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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som finns i alla åldrar. En 

behandlingsmetod med kolhydraträkning och flexibel insulindosering ger en friare 

kosthållning och används idag i en stor del av världen. Kolhydraträkning med flexibel 

insulindosering kan förbättra livskvaliteten hos personer med diabetes. Med stöd och 

utbildning inom området har sjuksköterskan en viktig uppgift att stötta personerna i 

deras egenvård. Syfte: Att beskriva hur vuxna med diabetes mellitus typ 1 skattade och 

upplevde sin livskvalitet vid kolhydratberäknad insulindosering samt att beskriva 

inkluderade studiers datainsamlingsmetoder. Metod: Deskriptiv litteraturstudie av 13 

artiklar. Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Huvudresultat: 

Efter deltagande i en strukturerad utbildning i kolhydraträkning med flexibel 

insulindosering skattade och upplevde vuxna med diabetes mellitus typ 1 en ökad 

livskvalitet med en ökad frihet att anpassa sin kost efter sin livssituation. Deras 

kunskaper om diabetessjukdomen ökade vilket gav dem en bättre självkontroll och 

självkänsla vilket ledde till bättre egenvård. Antalet svåra hypoglykemier och rädslan 

för dessa minskade med en kolhydratberäknad insulindosering. Artiklarna använde 

validerade frågeformulär som datainsamlingsmetod. Slutsats: Vuxna med diabetes 

mellitus typ 1 som deltagit i en strukturerad utbildning i kolhydraträkning med flexibel 

insulindosering ökade sin livskvalitet både på kort och lång sikt samt fick bättre 

kunskap om sjukdomen som gav bättre självkontroll och självkänsla vilket ledde till 

bättre egenvård.   
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Abstract 

Background: Type 1 Diabetes is a disease that is present in all ages. A treatment with 

carbohydrate counting and flexible insulin dosing provides a freer diet and is used today 

in much of the world. Carbohydrate counting with flexible insulin dosing can improve 

the quality of life in people with diabetes. With support and training the nurse has an 

important role to support people in their self-care. Aim: To describe how adults with 

type 1 diabetes mellitus rated and felt their quality of life when using carbohydrate 

calculated insulin dose and to describe included studies' data collection methods. 

Method: Descriptive literature review of 13 articles. Literature searches were made in 

the databases PubMed and CINAHL. Main results: After participating in a structured 

training regarding carbohydrate counting with flexible insulin dosing rated and 

experienced the adults with type 1 diabetes, an increased quality of life with greater 

freedom to customize their diet according to their life situation. Their knowledge of 

diabetes increased, which gave them a better self-control and self-esteem leading to 

better self-care. The number of severe hypoglycemia and the fear of them decreased 

with a carbohydrate calculated insulin dose. Articles used validated questionnaires as 

data collection methods. Conclusion: Adults with type 1 diabetes, who participated in a 

structured education in carbohydrate counting with flexible insulin dosing increased 

their quality of life in both the short and long term and got a better understanding of the 

disease that gave better self-control and self-esteem leading to better self-care. 
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 1.  Introduktion 
Ordet diabetes kommer från grekiskan och betyder = rinna igenom, vilket beskriver att 

mycket vätska passerar kroppen och ger stora urinmängder. Mellitus kommer även från 

grekiskan och betyder = honungssöt vilket beskriver den söta urinen. Sjukdomen är 

flera sjukdomar där det gemensamma är brist på insulin till kroppens celler. De 

vanligaste diabetes mellitus-sjukdomarna är diabetes mellitus typ 1 och diabetes 

mellitus typ 2. I världen beräknas mer än 415 miljoner människor ha diabetes och ökar i 

alla länder (International Diabetes Federation, IDF 2015). Diabetes mellitus typ 2 är den 

vanligaste formen med cirka 315 000 registrerade personer i Sverige. Cirka 50 000 

registrerade personer i Sverige har sjukdomen diabetes mellitus typ 1 (Svenska 

diabetesförbundet 2015). Diabetes mellitus typ 1 finns hos barn, ungdomar och vuxna. 

Sjukdomen debuterar i regel före 35 års ålder (Hanås 2014). Behandlingen av diabetes 

mellitus typ 1 utvecklas och går allt mer från sjukvårdsorienterad till 

egenvårdsorienterad, från passiva patienter till aktiva kunder. Det ligger i samhällets 

intresse att hitta och utveckla kostnadseffektiva behandlingsmetoder med korta 

vårdtider (NOBAB 2008). Mål och behandling ska individualiseras och baseras på 

nationella riktlinjer för diabetesvård som syftar till att patienterna ska bibehålla sin 

livskvalitet samt att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer och att genom 

utbildning i egenvård ge patienten kunskap och trygghet kring sjukdomen. Hörnstenarna 

i diabetesbehandlingen har tidigare varit insulin, kost och motion. Dagens behandling av 

diabetes grundar sig på insulin, kärlek, omvårdnad och kunskap (Hanås 2014; 

Läkemedelsboken 2014; Socialstyrelsen 2015; SKL 2014; Hanberger et al. 2014). En 

förändring av egenvården och behandlingen av diabetes mellitus typ 1 är 

kolhydraträkning med flexibel insulindosering. HbA1c är ett blodprov som visar hur 

stor mängd glukos som binds till hemoglobinet (Hb) och avspeglar det genomsnittliga 

blodsockervärdet de senaste 2-3 månaderna (Hanås 2014). Forskning inom 

diabetesområdet görs i hela världen, oftast med HbA1c som utgångspunkt att jämföra 

och relatera till.  

