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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom som kraftigt ökar världen över bland barn 

och ungdomar. Det ställs stora krav på individen som har denna sjukdom. Sjuksköterskan 

måste därför ha stora kunskaper för att individuellt kunna utveckla och skapa förutsättningar, 

för att barn och ungdomar ska klara av att ta eget ansvar och känna sig trygga i sin egen vård. 

Sjuksköterskans metoder och konkreta verktyg i detta arbete är dock inte särskilt 

uppmärksammade och bör därför upplysas. 

Syfte: Att genom en litteraturstudie beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att 

stödja ungdomar i 12-18 års ålder med diabetes typ 1, till ökad förståelse om sjukdomen samt 

att granska den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod i studiens valda artiklar. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie enligt Polit och Beck (2012). 14 vetenskapliga artiklar har 

framtagits från databaserna PubMed och Cinahl som kan nås via Högskolan i Gävles servrar 

för vetenskapliga databaser.  

Huvudresultat: Sjuksköterskor har upplevt att det är viktigt att inkludera ett teamarbete kring 

ungdomar med diabetes typ 1. Vikten av föräldrarnas fortsatta engagemang belystes även. Det 

kunde vara svårt att få gensvar från ungdomarna och därför var det viktigt att sjuksköterskan 

skapade ett förtroende. På olika pedagogiska sätt kunde de handleda ungdomarna till att våga 

ta fullt ansvar över sin egen vård. Många sjuksköterskor belyste även vikten av att arbeta efter 

evidensbaserad vård för att kunna utbilda och sprida fakta om sjukdomen.  

Slutsats: Lyhördhet, flexibilitet och stöd var centrala begrepp i sjuksköterskans arbete med 

barn och ungdomar med diabetes typ 1. Det går inte att endast arbeta enligt strikt uppsatta 

riktlinjer. Sjuksköterskorna kände generellt en stor osäkerhet i ansvaret över barn och 

ungdomar med diabetes typ 1. Detta etableras utifrån att sjuksköterskorna inte kände att de 

hade tillräckliga kunskaper för att kunna ge barn och ungdomar med diabetes typ 1 en optimal 

vård.  
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Abstract 

 

Background: Type 1 diabetes is a chronic disease that worldwide greatly increases among 

children and adolescents. Major demands are required from the individual who has this 

disease, which also requires significant knowledge from the nurses so they can be able to 

develop and create individual conditions for children and adolescents. Thus, the children and 

the adolescents can be able to take responsibility and feel secure in their own care. The nurse's 

techniques and specific tools in this work are however not particularly noteworthy and 

therefore needs to be advised. 

Aim: The aim of this study was to describe the experiences nurses have of supporting 

adolescents, between 12-18 years, with type 1 diabetes to an increased understanding of the 

disease and also to examine the methodological aspect data collection in the articles of this 

study. 

Method: A descriptive, literature study according to Polit and Beck (2012). 14 scientific 

articles have been produced from the databases PubMed and Cinahl, which can be accessed 

through the University of Gävle servers for scientific databases.  

Main results: Nurses have experienced that it is important to include teamwork with the 

adolescents with type 1 diabetes. The importance of parents' continued commitments were 

also highlighted. It could be difficult to get feedback from the young people and therefore it 

was important that the nurse created trust and in an educational way could instruct young 

people to dare to take full responsibility over their own care. Many nurses also highlighted the 

importance of working with the best available scientific evidence in order to educate and 

disseminate facts about the disease. 

Conclusion: Responsiveness, flexibility and support were key concepts in the nurse's work 

with children and adolescents with type 1 diabetes. Nurses can not only work according to 

strictly established guidelines. Generally, nurses felt an uncertainty in the responsibility in the 

care of children and adolescents with type 1 diabetes. This is established on the basis that 

nurses felt that they did not have sufficient knowledge to provide optimal care for children 

and adolescents with type 1 diabetes.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Diabetes Mellitus typ 1 

Diabetes mellitus är idag en vanlig folksjukdom där insjuknandet alltmer ökar. Den finns i två 

olika former, så kallade typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 innebär att bukspottskörteln helt har 

slutat producera insulin och därför behövs medicinering av insulin tillföras till kroppen med 

hjälp av sprutor eller insulinpump. Utöver detta krävs också flertalet blodsockerkontroller 

under dagarna. Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den är livslång (Barat & Lévy-

Marchal 2013). I denna studie kommer fokus ligga på typ 1 som är vanligast förekommande 

hos barn och ungdomar. Frekvensen insjuknande av typ 1-diabetes i världen ökar bland dessa 

åldrar. Det är dock ännu okänt varför denna trend ökar (Tuomilehto 2013). 

 

Att insjukna i denna metaboliska sjukdom ställer stora krav på individen likväl som familj, 

skola och sjukvård. Diabetes är en sjukdom som inte syns utanpå, men är minst lika viktig 

sjukdom att ha kunskap om som exempelvis stroke, där det idag finns medel som riktar sig till 

kunskapsspridning i samhället (Nakamura et al. 2010). Nabors et al. (2003) har gjort en 

undersökning på amerikanska skolungdomar med diabetes typ 1 och deras uppfattning om 

vården. De flesta tyckte att sjuksköterskor behövde utveckla sina kunskaper om diabetes. 

Många elever uttryckte även en oro över lärarnas oförståelse i skolan gällande deras behov. 

Vissa klarade sig bra på egen hand, medan andra kände att dem skulle behöva extra 

engagemang och uppmuntran från lärare och vänner.  

 

Då insulinmängden inte är rätt inställd för varje individ kan blodsockernivåerna i blodet 

svänga mellan för höga och för låga värden. Detta tär på kroppens kärl, eftersom glukoset 

ständigt cirkulerar i blodbanan om inget insulin transporterar bort det. Komplikationer som 

kan uppstå vid felinställd diabetes kan då bland annat resultera i hjärt- och kärlsjukdomar, 

neurologiska påverkningar, som känselbortfall, samt retinopati, som är en kärlförändring i 

ögats näthinna (Şimşek 2013). 

 

1.2 Sjuksköterskans roll  

ICN (International Council of Nurses) är ett dokument med en etisk kod riktad till 

sjuksköterskor. Enligt den etiska koden har sjuksköterskan fyra områden som är 

grundläggande i yrket: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=%26%23x0015e%3Bim%26%23x0015f%3Bek%20DG%5Bauth%5D
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lidande. Denna kod vägleder sjuksköterskor att handla överrensstämmande med sociala behov 

och värderingar. Fyra huvudområden sammanfattar etiska riktlinjer för handlande; område ett 

är att sjuksköterskan, för allmänheten, har ett primärt ansvar gällande människor i behov av 

vård. Område två är sjuksköterskans yrkesutövning där det personliga ansvaret för sitt sätt att 

utöva yrket samt att upprätthålla sin kompetens genom livslångt lärande, står i fokus. Med 

medarbetare verkar sjuksköterskan för samarbete och ingriper då vården kan hotas av 

olämpligt handlande från andra medarbetare eller personer, vilket täcker område tre. Område 

fyra är då sjuksköterskan tillika ska tillämpa och utarbeta goda riktlinjer inom ledning, 

forskning och utbildning inom yrkesområdet och har huvudansvaret för detta i sin profession 

(ICN 2014). Då frekvensen av antalet insjuknande i diabetes mellitus ökar ställs stora krav på 

sjuksköterskan att agera som stöd och informant för ungdomar och dess anhöriga. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan kan ta hjälp av andra kollegors erfarenheter för att kunna 

tillämpa lämpliga medel i handledningen för ökad förståelse om den metaboliska sjukdomen 

och dess påverkan i kroppen (Wang & Volter 2013). Sjuksköterskan har en betydande uppgift 

i sitt arbete med unga som fått diagnosen diabetes typ 1. Det är viktigt att i ett tidigt skede 

upptäcka tecken hos de unga för att förebygga att dessa hamnar i exempelvis en depression på 

grund av de metaboliska förändringar som sker kroppen. Unga människor ställs redan tidigt 

inför stora utmaningar såsom skola, acklimatisering samt familjerelationer och diabetes ger 

dem därför ytterligare utmaningar (Rasmussen et al. 2011). God kunskap och rätt skötsel av 

diabetes typ 1 kommer att bidra till att stabilisera blodsockret till en jämn nivå och därmed 

kommer individen må bättre i sin hälsa. Det är betydelsefullt att starkt poängtera vikten av 

god vård redan i tidigt skede av sjukdomen, eftersom komplikationerna av misskötsel uppstår 

först under senare år i livet. Sjuksköterskan bör därför inse betydelsen av sin roll och hur 

patienterna kan handledas för att de ska få insikt i allvarliga komplikationer (Barat & Lévy-

Marchal 2013). Sjuksköterskan har även ett grundläggande ansvar att se till varje individs 

personliga behov och inkludera patienten i den egna behandlingen (SFS 1982:763).  

