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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellius är en metabol sjukdom som kännetecknas av höga 

blodsockervärden. 4-5% av Sveriges befolkning har diabetes och sjukdomen ökar i 

världen. Målet med behandlingen är att hålla blodsockret inom rimliga ramar vilket 

kräver en god egenvård. Det finns idag många nya tekniska hjälpmedel för patienterna 

att använda. För sjuksköterskan är det viktigt att stödja och hjälpa patienten.  

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad patienter med 

insulinbehandlad diabetes har för erfarenheter av nya tekniska hjälpmedel samt att 

ingående beskriva artiklarna utifrån den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes baserat på tolv 

vetenskapliga artiklar som söktes i databasen MedLine.  

Huvudresultat: Huvudresultatet visade att insulinbehandlade diabetiker har både 

positiva och negativa erfarenheter i användandet av nya tekniska hjälpmedel. De 

positiva erfarenheterna var bättre glykemisk kontroll, ökad kunskap, ökad 

självständighet, ökad frihet och flexibilitet samt ökat välbefinnande. De negativa 

erfarenheterna var rädsla och oro samt hinder i det dagliga livet. I beskrivningen av den 

metodologiska aspekten datainsamlingsmetod framkom det att de flesta av artiklarna 

använde sig av enkäter för att samla in data men det förekom även att man samlade in 

data via intervjuer. 

Slutsats: Diabetes är en komplex sjukdom som förutom påverkan fysiologiskt är en 

börda för patienten i det dagliga livet. Den tekniska utvecklingen inom diabetesvården 

är stor och går fort framåt. Insulinbehandlade diabetiker har både positiva och negativa 

erfarenheter i användandet av nya tekniska hjälpmedel. De positiva erfarenheterna är 

bättre glykemisk kontroll, ökad kunskap, ökad självständighet, ökad frihet och 

flexibilitet samt ökat välbefinnande. De negativa erfarenheterna är rädsla och oro samt 

hinder i det dagliga livet. Eftersom att utvecklingen av ny teknik i diabetesvården går 

fort framåt så måste även forskningen inom detta område göra det.  
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Abstract 

Background: Diabetes mellius is a metabolic disorder characterized by high blood 

glucose levels. 4-5% of Sweden's population has got diabetes, and the disease is 

increasing worldwide. The goal of the treatment is to keep the blood glucose levels 

within reasonable limits which requires a good self-care. There are currently many new 

technical tools for the patients to use. For the nurse, it is important to support and assist 

the patient. 

Aim: The aim of the present study was to describe the experiences that patients with 

insulin-treated diabetes have of new technical facilities and to describe the articles based 

on the methodological aspect data collection.  

Method: A literature review with a descriptive design was conducted based on twelve 

research articles that were searched in MedLine database. 

Results: The main results showed that insulin-treated diabetics have both positive and 

negative experiences in the use of new technology. The positive experiences was better 

glycemic control, increased knowledge, greater independence, greater freedom and 

flexibility and an increased well-being. The negative experiences were fear and anxiety 

and barriers in the daily life. In the description of the methodological aspect data 

collection it was found that  most of the articles used questionnaires to collect data but it 

also appeared that data were collected through interviews. 

Conclusion: Diabetes is a complex disease that besides the influence physiologically is 

a burden to the patient in the daily life. Technological developments in diabetes care are 

great and goes fast forward. Insulin-treated diabetics have both positive and negative 

experiences in the use of new technology. The positive experiences was better glycemic 

control, increased knowledge, greater independence, greater freedom and flexibility and 

an increased well-being. The negative experiences were fear and anxiety and barriers in 

the daily life. With the development of new technologies in diabetes care going fast 

forward the research in this area has to as well. 
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1 Introduktion 

1.1 Diabetes 

Diabetes är en grupp av metabola sjukdomar som kännetecknas av höga glukosnivåer i 

blodet, det vill säga högt blodsocker. Vid insulinbehandlad diabetes så fungerar inte de 

celler i bukspottskörteln som ska tillverka insulin och insulin måste därför tillföras i 

kroppen för att sockernivån i blodet ska kunna hållas på en stabil nivå. Insulin är ett 

hormon som i normala fall frisätts från betacellerna i bukspottskörteln. Betacellerna har 

lokala glukossensorer som snabbt känner av blodsockret och kan därefter reglera 

insulinproduktionen med snabb anpassning till den aktuella blodsockernivån. Typ 1 

diabetes mellitus (T1DM) är en autoimmun sjukdom som innebär att den drabbade har 

bildat antikroppar mot de egna betacellerna i bukspottskörteln, vilket leder till en 

destruktion av dessa celler och att insulinproduktionen upphör (Ericson & Ericson 

2013). I Sverige är prevalensen för all diabetes 4-5 %. Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) 

är den vanligaste formen av diabetes och omfattar 85 -90  % av all diabetes i Sverige 

(Berne 2013). T2DM ökar kraftigt i hela världen (Dahlström et al. 2011, Maleckas et al. 

2015) och växer parallellt med förekomsten av fetma. Både nedsatt insulinproduktion 

och insulinresistens i vävnaderna föreligger vid denna diabetesform (Maleckas et al. 

2015). T2DM kräver inte alltid insulinbehandling, då kost och motion kan räcka för en 

god behandling, men på sikt kan insulin behöva tillföras kroppen (Ericson & Ericson 

2013). I föreliggande litteraturstudie avser författarna att endast inkludera de patienter 

som är insulinbehandlade diabetiker.  

1.2 Behandling vid diabetes 

Blodsocker är den mängd socker som finns i blodet. Det mäts vanligen i mmol/l. En 

frisk individ har ett blodsocker som ligger mellan 4-8 mmol/l men detta kan variera lite 

beroende på olika matintag och tiden då blodsockervärdet testas. I diabetesbehandlingen 

krävs det att man testar sitt blodsocker flera gånger om dagen. Detta görs kapillärt oftast 

i fingertopparna och blodet appliceras sedan på en teststicka som analyseras i en 

blodsockermätare (Ericson & Ericson 2013). Målet i behandlingen vid diabetes är att 

hålla blodsockret inom rimliga ramar, helst i närheten av det friska personer har. För att 

få en uppfattning om hur blodsockret ligger brukar ett HbA1c tas. Det är ett blodprov 
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som visar hur blodsockervärdet har legat ca 4-8 veckor tillbaka i tiden (Dahlström et al. 

2011). Det har alltid varit en stor utmaning i diabetesbehandlingen att lyckas 

åstadkomma ett jämnt blodsocker och att undvika blodsockervärden med för kraftiga 

svängningar (Aathira & Jain 2014). Det har till exempel visat sig att trots ett bra HbA1c 

värde så uppstår det allt för höga blodsockervärden efter måltider samt för låga 

blodsockervärden nattetid (Sherr et al. 2009). I behandlingen av diabetes krävs det att 

man tillför kroppen insulin flera gånger om dagen. En metod är att injicera sitt insulin 

med hjälp av sprutor. Detta kallas för multipla dagliga injektioner (MDI) och denna 

metod är vanlig för insulinbehandlad diabetes (Ericson & Ericson 2013). 

 

1.3 Hypoglykemi och hyperglykemi 

Hypoglykemi är när blodsockret är under 3 mmol/l. En del får symtom vid hypoglykemi 

medan andra inte får symtom. Hypoglykemi kan delas in i lättare eller svårare tillstånd. 

Den lättare formen är oftast ofarlig och individen kan själv återställa sitt blodsocker, 

medan en svår hypoglykemi gör individen beroende av andras hjälp (Dahlström et al. 

2011). Tillståndet kan kortsiktigt leda till krampanfall, koma och i värsta fall döden och 

långsiktigt till hjärt- och kärl sjukdom (Schnell et al. 2013).  

Hyperglykemi är när blodsockret är över 8 mmol/l. Att ha hyperglykemi under korta 

perioder ger oftast inga symtom men vid insulinbehandlad diabetes och då man inte 

tagit sitt insulin så kan akuta symtom som törst, trötthet, förvirring och koma uppstå 

(Ericson & Ericson 2013). Hyperglykemi under längre tid kan leda till komplikationer 

som cirkulationsstörningar, nedsatt känsel och syn, höga blodfetter, njurskador och 

hjärt- och kärlsjukdom samt stroke (Schnell et al. 2013). 

1.4 Tekniska hjälpmedel 

Den tekniska utvecklingen inom diabetesvården har pågått under en lång tid och varit 

stor. Idag finns det olika typer av insulinpumpar, kontinuerliga subkutana insulin 

injektioner (CSII), samt insulinimplantat (CIPII) (Ratheau et al. 2011). Insulinpumpen 

är ett hjälpmedel som fungerar som en liten dator som man kan programmera in och 

ställa in doser på. I pumpen sitter en tunn plastslang som fästs i en liten plastkanyl på 

huden. Pumpen laddas med en reservoar där insulinet fylls på. Insulinet passerar 
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kontinuerligt genom den tunna plastslangen som leder till plastkanylen och hamnar 

under huden (subkutant).  

Insulinpumpen är i storlek som en personsökare och kanylen byts ut ungefär var tredje 

dag (Ericson & Ericson 2013). Med en insulinpump så finns möjligheten att använda 

snabbverkande insulin dygnet runt samt att ge extra doser i samband med måltider och 

den senaste utvecklingen har lett till att man kan tillföra insulinet i olika hastigheter 

mellan måltider och över natten för att likna den normala funktionen av 

bukspottskörteln (Tamborlane et al. 2001). Ett annat nytt tekniskt hjälpmedel är den 

kontinuerliga glukosmätaren (CGM). CGM ger en kontinuerlig bild av blodsockret 

genom att den mäter den extracellulära koncentrationen av glukos och den har även 

larmfunktioner som larmar om blodsockret tenderar att bli för lågt eller för högt (Sherr 

et al. 2009, Aathira & Jain 2014). Denna mätare har i den senaste utvecklingen inom 

diabetesvården visat sig vara det viktigaste framsteget i behandlingen av diabetes under 

de sista 20 åren. Sensorn fästs med en nål på buken och är kopplad till en kabel som går 

till en monitor som även den är i storlek som en personsökare. Denna analyserar sedan 

data var tionde sekund och rapporterar medelvärden var femte minut vilket ger 288 

avlästa blodsockervärden varje dag. Sensorn ska kalibreras mot kapillärt blodsocker 

ungefär fyra gånger om dagen (Tamborlane et al. 2001). 