 

1.1 Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun kronisk sjukdom som innebär att kroppen inte 

kan producera tillräckligt med insulin och till slut helt slutar producera insulin. Innan 

upptäckten av insulin var diabetes en dödlig sjukdom (Hanås 2014). Den medicinska 

behandlingen innebär att insulin tillförs kroppen via insulinpump eller insulinpenna. 
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Insulin tillverkades från början av svininsulin med hjälp av enzymer. Insulin som 

används i dagens behandling framställs genom syntetiska metoder. Insulin finns i flera 

utföranden: direktverkande, snabbverkande, medellångverkande och långtidsverkande. 

Målet med insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns insöndring av 

insulin i blodet (Hanås 2014). Vid obalans mellan kost, insulin och motion kan 

hypoglykemi uppkomma vilket innebär att energinivån i blodet är för lågt medan 

insulinmängden är för hög. Det här tillståndet kommer fort och kan i sämsta fall leda till 

medvetslöshet. Blodsockervärdet som indikerar hypoglykemi är <2,5 mmol/l. En för 

hög energinivå i blodet benämns hyperglykemi och har ett långsamt förlopp och leder i 

förlängningen till diabeteskomplikationer. Kosten är en viktig del i 

diabetesbehandlingen och kolhydraträkning är en allt vanligare del i kostbehandlingen 

som används för att kunna dosera sitt måltidsinsulin (Gillespie, Kulkarni & Daly 1998; 

Aslander-van Vliet, Smart & Waldron 2007; SBU 2014; Socialstyrelsen 2011). 

Kolhydratberäknad insulindosering har använts internationellt sedan 1990-talet då nya 

direktverkande insulinsorter introducerades, framför allt har USA var ledande i detta 

(Kawamura 2007; Gillespie, Kulkarni & Daly 1998). I Norden är Finland ett 

föregångsland i användandet av kolhydratberäknad insulindosering. Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) finns det behov av fler studier kring 

kolhydratberäknad insulindosering. 

 

1.2 Kolhydraträkning 

Vid kolhydratberäknad insulindosering avgör mängden kolhydrater i måltiden dosen 

måltidsinsulin, vilket gör att personer med diabetes kan få en flexiblare livssituation. 

Kolhydraträkningen görs antingen med hjälp av broschyrer, appar eller program i 

insulinpumpen (Läkemedelsboken 2014; SKL 2014; Butler 2011; Gillespie, Kulkarni & 

Daly 1998). Kolhydraträkningen beskrivs ofta på tre olika nivåer basnivå, mellannivå 

och avancerad nivå. På basnivå lär sig personen med diabetes att beräkna 

kolhydratinnehållet i kosten med hjälp av exempelvis livsmedelstabeller, broschyrer, 

hemsidor eller appar. Kosthållningen med ungefär samma mängd kolhydrater vid varje 

måltid är viktig då det används fasta insulindoser på denna basnivå. Mellannivå av 

kolhydraträkning innebär att personen med diabetes justerar insulindoserna efter 

kolhydratinnehållet i maten samt blodsockervärdena. På avancerad nivå av 

kolhydraträkning räknas insulindosen ut av måltidens kolhydratinnehåll genom så 

kallad insulin/kolhydratkvot. Insulin/kolhydratkvot beräknar hur många gram 
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kolhydrater en enhet insulin kan ta hand om. Förutom insulin/kolhydratkvot måste även 

korrigeringskvot beräknas för att räkna ut hur många mmol/L en enhet insulin sänker 

blodsockervärdet. Riktvärdena på blodsockret i Sverige är 4-8 mmol/L (Hanås 2014; 

Gillespie, Kulkarni & Daly 1998). Moderna insulinpumpar kan ge förslag på insulindos 

om insulin/kolhydratkvoten är inprogrammerad i insulinpumpen (Kawamura 2007; 

Butler 2011). 

Kolhydratberäknad insulindosering har lärts ut i många länder genom ett strukturerat 

utbildningsprogram kallat DAFNE (Dose Adjustment for Normal Eating) som 

utvecklats i Storbritannien 2002 och kravet för att delta i ett sådant program är en ålder 

på minst 17 år och haft diagnosen diabetes mellitus typ 1 i minst 6 månader och ett 

HbA1c mellan 7,5 - 12 och inga svåra komplikationer. I många fall har 

utbildningsprogrammet anpassats efter landets premisser och många gånger därmed fått 

ett nytt namn men med samma eller snarlika inklusionskriterier för att få delta. 

 

1.3 Livskvalitet 

The World Health Organization Group (1995) har en holistisk definition av livskvalitet 

som menar att livskvalitet handlar om individens uppfattning av sin livssituation i 

relation till rådande kultur och normer och i förhållande till sina egna mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. De menar att det handlar om personliga 

upplevelser som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar över tiden. 

Nordenfelt delar in livskvalitet i två dimensioner, en objektiv och en subjektiv 

dimension. Den objektiva dimensionen är de yttre faktorerna exempelvis yrke, familj 

och hälsa medan den subjektiva dimensionen är upplevelserna av de yttre faktorerna 

(Nordenfelt 2004). Olika metoder att mäta livskvalitet finns och ingen är problemfri. 