 

1.3 Omvårdnadsteori  

Ida Jean Orlando, född 1926, var en omvårdnadsteoretiker som var en av de första att anse att 

patienterna skulle vara delaktiga i sin omvårdnad. Hennes metaparadigm var att 

sjuksköterskan skulle försöka tolka vilka behov som varje specifik individ ansågs nödvändiga 

och vad sjuksköterskan då kunde erbjuda för hjälp med sin kompetens. Det var viktigt att 

värna om relationen mellan sjukvårdsgivare och sjukvårdstagare och dessutom kunna se hela 
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patienten samt dennes individuella behov redan vid det omedelbara mötet. Istället för att följa 

bestämda uppsättningar av omvårdnadsåtgärder skulle sjuksköterskan vara lyhörd till 

patienten och försöka uppmärksamma vad denne ansågs vara viktigt. Sjuksköterskan måste 

ständigt vara vaksam (Sieger et al. 2012). Sjuksköterskestudenter i Iran som tillämpade 

Orlandos teori i praktiken, upplevde att större färdigheter i kommunikationen uppnåddes då 

patienten fick större delaktighet i sin egen vård. Studenterna i studien ansåg därför att vården 

nådde en högre kvalitét om det fanns en grundtanke att arbeta utifrån för att sedan utvecklas 

specifikt för varje individ (Abdoli & Safavi 2010).  

 

1.4 Problemformulering 

Nabors et al. (2003) har gjort studier som visade att det kunde vara en stor utmaning för 

sjuksköterskan att nå fram till ungdomar med diabetes i åldrarna 12- 18 år. Stödet som 

ungdomarna behövde för att klara sin diabetes under och efter skoltid var begränsat. Vidare 

visade studien att sjuksköterskor generellt under lång tid har upplevt brister i 

kommunikationen mellan ungdomar med diabetes typ 1. Wang och Volker (2013) menar att 

bemötandet från sjuksköterskan är en viktig grundpelare i relationen med patienten, men att 

konkreta metoder och verktyg för hur sjuksköterskan ska nå fram och kunna stödja denna 

patientgrupp idag inte finns uppmärksammade. Således vill författarna till föreliggande 

litteraturstudie öka kunskaperna och förståelsen om vilka differenta tillvägagångssätt 

sjuksköterskan kan använda sig av för att lyckas stödja ungdomar med diabetes typ 1 till ökad 

förståelse om sjukdomen, nu och i framtiden. Detta är av stor betydelse för att vården för 

denna patientgrupp ska bygga på redan beprövade erfarenheter så att dessa vidare kan 

utvecklas och bli ännu bättre.  

 

1.5 Syfte  

Att genom en litteraturstudie beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att stödja 

ungdomar i 12-18 års ålder med diabetes typ 1, till ökad förståelse om sjukdomen samt att 

granska den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod i studiens valda artiklar.  

 

1.6 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att stödja ungdomar, 12-18 år med diabetes typ 1, 

till ökad förståelse kring sjukdomen? 

2. Hur beskrivs den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod i studiens valda artiklar?  
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2. Metod  

 

2.1 Design  

Deskriptiv litteraturstudie enligt Polit och Beck (2012).  

 

2.2 Databaser 

Databaser som användes var PubMed samt Cinahl. Dessa två är enligt Polit och Beck (2012) 

lämpliga databaser vid vårdvetenskaplig forskning. Databaserna finns tillgängliga på 

Högskolan i Gävles hemsida och täcker breda ämnen inom omvårdnad samt medicin vars 

kärninnehåll är människa, hälsa, miljö och vårdande. 

 

2.3 Sökord, strategier och urvalskriterier 

Dem sökord som användes för att finna artiklarna är: diabetes type 1, youth, children, 

increase, nursing, support, experience och attitude. Orden har på olika sätt kombinerats för att 

presentera relevanta resultat, se tabell I. Sökorden valdes ut tillsammans av skribenterna för 

att adaptera tänkbart syfte. Med hjälp av en bibliotekarie på Högskolan i Gävle, som är insatt i 

ämnet omvårdnad, framkom fler relevanta sökord för ändamålet.  

 

Tabell I: Översikt över databaser, söktermer, begränsningar och resultat. 
 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

(exl. dubletter) 

Cinahl 

Diabetes type 1, 

children, support, 

increase 

19 1 

Cinahl 

Diabetes type 1 , 

youth, support, 

nursing  

48 4 

PubMed 

Diabetes type 

1,children, youth, 

nursing, attitude 

60 7 

PubMed 

Diabetes type 1, 

nursing, youth, 

attitude, experience 

10 2 

Totalt:   14 
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2.3.1 Inklusionskriterier 

Engelskspråkiga, vetenskapliga artiklar som kunde ge resultat på syftet och 

frågeställningarna. Övriga inklusionskriterier var peer reviewed artiklar, vetenskapliga artiklar 

gällande studier på människor samt artiklar publicerade mellan åren 2003 -2014. Detta för att 

försöka skildra resultatet utifrån så ny forskning som möjligt. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades samt alla artiklar oberoende av vilken världsdel studierna genomförts. 

2.3.2 Exklusionskriterier  

Artiklar innehållande studier gjorda på annat än människor exkluderades samt artiklar 

gällande patienters erfarenheter, eftersom det är sjuksköterskans erfarenheter som syftet med 

föreliggande litteraturstudie avser. Samtliga artiklar som är i motsats till inklusionskriterierna 

är exkluderade, då dessa inte svarade för syftet och frågeställningarna.  

 

2.4 Urval och dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna skulle beskriva sjuksköterskors erfarenheter i arbetet med barn 

och ungdomar mellan 12-18 år. Valda artiklar skildrar således sjuksköterskors som 

skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med denna patientgrupp samt skolelever med 

diabetes typ 1.  

 

14 stycken vetenskapliga artiklar har inkluderats i denna litteraturstudie. Dessa 14 artiklar 

granskades efter Polit och Becks (2012) tillvägagångssättet för granskning av artiklar till en 

litteraturstudie. Detta innebär att författarna till föreliggande studie först formulerade ett syfte 

samt frågeställningar. Därefter gjordes en sökstrategi där det utformades sökord, 

urvalskriterier samt relevanta databaser att inhämta artiklarna från. I databassökningen 

kombinerades sökorden på olika sätt för att adaptera tänkbart syfte och frågeställningar. Här 

gavs 137 träffar, vilka lästes utifrån titel och abstrakt för att undersöka dess relevans gentemot 

syftet och frågeställningarna. Här valdes även irrelevanta artiklar bort och därefter återstod 72 

källor som kunde vara lämpade för denna litteraturstudie. Dessa dokumenterades och 

hämtades hem från databaserna Cinahl och PubMed.  Författarna till denna litteraturstudie 

läste därefter igenom titel och abstrakt i de 72 återstående artiklarna som framkom i 

sökningarna. Dessa sorterades utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt relevans till 

syftet. Här framkom 23 stycken artiklar som var relevanta för syftet och dessa införskaffades i 

fulltext för att kunna läsas i sin helhet och granskas ytterligare gentemot syfte och 

frågeställningar. Anledningen till att 49 stycken källor här föll bort var att dessa inte beskrev 
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sjuksköterskans erfarenheter, inte gick att nå i fulltext eller var avgiftsbelagda. Återstående 23 

stycken granskades i sin helhet enligt Polit och Becks (2012) hänvisningar, först av var och en 

av denna litteraturstudies författare och sedan en gång av båda tillsammans. De artiklar som 

inte uppfyllde kraven utifrån syfte och frågeställningar eller de som föreliggande författare 

inte hade överensstämmande åsikter om, sorterades bort och resterande var då 14 stycken 

källor som inkluderats i denna litteraturstudie. Sålunda har samtliga artiklar till denna 

litteraturstudie valts ut av båda författarnas samtycke.  