Att använda sig av insulinpump samt CGM har visat sig ge ett bättre HbA1c 

(Tamborlane et al. 2001, Tomky 2009, Ratheau et al. 2011, Naranjo et al. 2014). I och 

med detta minskar även samhällskostnaderna (Ratheau et al. 2011, Naranjo et al. 2014) 

då man i studier kommit fram till att HbA1c har en framträdande roll i uppkomsten av 

de komplikationer och följdsjukdomar som kan uppstå vid diabetes. Efter att resultat av 

detta framkommit har man även sett en ökning i användningen av insulinpumpar 

(Tamborlane et al. 2001). Utvecklingen av tekniken inom diabetesvården strävar efter 

ett så kallat cloosed-loop system vilket i framtiden kan innebära att blodsockermätning 

samt insulininfusion sker av sig själv, som en konstgjord bukspottskörtel (Hovorka 

2006). Tekniken ska dock tills dess att det finns ett tillförlitligt system för detta fungera 

som ett hjälpmedel och inte ersätta den kunskapen och förmåga till egenvård som 

patienten och vården har om sig själv och sjukdomen (Ratheau et al. 2011).  
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1.5 Egenvård 

Diabetes är en komplex sjukdom som ofta ses som en börda för patienten i det dagliga 

livet (Ratheau et al. 2011). Egenvården för en patient med diabetes är en aktiv, daglig 

och flexibel process (Naranjo et al. 2014). För att uppnå en god glykemisk kontroll 

krävs det att man gör flera blodsockermätningar och tar insulininjektioner regelbundet 

varje dag. Tidsplanering och kontroll i vardagen (Aathira & Jain 2014) samt att aktivt 

tänka på måltidernas innehåll och vilken fysisk aktivitet som utövas är viktigt. Det finns 

psykologiska faktorer som kan påverka engagemanget i egenvården. Dessa faktorer kan 

vara att man har en negativ uppfattning om sin förmåga att kontrollera sin diabetes samt 

dålig acceptans av sin sjukdom. Det är viktigt att vårdpersonalen utvecklar individuella 

omvårdnadsplaner för att kunna hjälpa patienten med detta på bästa möjliga sätt 

(Naranjo et al. 2014). Målet med egenvård är att patienten ska må bra trots sin sjukdom 

och att förhindra eller förskjuta komplikationer av sjukdomen. Egenvård är de 

aktiviteter man måste utföra dagligen för att parera hypo- och hyperglykemier och en 

förutsättning för att göra detta är att ha god kunskap. Detta är något sjuksköterskan kan 

bidra till genom patientutbildning (SBU 2009).  

1.6 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori är uppbyggd av tre olika delar. Den första delen är 

egenvårdsteorin som säger att patienter alltid utför målmedvetna aktiviteter för sig själv 

för att främja ett optimalt tillstånd i sitt liv. Detta kallas egenvård. När det finns en 

obalans i förmågan till egenvård och hur väl dessa mål kan uppfyllas skapas det en 

egenvårdsbrist vilket är den andra delen i Orems omvårdnadsteori. Då måste 

sjuksköterskan finnas där för att kompensera detta genom att till exempel vägleda, 

undervisa och att stödja patienten. Sjuksköterskans uppgift är att utföra omvårdnad på 

ett sätt som uppfyller patienten egenvårdsmål, vilket beskrivs som den tredje delen i 

Orems teori (Orem 2001). Mer ingående så förklarar teorin att egenvård handlar om att 

kunna se till att man får sina grundläggande behov tillgodosedda såsom att andas, äta, 

dricka och ha en balans mellan aktivitet och sömn. Men det handlar också i vissa stadier 

i livet om ett behov av utveckling vilket Orem delar in i tre punkter. Dessa punkter 

handlar om att ta till vara på faktorer som kan gynna utveckling, att engagera sig i 

utveckling, samt att förebygga eller övervinna faktorer i livet som gör att man går 

tillbaka i sin utveckling. Orem beskriver omvårdnad som ett system som går ut på att 
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hjälpa patienter med en egenvårdsbrist. Sjuksköterskans roll i detta är att se de behov 

som patienten har för att på så sätt stärka patienten och att utveckla dennes egenvård. 

Sjuksköterskan utför då en serie av praktiska handlingar i samverkan med patientens 

handlingar för att uppnå egenvårdsmålen och det är detta Orem beskriver som ett 

omvårdnadssystem (Berbligia & Banfield 2009). 

1.7 Problemformulering 

Diabetes är en komplex sjukdom som förutom påverkan fysiologiskt är en börda för 

patienten i det dagliga livet (Ratheau et al. 2011). Detta genom att den ställer ett stort 

krav på förmåga och motivation till egenvård för att hålla ett stabilt blodsocker genom 

att kontrollera sitt blodsockervärde samt tillföra kroppen insulin flera gånger om dagen. 

Även kosthållning och fysisk aktivitet är krav i egenvården för att förebygga olika typer 

av kortsiktiga samt långsiktiga komplikationer (Naranjo et al. 2014). Det finns studier 

som har visat att de tekniska hjälpmedlen insulinpumpar, CGM och kombinationer av 

dessa har positiva effekter i form av lägre HbA1c (Hovorka 2006, Sherr et al. 2009). 

Med den nya tekniken inom diabetesvården så ökar potentialen för att engagera sig i den 

komplexa egenvården samt att även ta makten över den. Denna forskningsfråga är dock 

relativ ny och få systematiska granskningar har gjorts inom området diabetes och ny 

teknik (Naranjo et al. 2014). Det är därför viktigt för sjuksköterskan samt samhället i 

stort att sammanställa forskning inom området för att ta del av vad patienterna har för 

erfarenheter av denna nya teknik.  

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad patienter med 

insulinbehandlad diabetes har för erfarenheter av nya tekniska hjälpmedel samt att 

ingående beskriva artiklarna utifrån den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod. 

1.9 Frågeställningar 

Vad har patienter med insulinbehandlad diabetes för erfarenheter i användandet av nya 

tekniska hjälpmedel som inkluderar insulinpumpar och kontinuerliga 

blodglukosmätare? 

Hur beskrivs de i studien ingående artiklarna utifrån den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod? 
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2 Metod 

2.1 Design  

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design som enligt Polit och Beck (2012) 

används för att beskriva en sammanställning av forskningsresultat.  

2.2 Databaser 

Artiklar söktes i databasen MedLine via PubMed vilket enligt Polit och Beck (2012) är 

en relevant databas att söka efter omvårdnadsforskning i. 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

De sökord som har använts i litteraturstudien är MeSH-termerna diabetes mellitus, 

patient satisfaction och insulin infusion system. För att komplettera sökningen användes 

även fritextsorden ”continuous glucose monitoring” och ”patient experience” då de 

ansågs som relevanta för studiens syfte och frågeställning. Utfallet av 

litteratursökningen redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Databaser och sökord 
Databas Sökterm Antal träffar Valda artiklar 

(exklusive dubbletter) 

MedLine Diabetes Mellitus 
(MeSh term) AND 
Patient experience 
AND Insulin Infusion 
Systems (MeSh term) 

42 5 

MedLine Diabetes Mellitus 
(MeSH term) AND 
Patient experience 
AND Continuous 
Glucose Monitoring 

19 1 

MedLine Diabetes Mellitus 
(MeSH term) AND 
Patient satisfaction 
(MeSh term)AND 
Insulin Infusion 
Systems (MeSh term) 

38 3 

MedLine Diabetes Mellitus 
(MeSH term) AND 
Patient satisfaction 
(MeSh term) AND 
Continuous Glucose 
Monitoring 

21 2 

Manuell sökning i 
referenslistor 

  1 

Totalt urval (exklusive 
dubbletter) 

  12  



 

7 
 

Sökningarna gjordes i MedLine först enskilt på varje MeSh term samt fritextord för att 

få en bild av hur många artiklar som fanns inom området. Sedan gjordes sökningar 

tillsammans med det Booleska sökordet AND för att begränsa utfallet och göra det mer 

specifikt för att kunna hitta artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar. Denna sökning resulterade i sammanlagt 120 träffar. Då utfallet av 

sökningen gav mindre än 150 artiklar lästes först titel och sedan abstract igenom för att 

sålla ut de artiklar som inte var relevanta för litteraturstudien. Detta resulterade i 24 

tänkbara urval för litteraturstudien. Vidare delades artiklarna upp mellan författarna och 

lästes igenom i sin helhet för att se om de svarade på studiens syfte och frågeställning 

och därmed var relevanta för studien. Under den manuella delen av sökningen 

diskuterade författarna eventuella otydligheter i artiklarnas relevans för föreliggande 

litteraturstudie tillsammans för att inte riskera att exkludera relevanta artiklar. Detta 

resulterade i elva stycken artiklar som ansågs relevanta för litteraturstudien. Vidare 

söktes även referenslistor igenom manuellt vilket resulterade i att en artikel som svarade 

på studiens urvalskriterier fanns. Sökningen resulterade i att tolv artiklar valdes för att 

ingå i föreliggande litteraturstudie. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara fritt tillgängliga via Högskolan 

i Gävle, publicerade mellan år 2005-2014, skrivna på engelska eller svenska samt att de 

skulle vara Peer-Reviewed. Artiklarna exkluderades om de var systematiska 

litteraturstudier eller om de inte svarade på föreliggande litteratursstudies syfte och 

frågeställningar.  

2.4 Dataanalys 

Författarna har grundligt analyserat och granskat de i studien ingående artiklarna genom 

att båda författarna har läst igenom dem i sin helhet men med speciellt fokus på 

resultatdelen och metoddelen. Artiklarna bearbetades sedan genom att viktiga delar 

plockades ut vilket presenteras i Tabell 2 (Bilaga 1) som presenterar författare, årtal, 

syfte och huvudresultat och i Tabell 3 (Bilaga 2) som presenterar författare, årtal, titel, 

land, ansats och design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys. 