Genom en självskattning eller självbedömning av sin livskvalitet på en skala kan en 

uppfattning fås om människans egna subjektiva upplevelser av sin livskvalitet och är 

den dimension som använts i studier av livskvalitet. Den objektiva dimensionen har 

forskning visat spelar en relativt liten roll i västerländska kulturer (Rustøen 1993). 

Livskvalitet kan definieras som subjektiva upplevelser av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och möjligheten att handla och påverka sin situation. Dålig hälsa kan inte 

jämställas med dålig livskvalitet, men dålig hälsa kan påverka livskvaliteten negativt 

(NE 2016; Polonsky 2002; Pörn 1995). 
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1.4 Egenvård 

Nationalencyklopedins (2016) definition av egenvård är att det är de enkla åtgärder vid 

symptom, sjukdom och skador som den enskilda kan vidta. För att klara egenvård vid 

diabetes mellitus typ 1 behövs kunskap och kännedom om sjukdomen och sambandet 

med kost, insulin och fysisk aktivitet. Egenvård vid diabetes mellitus typ 1 innebär att 

personer med diabetes behöver ta stort eget ansvar för att kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt med god hälsa, normal tillväxt, utveckling och livskvalitet. Egenvården 

innebär regelbundna mätningar av blodsocker, blodketon- och urintester och tolkningar 

av dessa resultat och att vidta rätt åtgärder (Hanås 2014; Läkemedelsboken 2014). 

Coping är att klara av att hantera något, till exempel egenvården vid diabetes på ett 

adekvat och konstruktivt sätt. Olika människor använder olika copingstrategier. 

Diabetespatientens aktiva deltagande i egenvård och vårdbeslut har uppmärksammats 

som en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma effektiv vård och behandling. 

Patienter kan vara i behov av stöd för att öka sina förutsättningar att aktivt delta i vården 

(Socialstyrelsen 2015). Socialstyrelsens definition av egenvård är en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient 

själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763). 

 

1.5 Dorothea Orem 

Dorothea Orem, 1914-2007 var en amerikansk omvårdnadsteoretiker som utvecklade en 

egenvårdsteori. Hennes egenvårdsteori bygger på att varje person har förmåga att 

bibehålla sin hälsa och även behandla sig själv vid sjukdom eller skada samt att 

sjuksköterskans roll innebär att bistå med stöd i egenvården. Sjuksköterskans roll är att 

analysera behoven och bidra med åtgärder för att stödja och komplettera egenvården då 

det behövs. Orem definierade sjuksköterskans arbete inom egenvården i tre nivåer: 

stödjande/undervisande, delvis kompenserande och fullständigt kompenserande. 

Stödjande/undervisande omvårdnadssystem är när patienten lär sig utföra egenvård. 

Delvis kompenserande omvårdnadssystem är när patient och sjuksköterska delar på 

ansvaret för omvårdnaden. Fullständigt kompenserande omvårdnadssystem omfattar 

exempelvis patient i koma som inte kan utföra egenvård varvid sjuksköterskan utför 

omvårdnaden. (NE 2016; Alligood & Marriner-Tomey 2010; Selander, Schmieding & 

Hartweg 1995). 
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1.6 Sjuksköterskans roll 

En viktig del i omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor är att kunna ge råd, information 

och stöd i praktiska och teoretiska frågor så att patienterna får kunskap och blir trygga i 

egenvården och om möjligt bibehålla livskvaliteten (Selander, Schmieding & Hartweg 

1995). Kunskaper om hur kosten påverkar kroppen och blodsockret, både på kort och 

lång sikt och i olika situationer ger trygghet, frihet och möjlighet att hantera sin diabetes 

(Hanås 2014; Läkemedelsboken 2014). Enligt International Council of Nurses, ICN 

(2014) ska sjuksköterskan främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande. Sjuksköterskan har ett grundläggande ansvar att se till varje individs personliga 

behov och inkludera patienten i den egna behandlingen. “Patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet” (SFS 1982:763 Hälso och sjukvårdslag). 

 

1.7 Problemformulering 

Internationellt sett har kolhydratberäknad insulindosering använts sedan början av 1990-

talet då nya direktverkande insulinsorter introducerades (Kawamura 2007). USA är 

ledande i framtagandet och användandet av kolhydraträkning (Gillespie, Kulkarni & 

Daly 1998). Mer forskning kring kolhydraträkning behövs enligt bland annat SBU 

(2014). Då vården av patienter med diabetes mellitus typ 1 allt mer individualiseras kan 

ökade kunskaper hos sjuksköterskan leda till bättre förutsättningar till ett mer stödjande 

arbete och större förståelse av patienter med diabetes mellitus typ 1 med 

kolhydratberäknad insulindosering.  

 

1 .8 Syfte 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva hur vuxna med diabetes mellitus typ 1 

skattade och upplevde sin livskvalitet vid kolhydratberäknad insulindosering samt 

beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i valda artiklar. 

 

1.9 Frågeställning 

“Hur skattar och upplever vuxna med diabetes mellitus typ1 sin livskvalitet vid 

kolhydratberäknad insulindosering?” 