Dessa 14 artiklar bearbetades sedan av båda författarna tillsammans för att kunna analyseras 

och kategoriseras. Först lästes sammanfattningen igenom för att få en överblick av innehållet 

och undersökningsgruppen, eftersom syftet inkluderade sjuksköterskors erfarenheter. En 

sammanställning av artiklarnas samtliga innehåll gjordes samt att meningsbärande divisioner 

markerades med olikfärgade märkningspennor för att sedan indelas i kategorier. Dessa 

markeringar gjordes främst under metoddelen och i resultatdelen, eftersom dessa avsnitt 

täcker föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar (Polit & Beck 

2012).  Metoddelen granskades noggrant utifrån artiklarnas tillvägagångssätt gällande 

datainsamlingsmetod samt strategi för att insamla data. Detta jämfördes sedan mot Polit och 

Becks (2012) hänvisningar gällande datainsamlingsmetoder och hur kvalitén möjligen kan 

stärkas av olika tillvägagångssätt. Detta gjordes för att författarna till föreliggande studie 

skulle få en uppfattning om de publicerade resultaten kändes trovärdiga. Särskilt granskades 

de artiklar som använde sig av intervjuer som datainsamling, då detta enligt Polit och Beck 

(2012) kan vara en kvalitetssäker metod för ett tillförlitligt resultat. Intresse låg i att finna 

artiklar som använt sig av olika intervjuformer som datainsamlingsmetod, eftersom Polit och 

Beck (2012) menar att personliga intervjuer är en relevant datainsamlingsmetod för att 

resultatet ska hålla en god kvalitét.  

 

Efter kategorisering presenteras resultatet i föreliggande litteraturstudie i löpande text utifrån 

kategorierna: sjuksköterskans erfarenheter i arbetet, sjuksköterskans samarbete, 

sjuksköterskans verktyg, sjuksköterskans begränsningar i arbetet och beskrivning av den 

metodologiska aspekten datainsamlingsmetod.  En sammanställning av analysen presenteras i 

bilaga 1 och 2 som tabell II och tabell III.  
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2.5 Forskningsetiska överväganden  

Artiklar som väljs till en litteraturstudie ska ha genomgått etiska överväganden eller fått 

tillstånd från en etisk kommitté för att kunna tillämpas som källor (Forsberg och Wengström 

2008). Samtliga artiklar i föreliggande litteraturstudie föreföll sig vara etiskt granskade innan 

publikation och därför har inget godkännande av etiskt råd varit nödvändigt för att genomföra 

denna litteraturstudie. Om det visat sig att artiklarna inte varit etiskt granskade innan 

publikation hade dessa uteslutits av författarna till föreliggande litteraturstudie, då dessa inte 

var intressanta ur forskningsetiskt perspektiv.  Eftersom syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskorna har av en minderårig åldersgrupp, 12-18 år, så 

har de vetenskapliga artiklarna behövt föräldrarnas godkännande innan studierna på barnen 

och ungdomarna kunde påbörjas. 

 

Författarna till denna studie hade som målsättning att objektivt granska samtliga artiklar. 

Detta innebär att skribenterna helt oberoende av sina personliga åsikter har valt ut relevant 

data för resultatet. Data har inte plagierats, förvrängts eller konstruerats. Detta baseras på 

Forsberg och Wengström (2008) som menar att resultatet ska redovisas oavsett om resultatet 

överensstämmande med författarnas egna förväntningar eller ej.  

 

3. Resultat  

  

Resultatet i denna litteraturstudie kommer att presenteras under fem underrubriker: 

sjuksköterskans erfarenheter i arbetet, sjuksköterskans samarbete, sjuksköterskans verktyg, 

sjuksköterskans begränsningar i arbetet och beskrivning av den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod. Under sista rubriken kommer en granskning av den metodologiska 

aspekten att presenteras. De erfarenheter som mestadels skildras i artiklarna är 

skolsköterskornas och de sjuksköterskor som arbetar på barnkliniker eller med ett 

professionellt diabetesteam. Vissa artiklar uppger ingen yrkesmässig specialitet på sina 

deltagare och därför benämns dessa som sjuksköterskor. En översikt över artiklarnas olika 

innehåll presenteras i bilaga 1 och 2 som tabell II och tabell III.   

 

3.1 Sjuksköterskans erfarenheter i arbetet 

En undersökning gjord på sjuksköterskor i Sverige visade att dem ansåg sig ha en viktig och 

betydande nyckelroll i att ständigt vara tillgängliga och agera terapeutiskt både för den unga 
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med diabetes samt för dennes familj (Jönsson et al. 2010). Nabors et al. (2005) och Rostami 

et al. (2014) presenterade båda i sina studier, gjorda i USA och Iran, att en kontaktperson som 

kunde agera terapeutiskt skulle föreslås på skolorna för den unga med diabetes. Denna 

kontaktperson kunde exempelvis vara skolsköterskan som kunde finnas tillgänglig för att 

motivera och uppmuntra den unga om behov fanns. Skolsköterskan ansåg sig besitta 

tillräcklig kompetens för att skapa tillit i en sådan relation. Sjuksköterskorna i studien gjord av 

Nabors et al. (2005) poängterade även det fanns ett behov av att erbjuda hjälp för planering 

för ungdomarna efter skoltid, så att dem kände sig trygga även utan en sjuksköterskas 

närvaro. Detta kunde till exempel vara vid tillfällen då det utövades någon idrott direkt efter 

skolan och det då var extra viktigt att blodsockret hölls på en jämn nivå. Då kunde 

skolsköterskan exempelvis påminna om ett extra mellanmål innan skolans slut. 

Sjuksköterskorna i studien av Rostami et al. (2014) belyste även att det var viktigt att ständigt 

vara tillgänglig och kontaktbar för ungdomarna för att skapa trygghet i och utanför skolan. 

Med bredare kunskap ansåg skolsköterskorna att de kunde bidra till att bättre kunna stödja 

ungdomarna i skolan. 

 

Nabors et al. (2005) och Marshall et al. (2013) har undersökt sjuksköterskors syn på 

ungdomarnas behov av stöd i skolor i USA. I studien av Nabors et al. (2005) var samtliga 

deltagare skolsköterskor som ansåg att det var viktigt att fortsätta planera, utveckla och 

utarbeta nya idéer för att förbättra ungdomars vilja till följsamhet under skoltid. Hur 

ungdomarna fungerade i samhället och skolan påverkade deras livskvalité och hälsa på lång 

sikt. Sjuksköterskorna i studien av Marshall et al. (2013) styrker detta argument, men 

påpekade emellertid att de kände sig osäkra på hur höga krav de kunde ställa på skolorna och 

vad deras respons skulle bli, deras individuella ansvar samt vilken den bästa planen var för 

ungdomarna med diabetes. Sjuksköterskornas erfarenheter var att barnen i skolan ville att 

deras lärare skulle ha mer kontakt med deras föräldrar om eventuella komplikationer uppstod, 

exempelvis ett okontrollerat högt blodsocker. Sjuksköterskorna ansåg då att ansvariga lärare 

för elever med diabetes typ 1, saknade grundläggande kunskaper om sjukdomen och att detta 

kunde vara en orsak till varför det inte fanns ett samarbete med barnets föräldrar gällande 

sjukdomen.  

 

Sjuksköterskorna i Marshalls et al. (2013) studie menade även att ungdomarna fick lära sig 

sjukdomen via egna misstag och erfarenheter snarare än genom kompetent vägledning från 
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sjuksköterskorna själva. I skolan upplevde sjuksköterskorna i studien att avsaknad av 

handledning kunde bli ett problem för ungdomarna, då det saknades resurser för att kunna 

erbjuda eleverna hjälp vid behov. Det saknades även tydliga riktlinjer för samarbete med de 

lärare som var ansvariga över eleverna med diabetes typ 1. Detta gjorde att kommunikationen 

mellan sjuksköterska och lärare brast och därför upplevde sjuksköterskorna att ungdomarna 

fick medla mellan lärare och skolsköterska. Eleverna blev därför ofta osäkra på vad som 

egentligen bestämdes i de olika mötena.  