Artiklarna bearbetades sedan genom att resultatdelen lästes igenom flera gånger och 

färgkodades utifrån föreliggande litteraturstudies frågeställning; Vad har patienter med 

insulinbehandlad diabetes för erfarenheter i användandet av nya tekniska hjälpmedel 

som inkluderar insulinpumpar och kontinuerliga blodglukosmätare? Färgmarkeringarna 
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jämfördes sedan av författarna emellan och eventuella olikheter i färgmarkeringen eller 

otydliga delar av artiklarna diskuterades tillsammans. Färgkodningen resulterade i fyra 

teman. Vidare bearbetades dessa teman utifrån likheter och skillnader vilket resulterade 

i sju kategorier som presenteras i underrubriker i resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) 

är färgkodning i systematiska litteraturstudier användbara för att analysera och 

sammanställa innehållet av flera studier.  Den metodologiska frågeställningen 

analyserades genom att de metodologiska delarna i artiklarna plockades ut och 

sammanställdes vilket redovisas i Tabell 3(Bilaga 2). Författarna granskade sedan den 

metodologiska frågeställningen datainsamlingsmetod enligt den granskningsmall som 

finns i Polit och Beck (2012). Detta redovisas i löpande text under särskild rubrik i 

litteraturstudiens resultatdel samt diskuteras i resultatdiskussionen.   

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Polit och Beck (2012) så förekommer det vid en litteraturstudie tolkningar i det 

som bearbetas. Därför har författarna i föreliggande litteraturstudie gjort de 

forskningsetiska övervägandena att de granskat artiklarna och presenterat resultatet så 

objektivt som möjligt samt att författarna har skrivit studien så att plagiering har 

undvikts genom tydliga referenser. De artiklar som det gått att utläsa att de granskats 

och fått godkännande av en etisk kommitté eller artiklar där författarna gjort etiska 

överväganden har inkluderats i föreliggande litteraturstudie. I tre artiklar går detta inte 

att utläsa men dessa inkluderades ändå.  

3 Resultat 

Resultatet utgörs av tolv stycken vetenskapliga artiklar som kommer att presenteras i 

löpande text samt i Tabell 2 (Bilaga 1)och Tabell 3 (Bilaga 2). Utifrån studiens syfte 

och frågeställning har resultatet kategoriserats in i två huvudrubriker samt sju 

underrubriker.  
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3.1 Insulinbehandlade diabetikers erfarenheter av nya tekniska 

hjälpmedel 

3.1.1 Bättre glykemisk kontroll 

Bättre glykemisk kontroll var en vanlig erfarenhet vid användandet av tekniska 

hjälpmedel (Logtenberg et al. 2007, Todres et al. 2010, Ooi & Wu 2011, Garmo et al. 

2013) och patienter beskrev att de fick möjligheten att korrigera urspårande 

blodsockervärden själva samt att de hade möjligheten att upptäcka hypoglykemier i tid 

(Tansey et al. 2011). De lärde sig om sitt egna unika och komplexa diabetesmönster och 

hur de kunde justera detta vilket resulterade i en känsla av kontroll (Todres et al. 2010, 

Garmo et al. 2013). I flertalet studier har patienterna upplevt att de haft mindre antal 

hypoglykemier sedan de började använda sitt tekniska hjälpmedel (Logtenberg et al. 

2007, Skogsberg et al. 2008, Ooi & Wu 2011, Hermanides et al. 2011, van Dijk et al. 

2014) och därav minskade även rädslan för att få nattlig hypoglykemi hos några 

patienter (Cemeroglu et al. 2010, Saarinen et al. 2014). I en studie beskrevs det även att 

hypoglykemiernas utsträckning, allvarlighetsgrad och karaktär upplevdes som färre 

mindre och kortare (Garmo et al. 2013) och i en annan studie beskrev patienterna att de 

var mer känsliga för hypoglykemier, då de hade lättare att känna symtomen efter att de 

börjat använda tekniska hjälpmedel (Todres et al. 2010). I en studie visade det sig att 73 

% av patienterna inte hade blivit inlagda på sjukhus på grund av sin diabetes efter det att 

de fått sitt hjälpmedel (Logtenberg et al. 2007) och i en annan studie så visade det sig 

med en signifikant skillnad att problemområdena inom diabetes sjukdomen minskade 

om man använde ett hjälpmedel (Hermanides et al. 2011). Att med hjälp av nya 

tekniska hjälpmedel lyckas åstadkomma bättre kontroll på sitt blodsocker gjorde att 

patienterna hade en mer personlig kontroll (Todres et al. 2010). 

3.1.2 Ökad kunskap 

Erfarenheter av tekniska hjälpmedel beskrevs i en studie att det gav ett ökat samarbete 

med vården där rollen blev mer aktiv i att lära sig om sin sjukdom (Todres et al. 2010). 

Patienten fick ny kunskap om sin sjukdom (Głowińska-Olszewska et al. 2013) och de 

var tvungna att ta ett större ansvar själva över sin sjukdom och behandling (Todres et al. 

2010, Garmo et al. 2013). Ökad kunskap om sin diabetes och sitt hjälpmedel ökade 

motivationen hos patienterna och de kände därför att de kunde ta mer ansvar (Garmo et 
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al. 2013) och det framkom även att diabetesvården förbättrades (Cemeroglu et al. 

2010).   

3.1.3 Ökad självständighet  

I en studie beskrev två tredjedelar av patienterna att de upplevde en känsla av 

självständighet när de använde sitt hjälpmedel och att få hantera detta själv gjorde 

egenvården lättare. De beskrev även en känsla av att vara stärkt (Garmo et al. 2013). 

Några patienter använde olika typer av program på sin insulinpump beroende på deras 

aktivitet vilket indikerade en hög nivå av självständighet (Todres et al. 2010, Garmo et 

al. 2013, Saarinen et al. 2014). Patienterna kände mindre skuld i att inte klara av sin 

egenvård (Garmo et al. 2013) då de såg förbättringar i behandlingen av sjukdomen 

(Todres et al. 2010, Cemeroglu et al. 2010). Anledningar till detta var att de utförde mer 

regelbundna blodsockerkontroller och att de använde sig av olika funktioner i pumpen. 

En funktion kunde ge förslag på insulindoser som baserades på det aktuella 

blodsockervärdet och den mängd kolhydrater som skulle intas (Todres et al. 2010). 

Pumpen hade flera funktioner som kunde användas, vissa utnyttjade allt till fullo medan 

andra använde sig av de mest grundläggande funktionerna i pumpen. Användningen av 

pump ledde till att patienterna kände sig mer självsäkra i sin behandling och att de 

lyckades styra pumpen självständigt beskrev flera patienter som att ha vunnit mer 

autonomi (Garmo et al. 2013).   

3.1.4 Ökad frihet och flexibilitet 

Patienterna beskrev användningen av tekniska hjälpmedel som en känsla av ökad frihet 

som gjorde livet enklare (Garmo et al. 2013). Patienterna uttryckte även att de kände en 

ökad förmåga till flexibilitet, då de kände sig mindre bunden till sin sjukdom och att de 

ansåg sig vara mindre beroende av planering och rutiner i vardagen (Todres et al. 2010, 

Ooi & Wu 2011, Garmo et al. 2013). Den stora mängden tillgänglig data de kunde få 

med den kontinuerliga blodglukosmätaren beskrevs som en bra aspekt (Tansey et al. 

2011). Pumpen beskrevs som lätt att använda och det var enkelt att justera avvikelser i 

rutinerna genom att ändra dos eller program i pumpen (Ooi & Wu 2011, Garmo et al. 

2013). Insulinpumpen kändes som en säker teknisk utrustning och gjorde att de kände 

sig lättade i det dagliga livet (Garmo et al. 2013).  
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Patienterna tyckte att engagemanget i sociala situationer blev större (Todres et al. 2010, 

Hermanides et al. 2011) och att detta tilläts vara mer spontant när de hade insulinpump. 

Eftersom att de lättare kunde hantera sin sjukdom när de hade pumpen så fanns det en 

större vilja för patienterna att utsätta sig för oförutsägbara situationer som tidigare 

kunde ha krävt mer noggrann planering och ökad oro (Todres et al. 2010). Patienterna 

beskrev att de kände sig mer säkra då de i pumpen kunde få information om tidigare 

insulindosers tid och mängd vilket gjorde doseringen enklare. Detta minskade osäkerhet 

och oro och gav patienterna en känsla av att inte vara så begränsad som i sin tidigare 

behandling (Saarinen et al. 2014). 

Känslorna av att med hjälpmedlet vara fri, flexibel och att känna sig hälsosam gav en 

känsla av att vara normal (Garmo et al. 2013).  Det var en lättnad att alltid ha insulinet 

med sig (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014) och att bara behöva trycka på en 

knapp på pumpen i stället för att gå undan och ge sig själv injektioner. Patienter som 

behandlades med pump tyckte att det var positivt att inte behöva ta multipla dagliga 

insulininjektioner (Ooi & Wu 2011, Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014), speciellt i 

måltidssituationer tillsammans med andra, och de beskrev också att de kände en lättnad 

i att slippa komplikationer relaterade till dessa (Todres et al. 2010, Garmo et al. 2013).  

3.1.5 Ökat välbefinnande 

Flera patienter har känt att de har fått ett helt nytt liv sedan de började använda 

insulinpump(Garmo et al. 2013). I en studie rapporterade 80 % av patienterna att de var 

nöjda med pumpen (Ooi & Wu 2011). Patienter som använt hjälpmedel uppgav att de 

inte ville byta tillbaka till sin ursprungsbehandling igen (Todres et al. 2010, Cemeroglu 

et al. 2010, Ooi & Wu 2011, Głowińska-Olszewska et al. 2013) och att de skulle 

rekommendera hjälpmedlet till andra (Ooi & Wu 2011). Flera patienter beskrev också 

att deras tillfredsställelse av behandlingen var hög samt att den var högre efter att de 

använt ett tekniskt hjälpmedel än innan (Herman et al. 2005, Logtenberg et al. 2007, 

Skogsberg et al. 2008, Ooi & Wu 2011, van Dijk et al. 2014). Patienterna beskrev hur 

det var att få sina hjälpmedel och att detta kändes som en del av en process i att gå från 

att vara sjuk till att bli frisk och att detta sågs som en naturlig del i sjukdomen och att de 

såg hjälpmedlet som en del av sig själv istället för ett bihang (Garmo et al. 2013). 

