskussion 
  

Vi valde att söka studier i databaserna i Cinahl och PubMed . Antalet träffar i Cinahl 

och PubMed överskred 3000 artiklar. Med det antalet träffar på de två stora och 

heltäckande databaserna bedömde vi att det var tillräckligt med studier som underlag för 

vår litteraturstudie. Vi valde artiklar som fanns i fulltext och var gratis, många artiklar 

stämde mot vårt syfte och våra frågeställningar. Vi bedömde det som tillräckligt. Det 

kan ha varit en begränsning och svaghet och vi kan därmed kan ha undgått många bra 

och intressanta artiklar som inte fanns tillgängliga gratis. En annan begränsning var att 

alla studier vi valde att granska var skrivna på engelska och förmodligen kan nyanser ha 

missats som kunde haft betydelse för tolkningen av resultatet p.ga språket.  

Styrkan med denna beskrivande litteraturstudie var att vi valt artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Flera studier består också av mixade metoder med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Några av studierna hade ett randomiserat urval vilket 

tyder på högt bevisvärde (13). De studier som inkluderats i föreliggande studien 

kommer även från flera olika länder, 1 studie från England, 3 studier från USA, 1 från 

Italien, 2 från Sverige och 1 från Spanien. Det gör studien generaliserbar till vårt 

mångkulturella samhälle. 

Artiklarna i föreliggande studie var i åldersintervallet 10-18 år. Då de studier som 

framkom inbegrep barn från 10 års ålder blir därmed studiens resultat begränsat och 

mest överförbart till yngre tonåringar. Vidare visade det sig att tre av studierna 

exkluderade ungdomar med andra sjukdomar än diabetes som psykiska eller 

neuropsykiatrisk sjukdom (15,16, 17). I många av studierna framkom att ungdomarna 

hade svårt att hantera sin diabetes på ett adekvat sätt, samtidigt exkluderades ungdomar 

som hade andra sjukdomar och psykisk ohälsa från medverkan i studierna. Varför dessa 

ungdomar exkluderas från studierna framkom inte. Kanske har ungdomar med även 

andra sjukdomar det ännu svårare med att hantera sin diabetessjukdom och därmed 

också svårigheter med att delta i en studie. Resultatet på studierna hade då kanske blivit 
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annorlunda men överförbarheten förmodligen mera begränsad till ungdomar med flera 

diagnoser.   

 

 

Allmän diskussion 
 

I vår beskrivande litteraturstudie har vi valt att titta på vilka undervisningsmetoder som 

finns beskrivna i litteraturen och hur de upplevs av ungdomarna själva. Undervisningen 

handlar om hur vi som omvårdnadspersonal kan hjälpa ungdomarna att lära sig hantera 

sin diabetes på ett självständigt sätt. Detta ligger i linje med Orems omvårdnadsteori. 

”Målet för omvårdnaden att patienten själv ska kunna utföra sådana funktioner som 

tillgodoser hans egenvårdsbehov och befordrar hälsa och välbefinnande. Om detta inte 

är möjligt, blir målet för omvårdnaden att hjälpa den hjälpbehövandes familj”(12 sid 

158). Resultatet i föreliggande studie visade olika undervisningsmetoder och även hur 

ungdomarna upplevde dessa. Det som framkom var att det tar tid för ungdomarna att ta 

fullt ansvar för sin diabetes. Det stämmer in på Orems slutsats att där ungdomarna inte 

är mogna eller har full kunskap behöver föräldrarna understödja dem (12).  I en studie 

av Wiklund et al (23) framkom föräldramedverkan som viktigt för ungdomarna, att 

jobba som i ett team, med delat ansvar där föräldrar lyssnar, stödjer och förmedlar 

kunskap. Detta upplevdes som en trygghet för ungdomarna.  

I Wiklund et al studien framkom också att föräldrarna kunde spela en negativ roll för 

ungdomarna om föräldrarna saknade förståelse, saknade engagemang och brist på 

kunskap. Dessutom var det negativt för ungdomarna om föräldrarna misstrodde, 

anklagade eller lade skulden på dem och det kunde också leda till familjekonflikter runt 

diabetessjukdomen (23,25). 

Fortsatt forskning på undervisningsmetoder för ungdomar med diabetes, samt 

ungdomarnas upplevelser av olika metoder behövs. Utvecklingen av de sociala 

medierna öppnar nya möjligheter och vägar att nå ungdomar. Ungdomar söker mycket 

kunskap själva via internet, här behövs vidare forskning för att utveckla de informations 

och utbildningsvägar där ungdomar söker kunskap. Vidare forskning behövs också på 

de individuella satsningarna för att utveckla så bra stöd som möjligt samt kring 

gruppundervisning, då läger inte passade alla men att undervisas i grupp ändå är 

uppskattat av ungdomar där de kan utbyta erfarenheter.  
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För ungdomar med samtidigt andra sjukdomar och psykisk ohälsa samt familjer med 

svårigheter att hantera diabetessjukdomen behövs särskild forskning för att möta deras 

specifika behov. 

Slutsats 
 

En slutsats som kan dras är att behovet finns av att erbjuda olika undervisningsmetoder 

beroende av ålder, personlighet, ämnets känslighet och utifrån hur ungdomarnas 

familjesituation ser ut. Hos yngre tonåringar visade studierna att det var viktigt att 

involvera föräldrarna i undervisningen. Det är viktigt att undervisning hela tiden fortgår 

och att vi som sjuksköterskor lyssnar in vad ungdomarna behöver för stöd och hjälp för 

att hantera sin diabetes självständigt.   

 

 Vår studie visade att även om ungdomarna uppskattade undervisningen så framkom 

ändå inte några direkta förbättringar när det gällde hanteringen av sin diabetessjukdom. 

Även om ungdomarna uttrycker att de kan hantera sin sjukdom så behöver ändå 

vårdpersonalen finnas där som ett stöd. Alla har inte heller det stöd som kan förväntas i 

hemmet p.g.a. ekonomiska orsaker, föräldrar som själva är sjuka eller ensamstående 

föräldrar där vardagen är nog som den är. Som allmänsjuksköterska på en vanlig 

avdelning så är ju inte alla undervisningsmetoder möjliga men denna studie är en 

identifiering av de som finns beskrivna i litteraturen samt ett uppslag för användning. 

Studien kan rekommenderas för läsning av både ungdomar och föräldrar då det 

framkommer mycket av likheter för det ungdomar går igenom och möter under sin 

acceptans av sjukdomen och den livslånga hanteringen av sin diabetes.  Det som 

framkom av resultaten i studier från de olika länderna var att samma frågor kändes 

aktuella för ungdomar med diabetes och samma områden behövdes undervisning kring 

oavsett land. 
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