“Vilka datainsamlingsmetoder har använts i litteraturstudiens valda artiklar?” 
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2. Metod 

2.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

De databaser som användes för att hitta vetenskapliga fakta till litteraturstudien var 

PubMed och Cinahl eftersom dessa är relevanta vid vårdvetenskaplig forskning (Polit & 

Beck 2012; Granskär & Höglund-Nielsen 2012). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

Sökorden valdes utifrån syfte och frågeställningar. Hjälp togs av bibliotekarie vid två 

olika tillfällen för att söka fram artiklar då utfallet av flertalet egna sökningarna blev 

begränsade vid kombinationen av de tre nyckelorden för studien diabetes mellitus typ 1, 

livskvalitet och kolhydraträkning. Bibliotekarierna var behjälpliga i val av sökord och 

sökordskombinationer. Sökorden har sökts i olika kombinationer och var för sig. Vid 

sökning i PubMed användes MeSH® (Medical Subject Headings) som är den 

kontrollerade vokabulär som används vid artikelsökning och som översätter svenska 

sökord till engelska termer. De sökord/MeSH-termer som använts i PubMed var: 

Diabetes mellitus type 1, Quality of life, Dietary carbohydrate samt carbohydrates och 

carbohydrate counting som fritextsökning. Vid sökning i Cinahl användes MH (Major 

Headings). De sökord som använts i Cinahl var: Diabetes mellitus type 1, Quality of 

Life, Dietary carbohydrates samt Carbohyrates och carbohydrate counting som 

fritextsökning. Den booelska söktermen AND har använts tillsammans med sökorden i 

både PubMed och Cinahl. Sökningarna har utförts vid flera tillfällen. Begränsningar 

gjordes till artiklar som var högst tio år gamla. Sökstrategi och resultat redovisas i 

tabellform nedan (Tabell 1). 

 

  

http://www.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/mesh/meshhome.html
http://www.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/mesh/meshhome.html
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning i databaser  

Databas Begränsningar (limits) 

sökdatum 

Sökterm Antal 

träffar 

Valda 

källor 

(exklus

ive 

dubblet

ter) 

PubMed 10 år 

2016-04-20 

“Diabetes mellitus type 1” 

(MeSH) AND “Quality of life” 

AND “Dietary carbohydrates” 

6 1 

PubMed 10 år 

2016-04-20 

“Diabetes Mellitus type 1” 

(MeSH) AND “Quality of life” 

(MeSH) AND carbohydrates 

238 7 

PubMed 

 

10 år 

2016-04-20 

“Diabetes Mellitus type 1” 

(MeSH) AND “Quality of life” 

(MeSH) carbohydrate counting 

14 1 

Cinahl 

 

10 år 

2016-04-20 

“Diabetes Mellitus type 1” (MH) 

AND “Quality of life” (MH) 

AND “Dietary carbohydrates” 

(MH) 

16 1 

Cinahl 10 år 

2016-04-20 

“Diabetes mellitus type 1” (MH) 

AND “Quality of life” (MH) 

AND carbohydrates 

25 0 

Cinahl 10 år 

2016-04-20 

“Diabetes Mellitus type 1” (MH) 

AND “Quality of life” (MH) 

AND carbohydrate counting 

12 0 

Manuell 

sökning 

10 år 

2016-04-20 

Relevans för inklusionskriterier, 

syfte och frågeställningar  

 3 

  Totalt antal valda artiklar 

exklusive dubbletter 

 13 

 

 

  



 

8 

 

2.4 Urvalskriterier 

Tre manuella sökningar tillkom i samband med att referenslistor till artiklar lästes.  

Inklusionskriterier för urvalet var empiriska vetenskapliga orginalartiklar skrivna på 

engelska med godkänt forskningsetiskt beslut eller skriftligt godkännande av deltagarna. 

Vidare skulle artiklarna ha en kvantitativ ansats som handlade om hur vuxna över 17 år 

med diabetes mellitus typ 1 skattade och upplevde sin livskvalitet vid 

kolhydratberäknad insulindosering.  

Exklusionskriterier för urvalet av artiklar var artiklar som inte var relevanta för syfte 

och frågeställningar. 

 

2.5 Urvalsprocess och utfall 

Utfallet av flertalet egna sökningar blev begränsat varför sökningar även gjordes 

tillsammans med bibliotekarier som gav samma begränsade utfall. Vid sökning lästes 

samtliga titlar. Totalt 12 dubbletter kom vid sökningarna. När en titel svarade mot syftet 

lästes sammanfattningen igenom. Svarade en sammanfattning mot syftet skrevs hela 

artikeln ut i pappersform. En artikel exkluderades vid genomläsningen då artikeln gällde 

både diabetes mellitus typ 1 och diabetes mellitus typ 2 och då det inte gick att särskilja 

svaren för de olika diabetestyperna. 14 sammanfattningar var inte tillgängliga men med 

hjälp av bibliotekarie kunde tre av dessa artiklar som först inte var tillgängliga läsas. 

Efter genomläsning exkluderas två av dem då de ej svarade mot syfte och 

frågeställningar. Referenslistor till flertalet artiklar lästes för att på detta vis även kunna 

hitta artiklar relevanta för studien. Antalet manuella sökningar blev på detta vis utökade 

och antalet godkändes via handledaren av examinator innan inkludering i studien. 