Patienter rapporterade att upplevelsen av sin livskvalité var hög och att den förbättrades 

efter användandet av tekniska hjälpmedel (Herman et al. 2005, Todres et al. 2010, 
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Cemeroglu et al. 2010, Głowińska-Olszewska et al. 2013) och i en studie visade det sig 

att det blev en signifikant förbättring i den generella hälsan (Hermanides et al. 2011). 

Patienter rapporterade även att relationen till vårdpersonal kändes som trovärdig och 

hållbar och att den gav hjälp till att göra positiva förändringar i sin egenvård vilket 

ledde till en ökad livskvalité. De som var närstående till patienten upplevde fördelar 

som bättre hälsa hos de patienter som hade tekniska hjälpmedel (Todres et al. 2010). 

3.1.6 Rädsla och oro 

En rädsla fanns för att tekniken skulle gå sönder (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 

2014). Detta beskrevs som att det kunde ske tekniska problem, som tillexempel att 

pumpreservoaren med insulin skulle gå sönder (Garmo et al. 2013) eller att något skulle 

bli fel med insulinkanylen. Eftersom blodsockernivån skulle stiga snabbt i kroppen om 

det var något fel på tekniken, så fanns det en rädsla att må dåligt till följd av högt 

blodsocker (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). Den ökade risken för 

hyperglykemi beskrevs av patienterna som att detta skapade ett beroende av andra, då 

tillståndet kunde leda till medvetslöshet. Patienterna måste lita på kollegor och 

familjemedlemmar och dessa måste ha vetskap om situationen och vara förberedda. 

Flera av patienterna uppgav att de kände att vårdpersonalen hade generellt lite kunskap 

om insulinpumpar, och att de nämnde detta som en anledning till att känna sig sårbara. 

Att ha pumpen frånkopplad bland andra som inte hade någon vetskap om vad det var för 

något, gjorde dem även sårbara (Garmo et al. 2013). Någon patient uttryckte att det 

fanns många missuppfattningar i deras omgivningar om vad diabetes var för något.  

Omgivningen kunde tro att en patient med hypoglykemi skulle ha insulin (Saarinen et 

al. 2014). En annan patient beskrev sina tidigare erfarenheter vid kontakt med 

ambulanspersonal, att personalen verkade osäkra och rädda då det inte var någon som 

vågade röra pumpen (Garmo et al. 2013). Sådana situationer orsakade rädsla och oro 

(Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). 

3.1.7 Hinder i det dagliga livet 

Flera patienter upplevde de tekniska hjälpmedlen som för skrymmande, stora och 

otympliga (Cemeroglu et al. 2010, Tansey et al. 2011, Garmo et al. 2013, Saarinen et 

al. 2014). Patienter som använde CGM kunde uppleva att det kunde uppstå smärta vid 

insättningen av sensorn och att det uppstod hudirritationer där den suttit. Patienterna 

uppgav även att de hade problem med larmen som fanns på hjälpmedlet (Cemeroglu et 



 

13 
 

al. 2010, Tansey et al. 2011). Detta kunde vara jobbiga och störa i de dagliga rutinerna 

och några patienter valde att sluta med användningen av hjälpmedlet på grund av detta. 

Ibland kunde även tekniska problem uppstå genom att blodsockervärdena inte visade sig 

vara korrekta under de sista dagarna av sensoranvändningen (Cemeroglu et al. 2010) 

och patienterna beskrev det även som en barriär att behöva kalibrera hjälpmedlet 

(Głowińska-Olszewska et al. 2013). Negativa tekniska aspekter med insulinpumpen var 

att nålen kunde göra ont. Den kunde fastna och slitas ur och om nålen var placerad på 

fel ställe påverkades blodsockret genom att höjas då insulintillförseln hämmades. Detta 

kunde även ske då nålen suttit i huden för länge (Saarinen et al. 2014).  

Att ha insulinpump var uttryckt som en ökad börda, även om de flesta patienterna vande 

sig vid pumpbehandling med tiden (Garmo et al. 2013). Det kunde vara jobbigt att 

anpassa sig efter pumpen, då den uppfattades som ett hinder i det dagliga livet och det 

var särskilt jobbigt då pumpen inte passade till olika kläder, såsom badkläder och tajta 

klänningar (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). Under träningsaktiviteter kunde 

patienterna känna att pumpen var i vägen då flera valde att ha den frånkopplad 

(Saarinen et al. 2014). Det hände även att pumpen fastnade och rev sönder kläder 

(Garmo et al. 2013). Det var känslomässigt mödosamt att aldrig få vara eller känna sig 

helt naken. Även om de kopplade bort pumpen så satt alltid nålen och tejpen kvar på sitt 

ställe. Kärlekslivet kunde påverkas genom att pumpen var i vägen under samlag. 

Patienter beskrev att de alltid behövde tänka på var pumpen var någonstans och att den 

kunde falla ner mellan sängarna eller att slangen till pumpen kunde strama åt (Saarinen 

et al. 2014). 

Trots många års behandling med insulinpump så upplevde vissa patienter att det kändes 

som en boja som styrde deras liv med rutiner (Garmo et al. 2013). Att vara utan pump 

och inte ha tillgång till insulinet kan leda till livshotande tillstånd, och av den 

anledningen kände patienterna att de hela tiden var tvungna att vara medvetna om sin 

behandling och komma ihåg utrustningen. (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). 

Det fanns inte någon möjlighet att ta en paus eller avvika från behandlingen (Garmo et 

al. 2013).  Att fylla på insulinpumpen och att ha med sig extra pumpmaterial var något 

som ständigt behövde planeras in (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). Eftersom 

det gick åt mycket förbrukningsmaterial i pumpanvändandet, krävde det alltid att 

materialet fylldes på kontinuerligt. Några patienter uttryckte att det var viktigt att tänka 
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på att komma ihåg att beställa utrustning på apoteket i god tid innan de tog slut, 

eftersom apoteket inte hade alla tillbehör på lagret (Saarinen et al. 2014).  

3.2 Beskrivning av datainsamlingsmetoden 

I föreliggande litteraturstudie ingår tolv stycken artiklar vilka författarna har granskat i 

syfte att kunna beskriva dem utifrån deras metodologiska aspekt datainsamlingsmetod. 

Av dessa artiklar så hade sju stycken en kvantitativ ansats och använde sig av olika 

mätinstrument i form av enkäter för att samla in data (Herman et al. 2005, Logtenberg 

et al. 2007, Skogsberg et al. 2008, Cemeroglu et al. 2010, Hermanides et al. 2011, 

Głowińska-Olszewska et al. 2013, van Dijk et al. 2014). Tre stycken hade en kvalitativ 

ansats och använde sig av intervjuer för att samla in data (Todres et al. 2010, Garmo et 

al. 2013, Saarinen et al. 2014) och två stycken hade både en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats och använde sig då av både mätinstrument och intervjuer för att samla 

in data (Ooi & Wu 2011, Tansey et al. 2011).  Samtliga av de i studien ingående 

artiklarna beskrev vilken datainsamlingsmetod som använts. Resultatet av granskningen 

av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod redovisas nedan i löpande text 

samt i Tabell 3 (Bilaga2). 

Av de sju artiklar med kvantitativ ansats så använde alla sig av enkäter för att samla in 

data. Två artiklar använde sig av studiespecifika enkäter och beskrev både enkätens 

struktur och innehåll samt när deltagarna fyllde i enkäten (Cemeroglu et al. 2010, 

Głowińska-Olszewska et al. 2013). Fyra av de artiklar som hade en kvantitativ ansats 

använde sig av redan tidigare framtagna enkäter som var välanvända och reliabilitets 

och validitetstestade. Artiklarna beskrev även enkäternas struktur och innehåll (Herman 

et al. 2005, Skogsberg et al. 2008, Hermanides et al. 2011, van Dijk et al. 2014). En av 

artiklarna med kvantitativ ansats använde sig både av en studiespecifik enkät samt redan 

framtagna validitets och reliabilitetstestade enkäter och samtliga beskrevs eller 

presenterades i bild avseende innehåll och struktur (Logtenberg et al. 2007). I tre 

artiklar beskrevs det att datainsamlingen genomfördes på kliniken där patienterna gick 

(Herman et al. 2005, Skogsberg et al. 2008, Cemeroglu et al. 2010) och i en artikel 

beskrevs det att datainsamlingen genomfördes genom att enkäten skickades ut via mail 

till deltagarna (Logtenberg et al. 2007). I tre artiklar angavs ej platsen för 

datainsamlingen (Hermanides et al. 2011, Głowińska-Olszewska et al. 2013, van Dijk et 

al. 2014). 
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Tre av de i resultatet ingående artiklarna hade en kvalitativ ansats och använde sig 

enbart av intervjuer för att samla in data. I samtliga artiklar framkom det vilken typ av 

intervju som användes (Todres et al. 2010, Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). I 

artiklarna beskrev man vidare att data samlades in via 16 stycken semistrukturerade 

intervjuer (Garmo et al. 2013) djupintervjuer med fyra deltagare (Todres et al. 2010) 

samt fokusgruppsintervjuer med elva deltagare uppdelade i två grupper (Saarinen et al. 

2014). I artiklarna skrivna av Garmo et al. (2013) och Saarinen et al. (2014) beskrevs 

det även hur långa intervjuerna var. Ingen av artiklarna som använde sig av en kvalitativ 

ansats har angett platsen för intervjun.  

Två av de i resultatet ingående artiklarna hade en kvantitativ ansats med kvalitativa 

inslag. (Ooi & Wu 2011, Tansey et al. 2011). En artikel samlade in data genom utdrag 

ur journaler samt via en strukturerad intervju som beskrevs avseende sin struktur samt 

när den genomfördes (Ooi & Wu 2011). Den andra artikeln använde sig av en tidigare 

framtagen enkät som beskrevs avseende sitt innehåll, struktur och när den genomfördes 

samt en strukturerad intervju som beskrevs avseende sitt innehåll (Tansey et al. 2011). I 

artikeln skriven av Ooi och Wu (2011) angavs det att den strukturerade intervjun 

genomfördes på kliniken där patienterna gick eller på telefon. I artikeln skriven av 

Tansey et al. (2011) angavs ej platsen för datainsamlingen.  