 

I studien av Marshall et al. (2013) såg sjuksköterskorna ett behov av hur de kunde inspirera 

skolverksamheter till att uppmärksamma och öka kunskaperna kring diabetes. Detta för att ge 

förståelse och underlätta skolgången för eleverna. Skolsköterskor i en studie gjord av Nabors 

et al. (2005) intygade även att det fanns ett behov av att sprida kunskap och skapa extra stöd 

för ungdomarna i skolan. Sjuksköterskornas erfarenheter var att elever med diabetes typ 1 

kände sig tryggare under skoldagen om deras lärare och vänner hade kunskap och förståelse 

över deras eventuella behov gällande sjukdomen. Även i studien gjord av Marshall et al. 

(2013) ansåg sjuksköterskorna att eleverna kände större trygghet om deras lärare och vänner 

hade bakgrundsfakta och information om sjukdomen. Sjuksköterskorna upplyste också att 

eleverna som hade diabetes typ 1 kände att de fick bättre rutin under skoldagen om lärarna 

kunde hjälpa till att exempelvis återställa ett lågt blodsocker. Då behövde inte eleverna själva 

avbryta en eventuell lektion för att be om hjälp hos skolsköterskan eller behöva gå ifrån för att 

hämta något att äta. 

 

I engelska skolor visade en studie av Fisher (2006) att majoriteten av deltagande 

skolsköterskor, som arbetade nära ungdomar med diabetes hade ständigt uppdaterad kunskap 

om sjukdomen. Dessutom arbetade många skolsköterskor aktivt för att framställa 

lektionsutbildningar för elever, med eller utan diabetes, som var intresserade av att lära sig om 

sjukdomen. En del av dem deltagande skolsköterskorna hade också, för att stärka sina egna 

kunskaper, deltagit i konferenser gällande diabetes under senaste året. Detta var viktigt för att 

samtliga skolsköterskor som arbetade med barn med diabetes skulle kunna sprida sina 

kunskaper vidare på ett pedagogiskt sätt. Gregory et al. (2011) styrker med sin studie gjord på 

barndiabeteskliniker i Storbritannien, argumentet om att sjuksköterskor som arbetade nära 

barn och ungdomar med diabetes besatt större kunskaper om sjukdomen. Barnsköterskorna 

som hade ansvar över barn med diabetes typ 1 ansåg därför att de på ett bättre sätt kunde 
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hjälpa barnen och ungdomarna med dagordning, konsultationsstrategier och handledning. En 

studie gjord i USA av Darby (2006) visar emellertid att sjuksköterskor som generellt arbetade 

med barn och ungdomar med diabetes typ 1, motsäger ovanstående argument då de ansåg att 

dem inte hade tillräckliga kunskaper för att optimalt kunna utbilda exempelvis olika 

behandlingsmetoder, så som hantering av insulinpumpar. Dock ansåg sjuksköterskorna i 

Darbys (2006) studie att om dem var villiga att utveckla sina kunskaper och att de blev säkra i 

handhavandet inom detta område så uppfattades ett större förtroende från barnen med diabetes 

och även från deras föräldrar och lärare.  

 

3.2 Sjuksköterskans samarbete 

I flera studier (Jönsson et al. 2010, Rostami et al. 2014, dos Santos Pennafort et al. 2014) 

återkom sjuksköterskorna till vikten av att inkludera föräldrar och familj i den ungas 

diabetesvård. En studie gjord i Portugal av dos Santos Pennafort et al. (2014) belyste särskilt 

detta då sjuksköterskorna ansåg att om hela familjen var insatt i diabetesvården av den unga 

så kunde dem lära sig att i hemmet känna igen tidiga och tydliga symtom. Då kunde familjen 

på egen hand hjälpas åt och inte behöva uppsöka akut vård för att exempelvis återställa ett 

lågt blodsocker, vilket skapade en trygg hemmamiljö för ungdomarna. I studien gjord av 

Rostami et al. (2014) hade sjuksköterskorna upplevt att föräldrar som samarbetade 

tillsammans med sitt barn, dietist, skola och en sjuksköterska hade bättre förutsättningar för 

att klara av hinder hemma i vardagen, så som att kontrollera höga eller låga blodsocker. I dos 

Santos Pennaforts et al. (2014) studie menade sjuksköterskorna att det fanns ett behov av att 

det redan i tidigt stadium i sjukdomen var viktigt att handleda såväl föräldrar som patienter 

både teoretiskt och praktiskt. Sådana åtgärder underlättade för den unga att övervinna 

utmaningar och främja utvecklingen av sin egen vård samt gav föräldrarna förtroende till sitt 

barn att ta egna beslut. Studiens resultat visade även att målet för att handleda familjer både 

teorietiskt och praktiskt på det portugisiska sjukhuset, var att tidigt rusta barnet till att helt 

våga ta eget ansvar över sjukdomen. Detta för att dem slutligen skulle känna sig trygga i 

övergången till vuxenvården.  

 

Jönsson et al. (2010) gjorde i Sverige en studie på sjuksköterskor som ingick i ett 

utbildningsprogram. Syftet var att vägleda de unga med diabetes och deras föräldrar mot 

självvård genom att tidigt ge barnen samt föräldrarna kunskap om sjukdomen och dess 

behandling. Detta för att göra det möjligt för hela familjen att förstå behovet av samarbete i 
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processen. Sjuksköterskorna ansåg att om detta skulle vara möjligt krävdes en förståelse av 

individualiteter i familjer för att få en helhetsbild och kunna erbjuda kvalificerat stöd. 

Sjuksköterskorna i utbildningsteamet hade även ett grundläggande ansvar att upprätthålla sin 

egen kunskap och kompetens för att bidra till patienternas goda hälsa. 

 

3.3 Sjuksköterskans verktyg  

I en svensk studie gjord av Brobeck et al. (2011) hade sjuksköterskorna upplevt att 

motiverande samtal är en god handledning för personer med diabetes. Motiverande samtal är 

en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser. Syftet med detta är att främja motivation och beteendeförändring. 

Sjuksköterskorna i Brobecks et al. (2011) studie ansåg att motiverande samtal var 

tidskrävande, men ändå en berikande metod som främjade medvetenheten om sjukdomen och 

dess inverkan på livet. Vidare ansåg sjuksköterskorna att detta var ett värdefullt verktyg att 

använda i det hälsoförebyggande arbetet. Sjuksköterskor i Söderlunds et al. (2008) studie är 

eniga i detta resonemang, men påpekar dock att dem ofta påträffade svårigheter i arbetet då 

det i många fall brustit i kommunikationen med de patienter som inte ville ta ansvar över sin 

egen hälsa. Sjuksköterskorna kände därför att de inte nådde fram till denna patientgrupp och 

kunde motivera dem på det sätt dem önskade. I Sverige gjordes av Nordfeldt et al. (2012) en 

undersökning på hur diabetessköterskor såg på vården för ungdomar med diabetes typ 1 samt 

hur de nådde fram med information till dessa patienter. Sjuksköterskorna ansåg att 

ungdomarna inte alltid sökte vård, även fast det kunde finnas behov av det och därför hade de 

tillgång till en internetsida med en webbportal där ungdomarna själva kunde ta kontakt med 

andra med samma sjukdom, eller ställa frågor direkt till sjuksköterskorna via sociala medier. 

Detta uppskattades av såväl sjuksköterskor som patienter och sjuksköterskorna i Nordfeldts et 

al. (2012) studie upplevde att dem på ett effektivare sätt nådde ut med information och fick 

ungdomarna att öppna sig på ett annat sätt än vid ett personligt möte. Denna webbportal 

erbjöd bland annat öppna diskussionsforum för barn, ungdomar och vårdnadshavare samt att 

den gav omfattande information om egenvård och behandling och innehöll även flöden om 

uppdaterad forskning, nyheter, anordningar, produkter och aktiviteter. Det var på denna sida 

som sjuksköterskorna även kunde svara på frågor och handleda såväl ungdomar med diabetes 

typ 1 som deras anhöriga. Sjuksköterskorna ansåg att dem enklast nådde fram med 

information till ungdomarna på detta vis, då de dels kunde få vara anonyma och dels ständigt 

kunde få uppdaterad information eftersom ungdomarna ofta var uppkopplade till internet.  
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3.4 Sjuksköterskans begränsningar i arbetet  

En studie av Balfe et al. (2013) som gjordes på unga vuxna i Irland, identifierade problem 

inom den irländska diabetesvården. Exempelvis var det långa väntetider, dåliga uppföljningar, 

oerfarna läkare samt bristfälligt upplagda vårdplaner. Det var brist på diabetessjuksköterskor, 

utrustning och psykosocialt stöd för patienter som var bosatta på landsbygden. Studien 

beskrev den ekonomiska situationen på Irland som en potentiellt bidragande faktor för detta. 