Resultatet blev 13 artiklar med fokus på kolhydraträkning hos vuxna med diabetes typ 

1. Se figur 1. 
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Figur 1. Översikt av exkluderade artiklar. 

 

2.6 Datanalys 

De 13 valda artiklarna som inkluderades i litteraturstudien granskades enligt Polit och 

Becks (2012) granskning av artiklar till en litteraturstudie. Artiklarna skrevs ut och 

lästes i sin helhet av båda författarna ett flertal gånger. Tillsammans diskuterades 

artiklarna för att säkerställa tolkningen av resultaten. Artiklarnas design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod granskades och 

sammanställdes i en analystabell, se Bilaga 1, Tabell 2. I Bilaga 2, Tabell 3 

sammanställdes studiernas syfte och resultat för att få en översikt. Artiklarna lästes 

igenom och granskades ett flertal gånger för att kunna identifiera mönster och teman. 

Artiklarnas resultat delades in i olika rubriker som skrevs ned och som sedan 

diskuterades tillsammans för att hitta likheter och skillnader. Resultatet av detta delades 

in i två huvudkategorier, en av huvudkategorierna fick tre underkategorier och en av 

underkategorierna fick en underkategori.  

 

Antal lästa titlar 311 

Lästa sammanfattningar 

53 

Motsvarade ej syftet 27 

Annan ålder 1 

Ej tillgängliga 14 

Totala antalet artiklar 13  

Lästa artiklar 11 

Motsvarade ej syftet 1 

Manuell sökning 3 

Motsvarade ej syftet 84  
Annan ålder 97 

Litteraturstudie 55 

Annat språk 10 

Dubbletter 12 
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2.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden ska ske inom all forskning för att skydda både deltagare 

och forskare (Polit & Beck 2012). För att undvika forskningsetiska oklarheter valdes 

artiklar ut som redovisade ett godkänt forskningsetiskt beslut eller skriftligt 

godkännande av deltagarna. Samtliga referenser visas öppet. Artiklarna granskades 

objektivt och deras resultat har redovisats noggrant utan förvanskade eller undanhållna 

fakta. Inga data har plagierats (Polit & Beck 2012). 
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Ökad 

dietfrihet 

Påverkan 
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Minskad diabetes 

relaterad oro/ minskat 

antal hypoglykemier 

Kunskap 

3. Resultat 
Resultatet av litteraturstudien är sammanställd utifrån 13 vetenskapliga artiklar och 

presenteras i löpande text med två huvudkategorier “Livskvalitet/ Quality of Life” och 

“Artiklarnas datainsamlingsmetod”. Huvudkategorin “Livskvalitet/ Quality of Life” har 

tre underkategorier; Ökad dietfrihet, Kunskap och Påverkan av diabetes. Under 

huvudkategorin ”Artiklarnas datainsamlingsmetod” redovisas de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier presenteras 

i Figur 2. Artiklarna i referenslistan är markerade med en asterix (*). 

 

Figur 2. Resultatets kategorier och underkategorier. 

 

3.1 Livskvalitet/ Quality of life 

Ett flertal studier visade att genom att delta i ett strukturerat utbildningsprogram i 

kolhydraträkning med flexibel insulindosering förbättrades livskvaliteten hos vuxna 

med diabetes mellitus typ 1 vilket skattades med hjälp av olika instrument (Byrne et al. 

2012; Cooke et al. 2013; Cooke et al. 2015; Bendik et al. 2009; Keen, Duncan, 

McKillop-Smith, Evans & Gold 2011; Laurenzi et al. 2011; McIntyre et al. 2010; Rossi 

et al. 2010; Shiraishi et al. 2013; Son, Efe, Son, Akalin & Kebapci 2014; Speight et al. 

2010; Trento et al. 2011). Att få instruktion i kolhydraträkning och sedan använda en 

kolhydrat-portionsplan gav även det en förbättrad livskvalitet och visade att personer 

med diabetes i jämförelse med icke-diabetiker så hade båda grupperna upplevelse av 

god livskvalitet (Tahbaz, Kreis & Calvert 2006).  
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I studien från Laurenzi et al. (2011) sågs en signifikant förbättring av livskvaliteten 

relaterad till kosthållningen efter 6 månader för gruppen som använde kolhydraträkning 

med flexibel insulindosering i jämförelse med kontrollgruppen utan kolhydraträkning. I 

studien från Turkiet (Son et al. 2014) visades att gruppen med kolhydraträkning hade en 

förbättrad livskvalitet från studiens start till uppföljning efter 6 månader. Hälsan ökade 

signifikant enligt en skala graderad från 0-100 poäng (högre poäng indikerar bättre 

hälsa) från 55,13 poäng till 68,3 poäng i gruppen med kolhydraträkning vid 6 månader 

men även kontrollgruppen utan kolhydraträkning ökade från 47,66 poäng till 56,06 

poäng vid 6 månader.  