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att insulinbehandlade diabetiker har både positiva och negativa 

erfarenheter i användandet av nya tekniska hjälpmedel. De positiva erfarenheterna var 

bättre glykemisk kontroll, ökad kunskap, ökad självständighet, ökad frihet och 

flexibilitet samt ökat välbefinnande. De negativa erfarenheterna var rädsla och oro samt 

hinder i det dagliga livet. I beskrivningen av den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod framkom det att de flesta av artiklarna använde sig av enkäter för 

att samla in data men det förekom även att man samlade in data via intervjuer.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Insulinbehandlade diabetikers erfarenheter av nya tekniska 
hjälpmedel  

Resultatet visade att insulinbehandlade diabetiker har både positiva och negativa 

erfarenheter av användandet av nya tekniska hjälpmedel. 

En tydlig erfarenhet som framkom i resultatet var att patienterna fick en bättre 

glykemisk kontroll. Föreliggande litteraturstudies resultat visar att användningen av 

tekniska hjälpmedel leder till en bättre glykemisk kontroll (Logtenberg et al. 2007, 

Todres et al. 2010, Ooi & Wu 2011, Garmo et al. 2013) samt en upplevelse av ett 

mindre antal hypoglykemier (Logtenberg et al. 2007, Skogsberg et al. 2008, Ooi & Wu 

2011, Hermanides et al. 2011, van Dijk et al. 2014). Detta kan jämföras med det som 

framkommer i en studie av Tamborlane et al. (2001) där man kommit fram till att de 

som använder ett tekniskt hjälpmedel har ett lägre HbA1c än de som inte använder 

tekniska hjälpmedel. Dessutom har det visat sig är de som använder tekniska hjälpmedel 

har 50% färre antal hypoglykemier än de som inte använder tekniska hjälpmedel. Detta 

tolkar författarna till föreliggande litteraturstudie som att man har en bättre kontroll på 

sin sjukdom och undviker det som Aathira och Jain (2014) beskriver i sin artikel 

nämligen kraftiga svängningar i blodsockret vilket man strävar emot att undvika vid 

behandlingen av diabetes. 

I föreliggande litteraturstudies resultat nämnde patienterna att det krävdes tid och 

tålamod för att lära sig av tekniken och att lärandet var ett måste då tekniken måste 

kunna handhas (Garmo et al. 2013). Orem kan kopplas till detta då det visar att alla 

människor alltid strävar mot att uppnå ett optimalt tillstånd i sitt liv och att det i vissa 

stadier i livet betyder att man måste utvecklas och engagera sig i utvecklingen för att nå 

detta optimala tillstånd (Orem 2001). Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar 

detta som att patienterna som får ett tekniskt hjälpmedel känner ett behov av att söka 

kunskap för att lära sig hantera sitt nya hjälpmedel så det kan hjälpa dem till att sträva 

efter att nå ett så optimalt tillstånd som möjligt, genom att leva så symtomfritt från sin 

diabetes som det är möjligt.  
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Författarna till föreliggande litteraturstudie har förstått det som att bristande motivation 

och engagemang gör det svårare att ta till sig ny kunskap och att lära sig av denna. Detta 

bekräftas i en studie som visar att patienten måste vara motiverad och kunna handha 

tekniken om de tekniska hjälpmedelena ska ha någon positiv effekt. Studien visar även 

att vården kan hjälpa till att lära patienterna genom utbildning (Naranjo et al. 2014). I 

detta finns en koppling till Orems egenvårdsteori som säger att när det uppstår en 

egenvårdsbrist så har sjuksköterskan en viktig uppgift i att täcka upp för den bristen 

vilket kan göras i form av utbildning och stöd (Orem 2001).  

I föreliggande litteraturstudies resultat rapporterade patienter att det inte fanns någon 

signifikant skillnad i flexibiliteten för behandlingen efter användandet av nya tekniska 

hjälpmedel (van Dijk et al. 2014). Patienterna rapporterade även att den mentala hälsan 

blev sämre efter att de använt ett tekniskt hjälpmedel (Herman et al. 2005).  I en av 

resultatests studier rapporterade vissa patienter att de inte upplevde någon skillnad i sin 

hälsa eller oro som bottnade i sjukdomen. I samma studie kunde man dock se att 

patientgruppen som undersöktes var liten och att patienterna hade en komplicerad 

diabetes eller andra relaterade sjukdomar (van Dijk et al. 2014). Detta tror författarna 

till föreliggande litteraturstudie kan ses som en orsak till att de inte upplevde någon 

förbättring i sin hälsa eftersom de skattade sin hälsa och sin oro så dåligt.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie vill lyfta fram en aspekt som framkom i 

resultatet och det är att erfarenheterna hos en del patienter kunde vara både positiva och 

negativa vilket bland annat framkom i en studie av Garmo et al. (2013) där patienterna 

hade delade erfarenheter som var både positiva och negativa. Studiens resultat delades 

in till kategorier som var motsatser till varandra till exempel “Routinized vs. flexibel”.  

I förliggande litteraturstudies resultat beskrev patienter att de med pumpen kände sig 

fast i sina rutiner vilket kunde innebära noggrann planering, styrning av födointag, 

motion, andra aktiviteter samt medicinering, och att dessa rutiner kunde upplevas som 

tråkiga. Flera patienter upplevde även att de tekniska hjälpmedlen var för skrymmande, 

stora och otympliga (Cemeroglu et al. 2010, Tansey et al. 2011, Garmo et al. 2013, 

Saarinen et al. 2014) vilket även stärks i en annan studie som visade att anledningen till 

att användningen av insulinpumpar inte slagit igenom så stort var att de tidiga pumparna 

var mycket större i storleken och att använda en extern apparat upplevdes som ett 

psykosocialt problem för många (Tamborlane et al. 2001). En av författarna till 
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föreliggande litteraturstudie har erfarenhet av att det idag finns flera hjälpmedel som 

specialsydda kläder och andra tillbehör som det går att använda sig av för att kunna 

underlätta bärandet av pumpen. Det finns tillexempel badkläder med insydda fickor, 

likaså underkläder, toppar och olika träningskläder med samma funktion. Det finns även 

ett urval av fodral, väskor och häftklämmor för att på bästa sätt passa olika individers 

behov. 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie rapporterade några patienter att de kändes 

som att det tekniska hjälpmedlet inte gav dem någon ökad känsla av frihet och 

flexibilitet (Herman et al. 2005, Garmo et al. 2013). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att det kan vara sjukdomen och inte hjälpmedlet som skapar denna 

känsla. Detta stärks av en studie av Wu et al. (2011) där patienterna nämnde att de 

upplevde att det var jobbigt, pinsamt, att de fick oönskad uppmärksamhet och förlust av 

förtroende när de råkade ut för hypoglykemier inför andra. Eftersom att patienterna ville 

dölja symtomen för andra och att detta inte gick att styra och ha kontroll över 

påverkades patienternas självbild negativt.  Patienterna kände även att det var lättare att 

styra sina fysiska symtom än de psykologiska symtomen. Flera patienter som arbetade 

ville därför inte utsätta sig för risk att drabbas av hypoglykemi under arbetspassen, 

därför såg de till att ligga lite högre i sitt blodsocker. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att många därför ligger högre i sitt blodsocker på grund av rädslan 

för att drabbas av hypoglykemi vilket man i föreliggande resultat kan se faktiskt inte 

händer lika ofta då man använder ett tekniskt hjälpmedel (Logtenberg et al. 2007, 

Skogsberg et al. 2008, Ooi & Wu 2011, Hermanides et al. 2011, van Dijk et al. 2014).  

I resultatet framkom det att flera patienter uppgav att de hade problem med larmen som 

fanns på hjälpmedlet (Cemeroglu et al. 2010, Tansey et al. 2011) och att de kunde störa 

i de dagliga rutinerna, då några patienter valde att sluta använda hjälpmedlet på grund 

av detta (Cemeroglu et al. 2010). En av författarna till föreliggande litteraturstudie har 

egna erfarenheter av detta och har vetskap om att det finns inställningar på hjälpmedlen 

som gör det möjligt att ändra valet av ljudstyrkan, då det går att ha på endast 

vibrationer. Författaren vet att det åtminstone gäller för de allra nyaste hjälpmedlen som 

denne har erfarenhet av vilket även styrks av Bailey et al. (2015) som i studien beskrev 

funktionerna av en nyare version av CGM. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

antar att de äldre versionerna förmodligen inte har dessa funktioner, och kan förstå att 

dessa larm störde patienterna i det dagliga livet.  
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Det som även tydligt framkommit i resultatet var att flera patienter uppgav att de kände 

mer flexibilitet i vardagen, som att alltid ha insulinet med sig och att bara behöva trycka 

på en knapp på pumpen i stället för att ta injektioner (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 

2014). Detta var även samstämmigt i en annan studie där patienterna rapporterade ökad 

flexibilitet i livsstilen vilket innebar färre injektioner, att kunna äta när som helst under 

dagen och mer varierat än innan, bättre glykemisk kontroll samt ett ökat välbefinnande 

(Alsaleh et al. 2012).  

Flera patienter i föreliggande litteraturstudies resultat beskrev det som en utmaning att 

kunna släppa sina gamla egenvårdsrutiner för att i stället våga lita på pumpen (Garmo et 

al. 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie förstår det som att det är en 

process att gå igenom som kan ta olika lång tid för alla. Detta stärks av studien av 

Alsaleh et al. (2012) som beskriver det som att det kan vara en omställning att börja 

använda nya tekniska hjälpmedel. Det kunde handla om att inhämta ny kunskap, ändra 

tankemönster och att vänja sig med ett ökat ansvar.  Studien visade att det kunde ta 

mellan 10 dagar och 2-3 månader att känna sig bekväm med sitt hjälpmedel och mellan 

6 veckor och 9 månader att känna sig självsäker med den. Många beskrev i denna studie 

övergången som stressfull men som en smidig process och patienterna rapporterade 

symtom som nervositet, stress och trötthet. Detta sågs framförallt under de första 

veckorna med pump. I föreliggande litteraturstudies resultat beskrev patienterna att de 

hade en känsla av att de inte var värda att få nya tekniska hjälpmedel och att de trodde 

att de skulle få motstånd från vården av att få använda dessa (Todres et al. 2010). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie uppfattar att dessa upplevda känslor kunde 

bero på att patienterna kände att de fick ta ett större ansvar för fort. De kanske hade för 

höga krav på sig själva eller att vården inte hade realistiska förväntningar på patienterna. 