Trots denna situation ansågs emellertid den befintliga vården vara av hög kvalité för de yngre 

och studien uppmärksammade att det var vårdgivarna som till mestadels uppmärksammat 

ovanstående brister. Lowes et al. (2013) deltagande sjuksköterskor i Storbritannien, påpekade 

även brister för att inte optimal vård skulle kunna ges. Det fanns varken tillräckligt med tid, 

resurser eller kompetens för att sjuksköterskorna skulle känna sig tillfreds med den givna 

vården. Vidare ansåg dem för att arbeta med barn och ungdomar med diabetes typ 1 så 

krävdes en rad erfarenheter och kvalifikationer, samtidigt som studiens resultat visade att det 

alltid fanns ett behov av fortbildning. Sjuksköterskan upplevde även att läkarna var de som 

tog huvudbesluten i vederbörandes typ av behandling. Sjuksköterskorna ansåg att det inte 

fanns plats i mötet mellan läkare och patient för att introducera patienterna i olika 

behandlingsalternativ, som exempelvis insulinpump eller sprutor.  

Enligt Visentin et al. (2006) identifierades tre olika faser när ungdomar med diabetes skulle 

bli 18 år gamla och ta klivet in i vuxenvärlden inom vården i Australien: förberedelse, formell 

övergång och utvärdering. Studien menade att hälsoenheter inte utförde dessa övergångar i 

tillräckligt god utsträckning och dessa ungdomar kände sig därför inte trygga när dem skulle 

behöva ta helt eget ansvar över sin sjukdom. Enligt sjuksköterskorna i samma studie så 

krävdes extra engagemang och tid för att hjälpa ungdomarna i utvärderingsfasen. Studien av 

Visentin et al. (2006) visade att det ofta blev den nya sjuksköterskan på vuxenmottagningen 

som fick genomföra utvärderingsfasen och då det inte etablerats en trygg relation ansåg 

sjuksköterskorna att de inte kunde genomföra ett optimalt arbete i denna fas. Ovanstående 

studie genomfördes i södra Australien där sjuksköterskorna ansåg att dem inte utnyttjades till 

fullo för att kunna delta i övergångsprocessen. Studiens resultat påvisade att sjuksköterskan 

stod i en idealisk position för att kunna utnyttja sina kunskaper inom yrket och på ett 

pedagogiskt sätt kunna hjälpa ungdomarna att få stöd i övergångsfaserna, men att 

sjuksköterskornas erfarenheter inom detta område var få.  
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Trots vissa svårigheter i arbetet, exempelvis att nå fram med information om diabetes typ 1, så 

menade sjuksköterskorna i dos Santos Pennaforts et al. (2014) studie att det var viktigt att ge 

ungdomarna och deras familjer tid för att lära sig förstå sjukdomen. Sjuksköterskorna belyste 

vikten av att arbeta med evidensbaserad vård, det vill säga bästa tillgängliga, vetenskapliga 

underlag för att sjuksköterskorna på ett pedagogiskt sätt skulle kunna utbilda föräldrar och 

deras barn med typ 1 diabetes till kunskap om sjukdomen. Vidare beskriver resultatet att det 

var relevant för sjuksköterskor att ha kunskap om barn och ungdomars utveckling, där varje 

person skulle ses som en egen individ där arbetet skulle planeras utifrån personens 

individuella behov och förutsättningar. Resultatet i dos Santos Pennaforts et al. (2014) studie 

visade även att en viktig grund i sjuksköterskans yrkesroll var att arbeta för att främja den 

bästa möjliga internationella utvecklingen för barn och ungdomar med diabetes. Detta genom 

att arbeta efter gemensamma mål, för att barn och ungdomar samt deras föräldrar skulle få 

samma förutsättningar till utbildning och vård oavsett vart i världen de befann sig.  

 

3.5 Beskrivning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod  

I denna litteraturstudie har artiklarnas valt att granskas utifrån hur den metodologiska 

aspekten datainsamlingsmetod beskrivits. Av de granskade artiklarna använde sig 11 av 

studierna intervjuer som datainsamlingsmetod (Nabors et al. 2005, Darby 2006, Visentin et 

al. 2006, Söderlund et al. 2008, Jönsson et al. 2010, Brobeck et al. 2011, Gregory et al. 2011, 

Balfe et al. 2013, Marshall et al. 2013, dos Santos Pennafort et al. 2014, Rostami et al. 2014). 

Fyra av artiklarna hade valt semistrukturerade intervjuer (Darby 2006, Balfe et al. 2013, dos 

Santos Pennafort et al. 2014, Rostami et al. 2014). Två av artiklarna (Fisher 2006, Nordfeldt 

et al. 2012) valde enkäter som insamlingsmetod samt en artikel (Lowes et al. 2009) använde 

sig av frågeformulär. I fem av artiklarna framgick inte vilken variant av intervjuform 

studierna använde sig av (Visentin et al. 2006, Söderlund et al. 2008, Jönsson et al. 2010, 

Brobeck et al. 2011, Gregory et al. 2011). Nabors et al. (2005) använde sig av 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor.  

 

Översikt av granskning redovisas i bilaga 2, tabell III.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat  

Sjuksköterskor har upplevt att det är viktigt att inkludera ett teamarbete kring ungdomar med 

diabetes typ 1. Vikten av föräldrarnas fortsatta engagemang belystes även. Det kunde vara 

svårt att få gensvar från ungdomarna och därför var det viktigt att sjuksköterskan skapade ett 

förtroende. På olika pedagogiska sätt kunde de handleda ungdomarna till att våga ta fullt 

ansvar över sin egen vård. Många sjuksköterskor belyste även vikten av att arbeta efter 

evidensbaserad vård för att kunna utbilda och sprida fakta om sjukdomen.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Sjuksköterskans erfarenheter i arbetet   

Flera av ovanstående studier i resultatet överensstämmer med varandra. Sjuksköterskorna 

hade relativt lika erfarenheter i vården med unga med diabetes typ 1. Många upplyste om 

vikten att redan i tidigt stadium av diagnosen kunna erbjuda hela familjen både utbildning och 

stöd i sjukdomen. Målet var att tidigt rusta barnet för att våga ta eget ansvar över sin diabetes, 

så de kunde sköta sjukdomen självständigt (Visentin et al. 2006, Jönsson et al. 2010, dos 

Santos Pennafort et al. 2014). Sjuksköterskor upplevde dock att det kunde vara svårt att nå 

fram till exempelvis skolpersonal. Orsaker kunde vara brist på grundläggande kunskaper och 

det saknades även tydliga riktlinjer och ramar i samarbetet med skolan. Sjuksköterskan såg ett 

stort behov av att uppmärksamma och öka kunskaperna kring sjukdomen i framför allt 

skolorna, för att eleverna med diabetes skulle känna sig tryggare under dagen (Marshall et al. 

2013).  

 

Tidigare forskning (Lessing et al. 1992, Swift et al. 1993, Callaghan & Williams 1994) visar 

på stora likheter med denna litteraturstudies resultat. Forskningen visade att sjuksköterskorna 

redan på 1900-talet belyste vikten av att i tidigt stadie av sjukdomen diabetes typ 1 sätta in 

resurser och stöd för både den unga och dennes familj. Efter en jämförelse mellan dessa 

tidigare studier och denna litteraturstudies forskning så är mycket av sjuksköterskans 

erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar med diabetes fortfarande desamma. Dessa 

erfarenheter är därför en viktig aspekt i omvårdaden av den unga med diabetes (Nabors et al. 

2005, Fisher 2006, Visentin et al. 2006, dos Santos Pennafort et al. 2014, Rostami et al. 
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2014).  