 

Rossi et al. (2010) som genomförde en studie då en interaktiv diabetesdagbok 

installerades i patienternas mobiltelefoner, där blodglukosvärden och insulindoser 

registrerades direkt samt hjälpte till i kolhydraträkningen och insulindoseringen, vilket 

sedan jämfördes med en kontrollgrupp med standard kolhydraträkning. Studien visade 

att livskvaliteten ökade signifikant i gruppen med interaktiv diabetesdagbok vid 6 

månader jämfört med kontrollgruppen. Vid uppföljningar efter 6 månader sågs en 

förbättrad livskvalitet i fem studier som beskrivs nedan. En signifikant förbättring av 

diabetesspecifik livskvalitet påvisades i Cooke et al. (2015) med förbättring från 68,08 

till 75,52 vid 3 månader och 75,63 vid 6 månader (högre poäng indikerar bättre 

livskvalitet). En studie från Japan (Shiraishi et al. 2013) visade liknande siffror med en 

ökad livskvalitet på en skala från 0-36 poäng (högre poäng indikerar bättre resultat) från 

21,4 poäng till 28,1 poäng vid 3 månader och sedan 27,6 poäng efter 12 månader.  

 

I två studier, McIntyre et al. (2010) visade att livskvaliteten ökade signifikant vid deras 

uppföljning vid 12 månader, liksom Keen et al.(2011) som i sin studie visade en ökning 

från 76,3 poäng till 79,1 poäng. Keen et al. (2011) använde en visuell analog skala  

graderad 0-100 poäng, där 0 poäng indikerar sämsta tänkbara resultat. I en studie från 

Schweiz visades att livskvaliteten ökade signifikant vid uppföljning efter 18 månader, 

från 91,8 poäng till 85,6 poäng (en skala från 46-230 poäng där ett lägre värde 

indikerade högre livskvalitet) (Bendik et al. 2009). I en ytterligare studie där 

uppföljning även gjordes efter 18 månader (Byrne et al. 2012) visades en signifikant 

ökad livskvalitet vid uppföljningen.   
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Trento et al. (2011) visade i sin studie att gruppbehandling i sig förbättrade 

livskvaliteten hos personer med diabetes. Gruppen med kolhydraträkning i utbildningen 

ökade livskvaliteten signifikant från 88,7 poäng till 78,0 poäng, på en skala från 46-230 

poäng (ett lägre värde indikerar högre livskvalitet) vid en 30 månaders uppföljning. I 

kontrollgruppen utan tillägg av kolhydraträkning ökade livskvaliteten signifikant från 

88,7 poäng till 80,4 poäng under motsvarande period. I studien av Speight et al. (2010) 

visades att den signifikanta förbättringen av livskvalitet som angetts vid 12 månader 

kvarstod vid en långtidsuppföljning efter ca 44 månader. På en skala från -9 poäng 

(maximalt negativt) till +9 poäng (maximalt positivt) där utgångsvärdet varit -1,89 

poäng, angavs -1,22 poäng vid 12 månader och -1,26 poäng vid 44 månader. De gjorde 

även en nulägesskattning av livskvaliteten som även den ökade från 1,04 vid start på en 

skala från -3 (maximalt negativt) till +3 (maximalt positivt) till 1,40 vid cirka 44 

månader och 1,41 vid 12 månader (Speight et al. 2010). 

    

3.1.1 Ökad dietfrihet 

Flexibiliteten i val av diet och tidpunkt för måltid ökade vid kolhydratberäknad 

insulindosering redan vid 3 månader (Cooke et al. 2015; Shiraishi et al. 2013) men även 

vid 6 månader (Cooke et al. 2015; Laurenzi et al. 2011) och vid 12 månader (Cooke et 

al. 2013; Cooke et al. 2015; Shiraishi et al. 2013; Speight et al. 2010). Dietfrihet ökade 

från -4,27 till 1,80 även vid 12 månader på en skala graderad från -9 poäng (maximalt 

negativt) till +9 poäng (maximalt positivt) i studien från Speight et al. (2010) och 

skattades vid uppföljningen vid cirka 44 månader till 1,78 poäng. Enligt Shiraishi et al. 

(2013) förbättrades/lättade bördan av diet-terapin signifikant vid skattning på en skala 

från 0-100 poäng (högre poäng indikerar bättre resultat), från 53,1 poäng till  82,0 

poäng vid 3 månader och 77,4 poäng vid 12 månader. Dessa fem studier visade att 

kolhydraträkning ökade dietfriheten. 

 

3.1.1.1 Minskad diabetesrelaterad oro/ minskat antal hypoglykemier 

Diabetesrelaterad oro minskade signifikant inom de områden som handlade om 

deltagarnas relation till mat och ätande, från 20,0 % till 12,5 %  vid 12 månader på en 

procentskala där högre värden indikerar högre diabetesrelaterad oro (Keen et al. 2011). 

Patienter med högre nivåer av diabetesrelaterad oro vid start fick en större signifikant 

ökning av livskvaliteten vid 18 månader (Byrne et al. 2012). I Cooke et al. (2015) 
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skattades rädsla för hypoglykemi och visade i studien att rädslan minskade. Högre 

poäng indikerar bättre resultat, från 69,5 poäng vid start till 80,2 poäng vid uppföljning 

efter 3 månader, en minskning sågs även vid 6 månader (78,5 poäng) och 12 månader 

(78,7 poäng) dock som bäst resultat vid 3 månader. Dessa fyra studier visade att 

diabetesrelaterad oro och rädsla för hypoglykemi minskade signifikant efter deltagande i 

strukturerad utbildning i kolhydraträkning med insulindosering. Även antalet 

hypoglykemier/svåra hypoglykemier visades minska i 3 studier. I studien från Bendik et 

al. (2009) minskade antalet hypoglykemier från 0,33 episoder/6 månader vid start till 

0,03 episoder/6 månader vid 18 månader. Studien från Keen et al. (2011) visade att 15 

deltagare hade haft svåra hypoglykemier vid studiens start och av dessa hade 12 inte 

haft problem med svåra hypoglykemier vid uppföljning vid 12 månader. McIntyre et al. 