Att våga lita på sina tekniska hjälpmedel till fullo visade sig, i föreliggande 

litteraturstudies resultat, kunna vara svårt för flera patienter då det fanns en rädsla och 

oro för att tekniken skulle gå sönder (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014). Att inte 

kunna släppa på kontrollen och att ständigt behöva planera med allt som vad sjukdomen 

innebar, var även något som beskrevs i en studie av Aathira och Jain (2014) som något 

som patienterna bar med sig dagligen. Att samtidigt våga lita på tekniken men även vara 

beredd på att något kunde gå fel, tror författarna till föreliggande litteraturstudie, är en 

stressor som är svår att balansera.  
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Att människor glömmer är mänskligt, men att vara diabetiker och glömma sin 

utrustning kan få förödande konsekvenser som kan leda till allvarliga tillstånd. I 

föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att rädslan för hyperglykemi och 

hypoglykemi var ständigt återkommande (Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014) och 

att förbereda familj och kollegor på värsta tänkbara situationer var ett måste (Garmo et 

al. 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie tänker på familjen till den 

drabbade som måste ta ett ansvar och vara beredda och veta vad de ska göra vid dessa 

tillstånd, vilket kan orsaka känslor som ångest och rädsla. Detta stärks i studien av Wu 

et al. (2011) där det visade sig att flera anhöriga ansåg att det var mest oroande med 

hypoglykemi, eftersom patienterna då inte kunde ta hand om sig själva och att detta 

därför skapade ett beroende av andras hjälp. Det orsakade stress och ångest för familjen. 

4.2.2 Diskussion utifrån den metodologiska frågeställningen 

Granskingen av de i studien ingående artiklarnas metodologiska aspekt 

datainsamlingsmetod visade att artiklarna använt sig av flertalet metoder för att samla in 

data. Sju studier använde sig av enkäter för att samla in data (Herman et al. 2005, 

Logtenberg et al. 2007, Skogsberg et al. 2008, Cemeroglu et al. 2010, Hermanides et al. 

2011, Głowińska-Olszewska et al. 2013, van Dijk et al. 2014). Polit och Beck (2012) 

beskriver att enkätundersökning är en bra metod att använda då man vill ha ett stort 

deltagarantal och ett resultat som är överförbart till liknande situationer. Enkäter är 

också bra då de kan bevara deltagarnas anonymitet. Av de sju artiklar som hade enkäter 

som datainsamlingsmetod använde sig fyra stycken av validitets och reliabilitetstestade 

enkäter (Herman et al. 2005, Skogsberg et al. 2008, Hermanides et al. 2011, van Dijk et 

al. 2014). Polit och Beck (2012) skriver att validitet och reliabilitetstestade enkäter är 

enkäter som är testade så att de mäter det dem avser att mäta, samt testade för att se hur 

väl dem mäter detta. Dessa enkäter är oftast välanvända. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att användandet av dessa enkäter är positivt då detta leder till att 

resultatet blir mer trovärdigt.  

Två artiklar använde sig bara av studiespecifika enkäter (Cemeroglu et al. 2010, 

Głowińska-Olszewska et al. 2013). Detta görs ofta då man inte hittar en lämplig enkät 

till det man vill mäta och ofta på grund av att området man vill göra sin studie inom är 

relativt nytt (Polit & Beck 2012) vilket författarna i detta fall kan anta varit anledningen 

då nya tekniska hjälpmedel inom diabetes är ett nytt och outforskat område. Det 
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positiva med att använda studiespecifika enkäter är att man har möjlighet att få svar som 

är mer anpassade för just den studien men det negativa är att man riskerar att frågorna 

inte är uppbyggda på ett sätt som gör att de förstås på samma sätt av alla deltagare (Polit 

& Beck 2012). En enkät som ingick i föreliggande studies resultat visade sig använda 

både en studiespecifik och redan framtagna enkäter (Logtenberg et al. 2007). Detta ser 

författarna som en fördel då resultatet kommer att bli både studiespecifikt och trovärdigt 

i och med att man blandar olika typer av enkäter.  

Tre artiklar använde sig av intervjuer för att samla in data till sina studier (Todres et al. 

2010, Garmo et al. 2013, Saarinen et al. 2014).  Intervjuer används ofta för att få en 

inblick i ett fenomen som man inte vet så mycket om (Polit & Beck 2012) vilket 

författarna till föreliggande litteraturstudie ser som en bra datasamlingsmetod i detta 

ämne då det är rätt så nytt inom omvårdnadsforskningen. I studien av Todres et al. 

(2010) använde man sig av djupintervjuer för att samla in data.  Detta är positivt då 

deltagarna får prata öppet om fenomenet, vilket kan ge en djupare inblick i ämnet men 

negativt då intervjun riskerar att inte täcka in det ämnet man hoppats på (Polit & Beck 

2012). I studien av Garmo et al. (2013) använde man sig av semistrukturerade intervjuer 

då man använder sig av en intervjuguide för att täcka upp det man vill få med i 

intervjun, vilket ses som positivt (Polit & Beck 2012). I den tredje kvalitativa studien 

använde man sig av fokusgrupper för att samla in data (Saarinen et al. 2014). Detta 

beskriver Polit och Beck (2012) som positivt då deltagarna får chansen att diskutera och 

dela sina erfarenheter med andra i en liknande situation, det negativa kan dock vara att 

en del deltagare tar över diskussionen medan andra inte får något sagt. Vidare beskriver 

Polit och Beck (2012) att det i fokusgruppsintervjuer finns en risk att deltagarna inte 

vågat uttrycka sina känslor inför en stor grupp.  

Ingen av artiklarna med kvalitativ ansats beskrev vart datainsamlingen ägt rum. Enligt 

Polit och Beck (2012) ska datainsamlingen ske på en neutral plats där deltagarna känner 

sig trygga att kunna prata fritt. Då ingen av artiklarna med kvalitativa ansatser nämner 

något om detta så anser författarna till föreliggande litteraturstudie att detta är en brist i 

artiklarna då platsen kan spela en stor roll i vad man får fram i datainsamlingen. 

Två artiklar använde sig av både en kvantitativ och en kvalitativ ansats (Ooi & Wu 

2011, Tansey et al. 2011). Det finns något som heter mixade metoder vilket är när man 

använder sig av båda typerna av ansats i studien. Dessa är ibland svåra att definiera. 
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Detta i och med att det finns en grå zon i många studier där man till största del använder 

ena ansatsen men blandar in en annan. Det kan exempelvis vara när man i en enkät som 

i vanliga fall är en kvantitativ ansats avslutar med en öppen fråga där deltagaren får 

svara fritt, eller i en djupintervju som i vanliga fall är en kvalitativ ansas där man 

avslutar med att fråga strukturerade demografiska frågor om ålder, antal barn och 

utbildning. En renodlad mixad studie som integrerar resultaten från båda 

insamlingsmetoderna och drar slutsatser från dessa ger en så kallad meta-slutsats (Polit 

& Beck 2012). De studier som använt sig av både en kvantitativ och en kvalitativ ansats 

i föreliggande litteraturstudie upplever författarna inte vara renodlade mixade studier 

utan istället ligga i den gråzon som tidigare beskrivits då de främst använt kvantitativa 

ansatser för att samla in data via journaler (Ooi & Wu 2011) respektive enkäter (Tansey 

et al. 2011). Den kvalitativa ansatsen har endast visat sig i form av strukturerade frågor 

som i en bilaga ser ut som en enkät bara det att frågorna ställts muntligt (Ooi & Wu 

2011) respektive två frågor med möjligheten att ge flera svar (Tansey et al. 2011).  

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en litteraturstudie med en deskriptiv 

design. Styrkan i en litteraturstudie är att omfattningen av den blir stor då man slår ihop 

flertalet studier vilket leder till ett större deltagarantal och i och med det så ökar 

trovärdigheten av det framkomna resultatet då det är baserat på fler personer (Polit & 

Beck 2012). Sökningen efter artiklar till denna studie gjordes enbart i MedLine via 

PubMed vilket kan ses som en nackdel då passande artiklar i andra databaser inte täckts 

in i sökningen. Författarna valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar i 

litteraturstudien då detta i Polit och Beck (2012) beskrivs som något man gör för att få 

en så omfattande bild av ämnes som möjligt.  Ett urvalskriterie författarna till 

föreliggande litteraturstudie använt sig av var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2005-2014, en nackdel med detta är att relevanta artiklar som blivit 

publicerade innan detta riskerar att inte komma med i studien men författarna anser 

dock att denna begränsning är relevant då syftet med studien var att undersöka 

erfarenheter av nya tekniska hjälpmedel vilket kräver relativt ny publicerade studier. 

Författarna anser dock att om en ännu kortare publiceringstid hade används så hade 

risken varit att sökningen inte resulterat i tillräckligt många artiklar för att kunna 

genomföra en litteraturstudie. En annan urvalskriterie för litteraturstudien var att 

artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller engelska då dessa språk var de som 
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författarna kunde, dock så är svenska båda författarnas modersmål. En negativ aspekt 

med detta är att risken finns att de artiklar som var skrivna på engelska kan bli 

feltolkade i och med att författarnas språkkunskaper kan leda till misstolkningar, en 

annan negativ aspekt med att använda språkbegränsningar är risken att man exkluderar 

relevanta artiklar skrivna på andra språk.  

Angående sökorden som användes i sökningarna för litteraturstudien så diskuterade 

författarna länge hur de skulle söka för att få en så specifik sökning som möjligt för 

syfte och frågeställning, detta resulterade i att två fritextord utöver MeSh termer 

användes. Fördelen med att använda MeSh termer är att det är ett konsekvent sätt att 

samla ihop information som kan hamna under olika termer vid en fritextsökning trots att 

de handlar om samma sak (Polit & Beck 2012) vilket författarna riskerade när de 

använde fritextord. Under diskussionen inför sökningen övervägde författarna att 

använda “new technology” som sökord då det passade syftet. Detta ansågs dock som för 

brett och innehöll för mycket teknik som inte passade för föreliggande litteraturstudies 

syfte så detta valdes bort och ersattes av de mer specifika termerna för tekniska 

hjälpmedlen “insulin infusion system” som är en MeSh term samt “continuous glucose 

monitoring” som är ett fritextord. En annan diskussion som uppstod var vilket sökord 

som skulle användas för det svenska ordet patient erfarenheter, då ordet “patient 

experience” inte är en MeSh term. Detta resulterade i att fritextordet “patient 

experience” användes samt MeSh termen “patient satisfaction” då denna term 

uppmärksammades av författarna i nästan alla de artiklar som ansågs som tänkbara 

urval i förarbetet till föreliggande litteraturstudie. 