 

dos Santos Pennafort et al. (2014) belyste vikten av att arbeta med evidensbaserad vård. Det 

var av stor vikt att sjuksköterskan skulle se varje person som en egen individ och planera 

vården utifrån personens individuella behov och förutsättningar. Det var viktigt att 

sjuksköterskan tillsammans med den unga arbetade mot gemensamma mål. dos Santos 

Pennaforts et al. (2014) resultat överensstämmer väl med omvårdnadsteoretikern Ida Jean 

Orlandos omvårdnadsteori, en teori som koncentrerade sig på en process inom interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska. Orlandos teori utgick från observationer gjorda mellan 

patienter och sjuksköterskor och fokuserade på mötet mellan dessa, i syftet att sjuksköterskan 

skulle bilda sig en uppfattning om patientens situation och omedelbara behov. Sjuksköterskor 

skulle kunna tolka patienters beteenden och inte bara det verbala. Varje möte med en patient 

var unikt och dessa individer påverkade varandra. Patienten borde vara aktiv och själv 

ansvarig i sin vård och det var viktigt att sjuksköterskan förde en diskussion med patienten 

och verkligen förstod dennes behov och önskningar. På detta vis skapades individuell vård 

utefter patienternas förutsättningar. Alla åtgärder skulle göras i samråd med patienten och 

borde kontinuerligt följas upp för att utvärdera resultat. Orlando ville vidare forma långsiktiga 

planeringar för att nå mål för patienten. Orlandos modell skulle vara utformad så att den 

kunde överföras på alla patienter så länge de var i stånd med att kunna uttrycka sina behov 

(Rosenthal, 1996).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) i Sverige har sjuksköterskan en skyldighet 

till att tillgodose patienternas behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Lagen säger även att 

vården ska vara lättillgänglig, bygga på respekt för patienternas självbestämmande och 

integritet samt att vården ska vara trygg och av god kvalitet. Sjuksköterskan har ett ansvar i att 

ge såväl patienten som dennes närstående information och arbeta i förebyggande syfte med att 

motverka ohälsa. Enligt 2 § i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet att främja en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela landets befolkning. Utifrån denna litteraturstudies 

befintliga resultat kan författarna se stora internationella likheter i yrkesutövningen. Felkällor 

att beakta är dock att denna litteraturstudies författare inte vet vilka lagar sjuksköterskorna 

utanför Sverige arbetar under, men att det trots allt finns tydliga likheter i omvårdnadsarbetet 

med den unga med diabetes. Tankesätt och omhändertagandet av barn och ungdomar med 

diabetes är snarlikt vad den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger. Detta är 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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en intressant och viktig aspekt, då det trots stora internationella skillnader verkar tillämpas 

samma arbetssätt oavsett vart sjuksköterskorna geografiskt befinner sig.  

4.2.2 Sjuksköterskans samarbete  

Ett annat betydelsefullt perspektiv är att sjuksköterskorna ofta belyste vikten av ett samarbete 

med barnet och dennes föräldrar (Jönsson et al. 2010, Nordfeldt et al. 2012, dos Santos 

Pennafort 2014, Rostami et al. 2014). Det är viktigt att sjuksköterskor möter denna målgrupp 

och förebereder såväl den unga som dennes föräldrar för vad sjukdomen kan komma att 

innebära för utmaningar och livsförändringar. Om sjuksköterskan förberedde såväl föräldrar 

som den unga blev hela familjen bättre rustad för att hantera konflikter och motstånd som 

kunde uppstå. Familjer som inte var lika förberedda för dessa förändringar behövde 

sjuksköterskans stöd och ledsagning under längre tid i sjukdomen (Schilling et al. 2006). 

Sjuksköterskorna i Schillings et al. (2006) studie menade vidare att de upplevt att 

ungdomarna ofta kände stor press över att själv bära hela ansvaret över sin diabetes, när de 

ännu inte kände sig helt mogna. Det var viktigt att den unga fortfarande kände stödet från 

föräldrarna, trots att de inte alltid uttryckte det ordagrant. Detta var även vad sjuksköterskorna 

i studierna ovan hade vissa erfarenheter av (Jönsson et al. 2010, Rostami et al. 2014, dos 

Santos Pennafort et al. 2014). Scholes et al. (2012) styrker argumentet ytterligare genom att 

belysa vikten av att försöka få likväl patienten som de anhöriga att medverka i patientgrupper 

med andra i samma åldrar och situation. Detta kunde hjälpa samtliga till en positivare syn av 

sjukdomen och bidra till att finna lämpliga medel att hantera den på.  

4.2.3 Sjuksköterskans verktyg  

Att vara ung innebär många olika påfrestningar, både fysiskt och psykiskt och att då dessutom 

få sjukdomen diabetes typ 1, ställer den unga inför extra utmaningar. Zduńczyk et al. (2014) 

som gjort en studie på polska ungdomar belyste just detta och deras resultat visade att 

ungdomar kände en konstant press att hålla sitt blodsocker på en jämn nivå och detta kunde 

påverka deras livskvalité. Wilson (2010) styrker ytterligare de ungas upplevelser genom 

studier gjorda på en klinik i USA, där ungdomarna kände att dem blev bortglömda och 

övergivna i övergången från barn- till vuxenvården och att dem hamnade någonstans emellan 

där ingen konkret tog på sig ansvaret över dem. Sjuksköterskorna i Visentins et al. (2006) och 

Rostamis et al. (2014) studier uppmärksammade detta problem och att det fanns mycket 

information att inhämta för att kunna underlätta en övergång för den unga med diabetes typ 1 

och undvika att de blir bortglömda.  
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Studier gjorda på unga med diabetes i Nordirland av Cardwell et al. (2005) visade att endast 

en låg majoritet fick det stöd, hjälp och regelbundna kontroller som behövdes för att hålla sitt 

blodsocker på en jämn nivå och förebygga eventuella följdsjukdomar. Sjuksköterskorna i 

Lowes et al. (2009) och Balfes et al. (2013) studier uppmärksammade att det tros kan bero på 

tid, brist på resurser och otillräcklig kontinuerlighet till diabetesvården. Wilsons (2010) studie 

menade vidare att det var viktigt att sjuksköterskor får kunskap om patienters erfarenheter och 

syn på diabetesvården, för att få en förståelse i sjukvårdens styrkor och svagheter.  

 

För att kunna nå fram till ungdomarna med diabetes typ 1 måste sjuksköterskan finna en väg 

att nå dem. Detta genom att inte bara med konkret information och givna riktlinjer monotont 

arbeta sig framåt, utan att via öppenhet, lyhördhet och flexibilitet kunna möta dessa ungdomar 

både emotionellt och professionellt (Kyngäs 2007). Att våga utmana sig själv till att finna nya 

metoder, eller förstärka redan beprövade, funktionella tekniker bör vara ett viktigt intresse i 

sjuksköterskans yrke (Nakamura et al. 2010). Hela människan måste ingå i 

omvårdnadsarbetet och det är viktigt att inkludera såväl friska delar som diabetesen, vilket 

styrks av ovanstående omvårdnadsteori (Rosenthal 1996) och även från sjuksköterskornas 

positiva erfarenheter i Nordfeldts et al. (2012) studie.  

4.2.4 Sjuksköterskans begränsande arbete 

Många sjuksköterskor hade erfarenheter av att kommunikationen inte nådde fram till de unga 

med diabetes typ 1 och om den var tillämpar för ungdomarna. Andra stora begränsningar 

visade sig vara tiden samt bristen på resurser och samarbete. Att det även ständigt uppkom 

nytt material och ny information, gjorde att sjuksköterskorna inte hann med i utvecklingen 

(Darby 2006, Lowes et al. 2009, Balfe et al. 2013, Marshall et al. 2013). Detta är emellertid 

något som troligtvis kommer prägla vården en längre tid framöver, eftersom det ständigt är 

brist på tid, resurser och personal. Därför är det viktigt att det ständigt uppmärksammas vilka 

problem som finns inom vården för att kunna skapa en långsiktig plan och i framtiden kunna 

arbeta mot gemensamma mål (Cardwell et al. 2005).  

4.2.5 Reflektioner över den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

11 av resultatets 14 artiklar använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod (Nabors et al. 