(2010) visade en signifikant minskning i antalet svåra hypoglykemier. 34 % skattade 

svåra hypoglykemi-episoder före studiens start medan 8 % skattade svår hypoglykemi 

vid 12 månader. I studien från Trento et al. (2011) hade 11 av 56 deltagare episoder av 

svår hypoglykemi, 5 i kolhydraträkningsgruppen och 6 i kontrollgruppen vilket inte var 

någon förändring. I studien från Laurenzi et al. (2011) rapporterades det inga episoder 

av svåra hypoglykemi. I dessa sistnämnda två studier sågs alltså inga svåra 

hypoglykemier eller oförändrat antal.  

 

3.1.2 Kunskap 

Tre studier visade att kunskapen om diabetes ökade (Bendik et al. 2009; Trento et al. 

2011; Cooke et al. 2015) och en studie från Tahbaz, Kreis & Calvert (2006) visade via 

skattning att 83 % inte upplevde det svårt att följa en kolhydratportions-plan och att 71 

% alltid eller ofta följde kolhydratportions-planen. I studien från Bendik et al. (2009) 

användes ett frågeformulär om diabeteskunskap, DWT och det visade att kunskapen 

ökade signifikant från 24,2 till 28,2 vid 18 månader graderat på en skala från 0-46 

poäng (högre poäng indikerar bättre resultat). Trento et al. (2011) använde GISED-

frågeformulär som är ett validerat frågeformulär om diabeteskunskap (poängskala 0-11) 

och visade att kunskapsnivån ökade signifikant från 9,3 till 10,6 vid 30 månader. Cooke 

et al. (2015) använde ytterligare ett annat kunskapstest vid namn “Revised Michigan 

Diabetes Knowlegde Test” vilket visade att kunskapen om diabetes ökade signifikant 

från utgångsvärdet till 3 månader. Självkontrollen ökade signifikant då den skattades på 

en skala från 29-174 (högre poäng indikerar sämre reslutat) från utgångsvärdet 69,4 till 
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62,4 vid 18 månader men vid 6 månader skattades det 60,1 vilket är ett bättre värde då 

lägre värden indikerar bättre självkontroll (Bendik et al. 2009). Cooke et al. (2015) 

visade att diabetesspecifik förmåga till självkontroll och egenvårdsbeteende ökade 

signifikant vid 3 månader men en signifikant försämring på diabetes egenvårdsskalan 

från 3 månader till 12 månader. Även i studien från Bendik et al. (2009) ökade antalet 

blodsockerkontroller signifikant från 4,0/dag till 4,8/dag vid 18 månader vilket 

självrapporterades samt journalgranskades. 

 

3.1.3. Påverkan av diabetes 

Fem studier visade förbättrade strategier i hanteringen av sin diabetes (Speight et al. 

2010; McIntyre et al. 2010; Tahbaz, Kreis & Calvert 2006; Trento et al. 2011; Cooke et 

al. 2015) Studien av Speight et al. (2010) visade att 8 av 18 områden som skattades 

påverkas av diabetes, förbättrades signifikant från start till uppföljning cirka 44 månader 

senare. Berörda områden som förbättrades var: frihet av kost, fysiskt aktiv, arbetsliv, 

frihet av dryck, njutning av mat, fritid, tro på sin förmåga, sociala livet och fysiskt 

utseende. McIntyre et al. (2010) visade att frågor relaterade till risk för framtida 

komplikationer samt skuld och ångest för att komma “ur spår” med 

diabetesbehandlingen var de som skattades högst vid start och som även hade den 

största minskningen efter deltagande i strukturerad utbildning i kolhydraträkning med 

flexibel insulindosering 12 månader senare. Copingområdena problemlösning, söka 

socialt stöd och undvikande mättes via ett självskattningsfrågeformulär i studien av 

Trento et al. (2011) och visade att problemlösning ökade signifikant på en skala från 0-

33 (högre poäng indikerar större användning av strategin) från 28,1 till 30,0, söka 

socialt stöd minskade 18,0 till 16,9 liksom undvikande minskade från 16,7 till 14,8 vid 

30 månader. Även Cooke et al. (2015) visade en signifikant förbättring i socialt stöd 

från 3 månader till 12 månader mätt med antal nämnda personer. De visade även att om 

man såg mindre allvarligt på att ha diabetes vid studiens start förbättrades 

diabetsspecifik livskvalitet signifikant vid mätning efter 3 månader. Från utgångsvärde 

till 6 månader var förbättrad metabol kontroll associerat med ökat antal 

blodsockermätningar. Den metabola kontrollen förbättrades signifikant från 6 månader 

till 12 månader och var associerat med att uppfatta att ha diabetessjukdom som mer 

allvarligt och behandlingen som mindre effektiv (Cooke et al. 2015).  
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3.2 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Alla de 13 valda artiklar i litteraturstudien hade kvantitativ ansats. Mätvärden, HbA1c 

och vikt som utgångsvärden hade tagits fram via journalgranskning. Olika validerade 

frågeformulär användes för att mäta livskvaliteten i artiklarna. Tio av artiklarna använde 

sig av minst två olika frågeformulär (Byrne et al. 2012; Cooke et al. 2015; Bendik et al. 