Dataanalysen i föreliggande litteraturstudie gjordes genom att författarna läste igenom 

resultatet flertalet gånger vilket leder till att man minskar risken för feltolkning (Polit & 

Beck 2012). Författarna har även bearbetat artiklarna och kommit fram till ett resultat 

tillsammans vilket även det minskar risken för feltolkning men även för objektivitet. 

Vid granskning av artiklarna noterades att de var genomförda i flertalet olika länder 

vilket kan ses som positivt då resultatet i artiklarna kan ses som överförbart på en stor 

grupp människor i flera länder och med olika kulturer. De etiska överväganden som 

författarna till föreliggande litteraturstudie angett är bland annat att de inkluderat 

artiklar som granskat och fått etiskt godkännande av en etisk kommitté eller där 

författarna gjort etiska överväganden. I tre artiklar gick detta dock inte att utläsa och i 

dessa fall har författarna till föreliggande litteraturstudie granskat artiklarna enligt 



 

24 
 

riktlinjerna för kritiserande av studiers etiska aspekter som finns i Polit och Beck (2012) 

och enligt detta tolkat det som att artiklarna följt de etiska riktlinjer som finns när man 

gör en studie även om dessa inte står beskrivna i text. Polit och Beck (2012) skriver 

även att en del artiklar väljer att inte skriva ut sina etiska överväganden på grund av 

utrymmesskäl.  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Överallt i den kliniska verksamheten så finns det patienter med insulinbehandlad 

diabetes och denna patientgrupp ökar hela tiden. Som sjuksköterska kommer man någon 

gång att stöta på dessa patienter och det är då av stor vikt att vara medveten om den 

tekniska utvecklingen som pågår och vad patienterna har för erfarenheter av 

användandet av tekniska hjälpmedel. Att som sjuksköterska ha kunskap inom detta 

bidrar det till att man blir mer engagerad i området och då ökar även engagemanget hos 

patienterna när sjuksköterskan besitter kunskap. I och med detta ökar ambitionen hos 

patienterna för att utföra sin egenvård. Det är viktigt att den kliniska verksamheten 

håller sig uppdaterad inom ämnet och tillämpar de senaste rönen inom forskningen, då 

detta även är angeläget för patienterna som är engagerade och förväntas ställa frågor. 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att erfarenheterna är både positiva och 

negativa och i den kliniska verksamheten kan man använda detta resultat till att försöka 

förbättra vården. Författarna anser att det är viktigt att ta tillvara på både de positiva och 

de negativa aspekterna i resultatet. Att fördjupa sig i de negativa aspekterna kan bidra 

till att problemområden underlättas genom att exempelvis undervisa patienterna i 

tekniken och att ge förslag på tillbehör som kan underlätta vardagen för patienterna. 

Eftersom resultatet visar att tekniska hjälpmedel till stor del är positiva för patienterna 

så bör sjuksköterskan ha relevant kunskap om och kunna hantera dessa så att patienten 

får fortsatt möjlighet att använda hjälpmedlet även om patienten exempelvis blir inlagd 

på sjukhus. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I sökningarna till föreliggande litteraturstudie har författarna uppmärksammat att det 

finns stora mängder forskning om sjukdomen diabetes, författarna har dock genom sina 

sökningar även uppmärksammat att det är en brist på forskning som handlar om 

tekniska hjälpmedel. Författarna anser därför att detta är något som det bör forskas mer 

inom av olika anledningar. Dels för att sjukdomen ökar men också för att den tekniska 
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utvecklingen har varit så snabb den senaste tiden och att den även fortsätter att gå 

snabbt framåt. Därför så måste forskningen hänga med, så att studier görs för att testa 

och utvärdera nya tekniska hjälpmedel. Detta är viktigt i den gemensamma strävan efter 

en evidensbaserad vård.  I föreliggande litteraturstudie har författarna kommit fram till 

ett resultat som visar att erfarenheterna av att använda tekniska hjälpmedel är både 

positiva och negativa. Med fortsatt forskning inom detta område tror författarna att man 

kan ta reda på vad de negativa aspekterna beror på för att sedan kunna göra något åt 

dessa.  

4.6 Slutsats 

Diabetes är en komplex sjukdom som förutom påverkan fysiologiskt är en börda för 

patienten i det dagliga livet. Den tekniska utvecklingen inom diabetesvården är stor och 

går fort framåt. Insulinbehandlade diabetiker har både positiva och negativa erfarenheter 

i användandet av nya tekniska hjälpmedel. De positiva erfarenheterna är bättre 

glykemisk kontroll, ökad kunskap, ökad självständighet, ökad frihet och flexibilitet samt 

ökat välbefinnande. De negativa erfarenheterna är rädsla och oro samt hinder i det 

dagliga livet. Eftersom att utvecklingen av ny teknik i diabetesvården går fort framåt så 

måste även forskningen inom detta område göra det.  
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6 Bilagor 
 

6.1 Tabell 2 Översikt av artiklarnas syfte och resultat 

Författare och årtal Syfte Huvudresultat 
Cemeroglu AP, Stone R, 
Kleis L, Racine MS, 
Postellon DC & Wood 
MA. (2010) 

Att utvärdera patienter och vårdnadshavares 
erfarenheter av fördelar och nackdelar med 
kontinuerlig blodglukosmätning hos barn eller 
unga vuxna med typ 1 diabetes som använder 
insulinpump 

Den vanligaste erfarenheten av CGM är att 
den förhindrar hypoglykemier samt minskar 
oro och ångest relaterat till detta. Negativa 
erfarenheter är ovanliga. 

Garmo A, Hörnsten Å & 
Leksell J. (2013) 

Att beskriva erfarenheterna av effekterna av 
insulinpumps behandling hos vuxna med typ 1 
diabetes efter >5 års användning av en 
insulinpump 

Insulinpumpsbehandling sågs som både en 
boja och en livlina. En del var positiva till 
pumpen, en del var negativa och en del hade 
båda typen av känslor. 

Głowińska-Olszewska B, 
Tobiaszewska M, 
Łuczyński W & Bossowski 
A. (2013) 

Att bedöma möjligheten att glykemisk kontroll 
förbättras och att karakterisera den grupp av 
ungdomar som kan få långsiktiga fördelar från 
användningen av RT-CGMS. 

Lägre HbA1c. De med förbättrad HbA1c efter 
tre månader var mest tillfredsställda med 
behandlingen. 

Herman WH, Ilag LL, 
Johnson SL, Martin CL, 
Sinding J, Al Harthi A, 
Plunkett CD, LaPorte FB, 
Burke R, Brown MB, 
Halter JB & Raskin P. 
(2005) 

Att jämföra effekt och säkerhet av CSII och 
MDI hos äldre vuxna med insulinbehandlad typ 
2 diabetes och att utvärdera 
behandlingstillfredsställelsen och livskvaliten. 

Hos äldre personer med T2DM gav både CSII 
och MDI bra glykemisk kontroll och var 
säkra. CSII gruppen var mer tillfredställda 
med sin behandling men skillnaden mellan 
grupperna var inte signifikant. 

Hermanides J, Nørgaard K, 
Bruttomesso D, Mathieu 
C, Frid A, Dayan CM, 
Diem P, Fermon C, 
Wentholt IM, Hoekstra JB 
& DeVries JH. (2011) 

Att utreda effektiviteten av sensor baserad pump 
terapi vs. Insulinsprutor hos patienter med 
suboptimal kontrollerad typ1 diabetes. 

Den sensorbaserade insulinpumpen sänkte 
HbA1c och ökade tillfredställelsen med 
behandlingen. 

Logtenberg SJ, van 
Ballegooie E, Israêl-
Bultman H, van Linde A & 
Bilo HJ. (2007) 

Att utvärdera den glykemiska kontrollen, 
hälsostatus och tillfredsställelsen med 
behandlingen hos personer som behandlades 
med CIPII inom Isala klinikerna 

CIIPI ger bättre glykemisk kontroll och färre 
självupplevda hypoglykemiska tillstånd hos 
patienter med dåligt kontrollerad diabetes. 
Tillfredställelsen med behandlingen är hög. 
Den mentala hälsan och välmående är dock 
lågt. 

Ooi HL & Wu LL. (2011) Att utvärdera effektiviteten av pumpbehandling 
och dess effekt på metabolisk kontroll hos 
patienter med typ1 diabetes. 

Insulinpumsbehandling resulterade i långvarig 
förbättring i glykemisk kontroll med 
förbättring i HbA1c. Höga nivåer av 
tillfredställelse rapporterades av de som 
använde insulinpumpen.  

Saarinen, T, Fernström, L, 
Brorsson, A.-L. och 
Olinder, A. L. (2014) 

Att beskriva hur patienter med typ 1 diabetes 
upplevde övergången från MDI till CSII. 

De kände sig lättade men också att de gjorde 
diabetesen synlig. Alla hade dock en hög 
tillfredsställelse.  

Skogsberg L, Fors H, 
Hanas R, Chaplin JE, 
Lindman E & Skogsberg J. 
(2008) 

Att jämföra livskvalitet och tillfredsställelse av 
behandling hos vuxna med typ 1-diabetes som 
behandlas med antingen kontinuerlig CSII eller 
MDI. 

Färre hypoglykemier, mindre rädsla för 
hypoglykemier, dock ingen signifikant 
skillnad. De med CSII var signifikant mer 
tillfredställd med sin behandling. Ingen 
skillnad i metabolisk kontroll.  