2005, Darby 2006, Visentin et al. 2006, Söderlund et al. 2008, Jönsson et al. 2010, Brobeck et 

al. 2011, Gregory et al. 2011, Balfe et al. 2013, Marshall et al. 2013, dos Santos Pennafort et 

al. 2014, Rostami et al. 2014). Enligt Polit & Beck (2012) är personliga intervjuer en relevant 
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datainsamlingsmetod för att hålla en hög kvalitet på innehållet, eftersom forskarna då 

personligen möter de intervjuade och kan ställa direkta frågor. Fyra av artiklarna använde sig 

av semistrukturerade intervjuer för att samla in data (Darby 2006, Balfe et al. 2013, dos 

Santos Pennafort et al. 2014, Rostami et al. 2014). Semistrukturerade intervjuer är en god 

metod när specifika ämnen ska täckas och forskarna vet vad de vill ha svar på, men inte kan 

förutse vad svaren kommer att bli. Samtidigt ger det deltagarna en möjlighet att tala relativt 

fritt om egna erfarenheter och tankar. En nackdel med semistrukturerade intervjuer är dock att 

det kan vara svårt för forskarna att förhålla sig objektiva och inte personligen forma svaren av 

sina egna tolkningar (Polit & Beck 2012).  

 

Nabors et al. (2005) använde sig av en halvstrukturerad intervjuform med öppna frågor, där 

det på förhand utarbetats fullständiga frågor, men att deltagarna får utrymme och frihet att 

svara. Detta är en god metod för att få strukturerade ramar i intervjun för att förhålla sig till 

ämnet, men samtidigt ge respondenten möjlighet att yttra egna tankar och reflektioner (Polit 

& Beck 2012).  

 

En av artiklarna (Marshall et al. 2013) använde sig av typen strukturerade intervjuer, vilket 

enligt Polit och Beck (2012) innebär att intervjun helt styrs av på förhand framställda frågor; 

det vill säga, forskarna vet vad de vill ha svar på. Vidare kan detta medföra att intervjun blir 

väldigt reglementerad och deltagande ges ingen chans att fritt berätta om erfarenheter och 

tankar. Information kan därför gå förlorad. Emellertid menar Polit och Beck (2012) att denna 

datainsamlingsmetod kan vara bra då forskarna endast är intresserade av specifika svar och 

denna typ av intervjuform kan vara ett effektivt sätt att endast få dem svar som forskarna är 

intresserade av.  

 

En artikel (Lowes et al. 2009) använde sig av frågeformulär som datainsamlingsmetod. Enligt 

Polit och Beck (2012) är frågeformulär den vanligaste typen av datainsamlingsmetod. 

Metoden medför dock vissa för och nackdelar. Fördelen är att respondenten kan få vara 

anonym, att metoden är kostnadsfri samt att forskaren ej behöver tolka svaren. En nackdel kan 

vara att inget av svarsalternativen på frågeformuläret möjligen passar de deltagande och 

mycket information kan gå förlorad då deltagarna inte ges någon möjlighet att muntligen 

uttrycka sig. Fischer (2006) och Nordfeldt et al. (2012) använde sig i metoddelen av enkäter 

för datainsamling. Enkäter är enligt Polit och Beck (2012) fördelaktigt då respondenterna kan 
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vara anonyma och att de därför oftare väljer att svara på känsligare frågor. Enkäter är även en 

bra metod att tillämpa på en större undersökningsgrupp med utbredd geografisk spridning.  

 

För fullständig översikt se bilaga 2, tabell III.   

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie kan baseras på redan befintlig data för att skapa en bakgrund till en 

empirisk studie eller besvara kliniska frågeställningar. Genom att söka efter tidigare 

genomförda, publicerade artiklar som var relevant för ämnet så identifierades resultatet i 

denna litteraturstudie. Litteraturstudien baseras således på redan befintlig forskning eftersom 

det är litteraturen som är källan till informationen (Polit & Beck 2012). Denna metod kan 

dock göra det svårt att finna ett specifikt svar eller ge ett så aktuellt svar som möjligt, 

eftersom informationen måste baserad på redan publicerade artiklar. Tidsintervallet för valda 

artiklar i denna studie är maximalt 11 år gamla, eftersom författarna till denna litteraturstudie 

sökte efter så ny forskning som möjligt. Övriga aspekter som kunde påverkat resultatet var att 

alla artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha resulterat i oavsiktliga fel i översättning 

eller tolkning. Följaktligen lästes artiklarna med stor noggrannhet. Att artiklarna även lästes 

flertalet gånger innan beslut om tillämpning togs, var en bra metod för att säkerhetsställa 

artiklarnas kvalitét. Utifrån valda sökord som presenterats ovan framkom artiklar som 

mestadels skildrade skolsköterskornas erfarenheter. Detta har denna litteraturstudies författare 

uppmärksammat, men dock inte sett som en nackdel då de anser att eftersom undersökt 

åldersgrupp är skolungdomar, så arbetar skolsköterskan närmast dessa. Författarna tror 

emellertid inte att detta har påverkat resultatet i någon specifik riktning, eftersom 

skolsköterskan som lägst är grundutbildad och därför bör besitta samma kunskaper som en 

allmän utbildad sjuksköterska.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdad och förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning bör utföras inom 

området där sjuksköterskan ska finna konkreta metoder och verktyg för att lyckas nå fram 

med information till barn och ungdomar med diabetes typ 1. Det finns behov av mer bevis om 

hur sjuksköterskorna kan påverka skolan och vården i hanteringen av barn och ungdomar med 

diabetes. Det är viktigt att belysa vikten av att utveckla kommunikationen mellan patient och 

vårdgivare, så att sjuksköterskor kan konsultera patienterna på ett skickligare, användbart sätt, 
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särskilt när det gäller beteendeförändring. Dessutom anser författarna till denna 

litteraturstudie att om det finns konkreta metoder och verktyg i kommunikation, hantering och 

kunskapsutveckling av sjukdomen, så kommer resurserna inom diabetesvården bli mer 

kostnadseffektiva.  

 

 

5. Slutsats  

 

Lyhördhet, flexibilitet och stöd var centrala begrepp i sjuksköterskans arbete med barn och 

ungdomar med diabetes typ 1. Det går inte att endast arbeta enligt strikt uppsatta riktlinjer. 

Sjuksköterskorna kände generellt en stor osäkerhet i ansvaret över barn och ungdomar med 

diabetes typ 1. Detta etableras utifrån att sjuksköterskorna inte kände att de hade tillräckliga 

kunskaper för att kunna ge barn och ungdomar med diabetes typ 1 en optimal vård.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Tabell II. Översikt över författare, publikationsår, land, syfte och resultat 

Författare, 

publikationsår, 

land 

Titel Syfte Resultat 

Balfe M. et al. 

2013 

Irland 

Considering good quality 

of care for young adults 

with diabetes in Ireland 

Syftet var att undersöka vilka 

uppfattningar som fanns om 

vårdkvalitén för unga vuxna med 

diabetes i Irland.  

Sjukvården präglades av långa väntetider, 

otillräcklig kontinuerlighet i vården samt så 

krävdes mer resurser i diabetesvården. 

Brobeck E. et al. 

2011 

Sverige  

Primary healthcare 

nurses’ experiences with 

motivational interviewing 

in health promotion 

practice  

Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av 

motiverande samtal som ett redskap 

för hälsoarbete vid bland annat 

diabetes. 

Sjuksköterskornas erfarenheter med 

motiverande samtal är att det är krävande och 

användbart. 

Darby W. 

2006 

USA 

The experience of school 

nurses caring for students 

receiving continuous 

subcutaneous insulin 

infusion therapy. 

Att undersöka skolsköterskors 

erfarenheter av att arbeta med elever 

med diabetes typ 1 som använder 

insulinpump. 

Det fanns en rädsla hos skolsköterskorna för att 

de inte visste hur dem hanterade insulinpumpar, 

men med kunskap om pumparna skapade dem 

ett större förtroende till elever, lärare och 

föräldrar.  

dos Santos Pennafort 

VP. et al. 

2014 

Portugal 

The perception of nurses 

regarding educational 

practices for children with 

diabetes in hospital care 

Att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning angående pedagogiska 

metoder som genomförs med barn 

med diabetes i en sjukhusenhet. 

Sjuksköterskorna ansåg att utbildning var en 

tvärvetenskaplig vårdstrategi som redan i tidigt 

skede måste erbjudas för den unga med 

diabetes. 

Fisher KL. 

2006 

USA 

School Nurses’ 

Perceptions of Self-

Efficacy in Providing 

Diabetes Care 

Att mäta skolsköterskors upplevda 

självtillit i att ge diabetesvård och 

utbildning till barn och identifiera 

faktorer som stärker utförandet av 

dessa uppgifter. 