Tansey M, Laffel L, Cheng 
J, Beck R, Coffey J, Huang 
E, Kollman C, Lawrence J, 
Lee J, Ruedy K, 
Tamborlane W, Wysocki T 
& Xing D. (2011) 

Att beskriva tillfredsställelse med kontinuerlig 
glukosmätning i typ 1-diabetes; att korrelera 
kontinuerlig glukosövervakning tillfredsställelse 
poäng med användning; och för att identifiera 
gemensamma teman i upplevda fördelar och 
hinder av de kontroller som rapporterats av 
vuxna, ungdomar och föräldrar till ungdomar i 
Juvenile Diabetes Research Foundation 
kontinuerlig glukosövervakning prövningar. 

Ju oftare man använde glukosmätaren desto 
mer tillredställd var man med den. De största 
positiva aspekterna som framkom var att man 
ka se glukostrender upptäcka hypoglykemier. 
De största negativa aspekterna var 
kroppsfrågor och smärta vid sensorinsättning. 



 

 
 

Todres L, Keen S &  Kerr 
D. (2010)  

Att ge en djup inblick i de förändringar som kan 
upplevas av patienter som inleder behandling 
med kontinuerlig subkutan insulin infusion och 
att svara på forskningsfrågan hur det är att leva 
med en insulinpump. 

I början upplevde man utmaningar med att 
leva med pumpen men långtidseffekten av 
hjälpmedlet var att den ökade livskvaliten och 
förändrade relationen mellan patienten och 
sjukvårdspersonalen. 

van Dijk PR, Logtenberg 
SJ, Groenier KH, Gans 
RO, Kleefstra N & Bilo 
HJ. (2014) 

Att långsiktigt beskriva loppet av glykemisk 
kontroll, komplikationer, hälsorelaterad 
livskvalité och tillfredsställelse i behandlingen 
hos patienter med typ 1 diabetes som behandlas 
med CIPII. 

Förbättrad hälsorelaterad livskvalité och 
behandling, ökad tillfredsställelse med CIPII, 
färre hypoglykemier, bättre HbA1c. 

 

  



 

 
 

6.2 Tabell 3 Översikt av artiklarnas metod 
Författare + år 
+land 

Titel 
  

Ansats och 
design 

Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings 
metod 

Dataanalys 

Cemeroglu AP, 
Stone R, Kleis L, 
Racine MS, 
Postellon DC & 
Wood MA. 
(2010) USA 

Use of a real-time 
continuous glucose 
monitoring system in 
children and young 
adults on insulin 
pump therapy: 
patients' and 
caregivers' perception 
of benefit 

Kvantitativ 
ansats med en 
jämförande 
och 
beskrivande 
design. 
 
 

42 personer 
deltog, 
könsfördelninge
n anges ej. 
Medelåldern var 
14,6 år. 
 
 

Data samlades in 
genom en 
studiespecifik enkät. 

Data analyserades 
med beroende t-
test. 

Garmo A, 
Hörnsten Å & 
Leksell J. (2013) 
Sverige 

'The pump was a 
saviour for me.' 
Patients' experiences 
of insulin pump 
therapy. 

Kvalitativ 
ansats med en 
beskrivande 
design. 
 

 16 personer 
deltog i studien 
och 10 stycken 
var kvinnor. 
Medelåldern var 
55 år. 
 

Data samlades in 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Data analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Głowińska-
Olszewska B, 
Tobiaszewska M, 
Łuczyński W & 
Bossowski A. 
(2013) Polen 

Monthly use of a 
real-time continuous 
glucose monitoring 
system as an 
educational and 
motivational tool for 
poorly controlled 
type 1 diabetes 
adolescents 

Kvantitativ 
ansats med en 
jämförande 
och 
beskrivande 
design  

40 personer 
deltog i studien 
och 19 stycken 
var pojkar. 
Medelåldern var 
14,6 år ± 2,1 år. 
 

Data samlades in via en 
studiespecifik enkät 

Data analyserades 
med beroende och 
oberoende t-test. 

Herman WH, Ilag 
LL, Johnson SL, 
Martin CL, 
Sinding J, Al 
Harthi A, Plunkett 
CD, LaPorte FB, 
Burke R, Brown 
MB, Halter JB & 
Raskin P. (2005) 
USA 

A clinical Trial of 
Continuous 
Subcutaneous Insulin 
Infusion Versus 
Multiple Daily 
Injections in Older 
Adults With Type 2 
Diabetes 

Kvantitativ 
ansats med en 
jämförande 
och 
beskrivande 
design.  

53 personer 
deltog i studien 
(som hade CSII) 
och 38 stycken 
var män. 
Medelåldern var 
66,6 år ± 5,9år 
 

Data samlades in via 
enkäterna The Diabetes 
Quality Of Life 
Clinical Trial 
Questionnaire och 36-
item Short form health 
survey (Sf-36).  

Data analyserades 
med oberoende t-
test, Fisher´s 
exact test och 
ANOVA. 

Hermanides J, 
Nørgaard K, 
Bruttomesso D, 
Mathieu C, Frid 
A, Dayan CM, 
Diem P, Fermon 
C, Wentholt IM, 
Hoekstra JB & 
DeVries JH. 
(2011) Europa 

Sensor-augmented 
pump therapy lowers 
HbA1c in 
suboptimally 
controlled Type 1 
diabetes; a 
randomized 
controlled trial 

Kvantitativ 
ansatsmed en 
beskrivande 
jämförande 
design. 

44 personer 
deltog i studien 
och 50 % var 
män. 
Medelåldern var  
39,3 år. 
 

Data samlades in via de 
4 enkäterna Sf-36, The 
Problem Areas in 
Diabetes Scale, The 
Diabetes Treatment 
Satisfaction 
Questionnaire (DTSQ) 
och Hypoglycemia 
Fear Survey.  

Data analyserades 
med beroende t-
test, ANOVA, 
ANCOVA, Mann 
-Whitney U test, 
x2 test.  

Logtenberg SJ, 
van Ballegooie E, 
Israêl-Bultman H, 
van Linde A & 
Bilo HJ. (2007) 
Holland 

Glycaemic control, 
health status and 
treatment satisfaction 
with continuous 
intraperitoneal insulin 
infusion 

Kvantitativ 
ansats med en 
jämförande 
och 
beskrivande 
ansats. 

33 personer 
deltog i studien 
varav 7stycken 
var män. Åldern 
anges ej.  

Data samlades in via 4 
enkäter, en som var 
studiespecifik samt 
Short-Form 12-Item 
Health Survey (SF-12), 
WHO-5 Well-Being 
Index (WHO-5) och 
DTSQ. 

Data analyserades 
med beroende och 
oberoende t-test 
och Mann-
Whitney U test.  

Ooi HL & Wu 
LL. (2011) 
Malaysia  

Insulin pump therapy 
in children and 
adolescents with 
Type 1 Diabetes: 

Kvantitativ 
ansats med 
kvalitativa 
inslag samt en 

15 personer 
deltog i studien 
och 65 % var 
män.  

Data samlades in 
genom strukturerade 
intervjuer samt via 
journaler. 

Anges ej för 
intervjun. 



 

 
 

improvements in 
glycemic control and 
patients' satisfaction -
- Hospital UKM 
experience. 

jämförande 
och 
beskrivande 
design.  

Medelåldern var 
14,6 år ± 5,5år.  

Saarinen T, 
Fernström L, 
Brorsson A-L och 
Olinder A. L. 
(2014) Sverige 

.Insulin pump therapy 
is perceived as 
liberating, but to 
many it can imply a 
sense of the diabetes 
made visible 

Kvalitativ 
ansats med en 
beskrivande 
design. 

11 personer 
deltog i studien 
och 6 stycken 
var män. 
Medelåldern var 
46 år.  

Data samlades in via 
fokusgrupp intervjuer. 

Data analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Skogsberg L, Fors 
H, Hanas R, 
Chaplin JE, 
Lindman E & 
Skogsberg J. 
(2008) Sverige 

Improved treatment 
satisfaction but no 
difference in 
metabolic control 
when using 
continuous 
subcutaneous insulin 
infusion vs. multiple 
daily injections in 
children at onset of 
type 1 diabetes 
mellitus. 

Kvantitativ 
ansats med 
jämförande 
och 
beskrivande 
design.  

34 personer 
deltog (som 
hade CSII). 
Könsfördelning 
anges ej. 
Medelåldern var 
11.8 år ± 4,9 år. 
 

Data samlades in via 
enkäten DTSQ. 

Data analyserades 
med Mann-
Whitney U-test, 
ANOVA, 
beroende och 
oberoende t-test. 

Tansey M, Laffel 
L, Cheng J, Beck 
R, Coffey J, 
Huang E, 
Kollman C, 
Lawrence J, Lee 
J, Ruedy K, 
Tamborlane W, 
Wysocki T & 
Xing D. (2011) 
USA 

Satisfaction with 
continuous glucose 
monitoring in adults 
and youths with Type 
1 diabetes 
 

Kvantitativ 
ansats med 
kvalitativa 
inslag och en 
jämförande 
och 
beskrivande 
design.  

437 personer 
deltog i studien 
och 55 % var 
kvinnor.   
Personerna var 
över 8 år. 
 

Data samlades in via 
enkäter Continuous 
Glucose Monitoring 
Saticfaction Scale 
(CGM-SAT)och 
strukturerade 
intervjuer.  

Data analyserades 
med beroende och 
oberoende t- test 
samt kvalitativ 
innehållsanalys. 

Todres L, Keen S 
&  Kerr D. (2010) 
England 

Continuous 
subcutaneous insulin 
infusion in Type 1 
diabetes: patient 
experiences of 'living 
with a machine'. 

Kvalitativ 
ansats med 
beskrivande 
design. 
 

4 personer 
deltog och 50 % 
var män. Åldern 
var 
21-51 år. 
 

Data samlades in 
genom djupintervjuer 
och uppföljande 
intervjuer. 

Data analyserades 
med 
fenomenologisk 
analysmetod. 

van Dijk PR, 
Logtenberg SJ, 
Groenier KH, 
Gans RO, 
Kleefstra N & 
Bilo HJ. (2014) 
Holland 

Continuous 
intraperitoneal insulin 
infusion in type 1 
diabetes: a 6-year 
post-trial follow-up. 

Kvantitativ 
ansats med en 
jämförande 
och 
beskrivande 
design 

19 personer 
deltog och 53 % 
var män. 
Medelåldern var 
45 år. 
 

Data samlades in via 
enkäterna SF-36, 
WHO-5 och DTSQ. 

Data analyserades 
med logistisk 
regressionsanalys. 
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