3 positiva relationer fanns: a) deltagandet i 

vården av barn med diabetes b) arbeta med barn 

med diabetes i skolorna och c) övervaka 

blodglukoskontrollerna hos barn med diabetes. 
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Gregory J. et al. 

2011 

USA 

Development and 

evaluation by a cluster 

randomised trial of a 

psychosocial intervention 

in children and teenagers 

experiencing diabetes: the 

DEPICTED study 

Syftet var att utvärdera hur ett 

utbildningsprogram inom 

vårdkommunikation hjälpte 

sjuksköterskor i diabetesvården när de 

skulle ge råd till patienterna på ett mer 

skickligt sätt, i förhållande till 

beteendeförändring.  

Utbildade sjuksköterskor visade större 

kunskaper vid rådgivning till ungdomar med 

diabetes typ 1. Det tog ca 4-12 månader att 

utveckla samrådsstrategier för 

sjuksköterskorna. 

Jönsson L. et al. 

2010 

Sverige  

A multi-disciplinary 

education process related 

to the discharging of 

children from hospital 

when the child has been 

diagnosed with type 1 

diabetes - a qualitative 

study 

Att söka en djupare förståelse för hur 

processen i diabetesteamet fungerar 

från antagning till ansvarsfrihet i 

familjer med barn som nyligen 

diagnostiserats med typ 1-diabetes. 

Sjuksköterskan hade som mål att vägleda 

barnet och dess föräldrar mot självhjälp genom 

att ge dem kunskap om sjukdomen och dess 

behandling, för att göra det möjligt för hela 

familjen att förstå behovet av samarbete i 

processen. 

Lowes L. et al. 

2009 

Storbritannien 

A UK wide survey of 

insulin initiation in 

children with type 1 

diabetes and nurses´ 

perceptions of associated 

decision-making 

Syftet var att undersöka den inledande 

insulinbehandlingen över hela 

Storbritannien i förhållande till barn 

med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. 

Sjuksköterskorna önskade att de fick mer tid 

och plats i mötet med den unga för att kunna 

introducera denna till insulinbehandling med 

pump eller sprutor.  

Marshall M. et al. 

2013 

USA 

Supporting the care of 

children with diabetes in 

school: a qualitative study 

of nurses in the UK  

Att undersöka betydelsen av 

sjuksköterskors stöd till ungdomar i 

USA med diabetes typ 1.  

Sjuksköterskornas stöd var av stor betydelse, 

men svårt att nå fram med p.g.a. bristande 

samarbete med skolorna.  

Nabors L. et al. 

2005 

USA 

School nurses perceptions 

of barriers and support for 

children with diabetes 

Att undersöka hur ungdomar med 

diabetes typ 1 upplever stödet och 

kunskapen om sjukdomen i skolorna.  

Ungdomar med diabetes typ 1 behöver mer stöd 

i skolan. Stöd skulle kunna underlättas genom 

utbildning av skolpersonal och förbättrad 

kommunikation mellan bl.a. skolsköterskor, 

lärare och läkare samt att ungdomarna själva 

utbildar människor i sin omgivning. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23398573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23398573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23398573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23398573
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Nordfeldt S. et al. 

2012 

Sverige  

To Use or Not to Use – 

Practitioners´ Perception 

of an Open Web Portal for 

Young Patients With 

Diabetes 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattningar om att använda en 

öppen webbportal anpassad till unga 

patienter med diabetes typ 1 och deras 

vårdnadshavare eller närstående. 

Sjuksköterskorna upplyste om endast positiva 

fördelar med internetsidan. De ansåg att dem 

lättare nådde fram till ungdomarna med 

information genom internet.  

Rostami S. et al. 

2014 

Iran   

Supporting adolescents 

with type 1 diabetes 

mellitus: A qualitative 

study 

Syftet var att beskriva och undersöka 

det stöd som iranska ungdomar med 

typ 1-diabetes mellitus upplevde.  

Tre huvudteman identifierades: att upprätthålla 

ett normalt liv; ta emot konkreta, informativa 

och känslomässiga stöd från familj och 

samhället; och framsteg i livet mot 

normalisering. 

Söderlund L. et al. 

2008 

Sverige  

Learning motivational 

interviewing: Exploring 

primary health care 

nurses´ training and 

counselling experiences 

Syftet var att identifiera 

nyckelfaktorer i utbildningen i 

motiverande samtal (MI) för 

sjuksköterskor och applicera MI i 

praktiken vid vård av bland annat 

diabetes. 

Intervjuerna visade på 5 nyckelfaktorer för att 

lära sig MI och applicera det i praktiken på ett 

lyckat sätt. 

Visentin. et al. 

2006 

Australien  

Adolescents with Type 1 

Diabetes: transition 

between diabetes services 

Att utveckla en hållbar och samordnad 

strategi för att underlätta övergången 

mellan diabetestjänster för ungdomar. 

Data visade att utbildning och dietistiska råd 

var reaktiva snarare än proaktiva och att den 

pediatriska vårdmodellen är filosofiskt och 

praktiskt olik mot för vuxenmodellen inom 

diabetesvården. 
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7.2 Bilaga 2: Tabell III. Översikt över författare, publikationsår, land, ansats, datainsamlingsmetod, dataanalys, undersökningsgrupp 

och bortfall 

 

Författare, 

publikationsår, 

land 

Ansats och design 
Datainsamlin

gsmetod 
Dataanalys Undersökningsgrupp Bortfall 

Balfe M. et al.  

2013  

Irland 

Kvalitativ med 

explorativ design 

Semistrukture

rade intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 
29 flickor 

6 pojkar 

10 diabetessköterskor 

3 läkare 

2 

Brobeck E. et al. 

2011 

Sverige  

Kvalitativ med 

deskriptiv design  

Intervjuer  Kvalitativ 

innehållsanalys 

24 sjuksköterskor  4 

Darby W. 

2006 

USA 

Kvalitativ med  

fenomenologisk 

design 

Semistrukture

rade intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

11 sjuksköterskor 0 

Gregory J. et al. 

2011 

USA 

Kvalitativ 

med en 

tvärsnittsdesign 

Intervjuer Statistisk analys  26 barnsjuksköterskor Uppges ej 

dos Santos 

Pennafort V. et al. 

2014 

Portugal 

Kvalitativ med 

deskriptiv design 

Semistrukture

rade intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

10 sjuksköterskor 4 

Fisher KL. 

2006 

New England  

Kvantitativ med 

beskrivande design  

Enkät Sobel`s test  115 skolsköterskor 45 
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Jönsson L. et al. 

2010 

Sverige  

Kvalitativ 

med explorativ 

design 

Intervjuer  Tematisk 

innehållsanalys 

4 diabetessköterskor 

6 barndiabetessköterskor 

2 konsulter 

2 psykologer 

2 dietister 

0 

Lowes L. et al. 

2009 

Storbritannien 

Kvantitativ och 

Kvalitativ med 

utforskande design  

Frågeformulär Framkommer ej 247 sjuksköterskor 135 

Marshall M. et al. 

2013 

USA 

Kvalitativ 

beskrivande design 

Strukturerade 

intervjuer  

Nvivo 8 

analysprogram 

47 sjuksköterskor 0 

Nabors L. et al. 

2005 

USA 

Kvalitativ med 

beskrivande design 

Halvstrukturer

ad intervju 

med öppna 

frågor 

Tematisk 

innehållsanalys 

110 skolsköterskor  1 

Nordfeldt S. et al. 

2012 

Sverige 

Kvantitativ med 

utforskande design 

Enkät Kvalitativ 

innehållsanalys 

18 diabetessköterskor 0 

Rostami S. et al. 

2014 

Iran 

Kvalitativ med 

beskrivande och 

explorativ design 

Semistrukture

rade intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

10 ungdomar 

7 familjemedlemmar 

1 dietist 

2 sjuksköterskor 

Uppges ej 

Söderlund LL. et al. 

2008 

Sverige  

Kvalitativ med 

explorativ design 

Intervjuer  Öppen kodning 20 sjuksköterskor  0 

Visentin K. et al. 

2006 

Australien  

Kvalitativ med 

utforskande design 

Intervjuer  Framkommer ej 10 ungdomar 

7 medicinkonsulter 

10 diabetessköterskor 

3 dietister 

1 psykolog 

0 
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