2010; Keen et al. 2011; McIntyre et al. 2010; Rossi et al. 2010; Shiraishi et al. 2013; 

Speight et al. 2010; Tahbaz, Kreis & Calvert 2006; Trento et al. 2011). Tre artiklar 

använde sig bara av ett frågeformulär men inte av samma frågeformulär utan tre olika 

(Cooke et al. 2013; Laurenzi et al. 2011; Son et al. 2014). Fyra av artiklarna använde 

sig av DSQOL-frågeformulär i mätning av livskvalitet (Byrne et al. 2012; Cooke et al. 

2013; Cooke et al. 2015; Laurenzi et al. 2011). PAID-frågeformulär och HADS-

frågeformulär användes tillsammans i tre artiklar (Byrne et al. 2012; Keen et al. 2011; 

McIntyre et al. 2010). DQOL-frågeformulär användes i tre av artiklarna (Bendik et al. 

2009; Tahbaz et al. 2006; Trento et al. 2011). En av artiklarna använde ADDQOL 

(Speight et al. 2010). En av artiklarna använde sDDRQOL (Shiraishi et al. 2013). I tre 

av artiklarna som hade kontrollgrupp använde sig av SF-36-frågeformulär eller MOS 

SF-36-frågeformulär (Rossi et al. 2009; Son et al. 2014; Tahbaz, Kreis & Calvert 2006). 

I en av artiklarna användes EQ-5D-visuella analoga skala (Keen et al. 2011). Två av 

artiklarna använde DTSQ-frågeformulär (Shiraishi et al. 2013; Speight et al. 2010) 

medan en av artiklarna använde sig av WHO-DTSQ-frågeformulär (Rossi et al. 2010). 

 

I en av artiklarna fick deltagarna fylla i frågeformuläret vid ett tillfälle (Tahbaz, Kreis & 

Calvert 2006). I tre av artiklarna gjordes en skattning vid start och vid 3 månader 

(Cooke et al. 2013; Cooke et al. 2015; Shiraishi et al. 2013). Två av artiklarna gjorde 

skattning vid start, vid 3 månader, vid 6 månader och vid 12 månader (Cooke et al. 

2013; Cooke et al. 2015). Tre av artiklarna gjorde skattning vid start och vid 6 månader 

(Laurenzi et al. 2011; Rossi et al. 2009; Son et al. 2014). En av artiklarna gjorde 

skattning vid start, efter 1 månad, efter 6 månader och efter 18 månader (Bendik et al. 

2009). En av artiklarna gjorde skattning vid start och vid 18 månader (Byrne et al. 

2012). Sex av artiklarna gjorde skattning vid start och vid 12 månader (Cooke et al. 

2013; Cooke et al. 2015; Keen et al. 2011; McIntyre et al. 2010; Shiraishi et al. 2013; 

Speight et al. 2010). Två av dessa gjorde skattning vid start och 12 månader (Keen et al. 

2011; McIntyre et al. 2010) medan tre av de andra artiklarna gjorde skattning även vid 6 

månader (Cooke et al. 2013; Cooke et al. 2015; Shiraishi et al. 2013) och en gjorde 
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skattning även vid 44 månader (Speight et al. 2010). En av artiklarna gjorde skattning 

vid start och vid 30 månader (Trento et al. 2011). 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Utbildning i kolhydraträkning med flexibel insulindosering förbättrade livskvaliteten för 

vuxna med diabetes mellitus typ 1. Frihet att anpassa måltider i storlek och tid 

upplevdes som den största förbättringen. Arbete, fritid och bättre självkänsla var andra 

områden som förbättrades. Kunskap om sjukdomen gav en bättre förståelse och ledde 

till ett bättre omhändertagande av sig själv och sjukdomen. Allvarliga hypoglykemi-

episoder och rädslan för det minskade med en mer anpassad kost och insulindosering. 

Datainsamlingsmetod gick att utläsa i alla artiklar och alla använde validerade 

frågeformulär, HbA1c, vikt, midjemått och BMI. 12 av 13 artiklar använde 

diabetesspecifika frågeformulär. 

  

4.2 Resultatdiskussion 

Användandet av kolhydraträkning har i samtliga artiklar visat sig förbättra livskvaliteten 

för vuxna med diabetes mellitus typ 1 vilket även visat sig i tidigare studie (DAFNE 

2002). Flera av studierna visade att förbättrad metabol kontroll var associerat med 

förbättrad livskvalitet (Cooke et al. 2015; McIntyre et al. 2010; Shiraishi et al. 2014; 

Trento et al. 2011) vilket även sågs i DAFNE-studien (2002). Motsägelser mellan 

relationen metabol kontroll och livskvalitet som finns i studien (Speight et al. 2009) kan 

bero på hur detta mäts och i själva livskvalitetsbegreppets natur. Att delta i ett 

strukturerat utbildningsprogram och därigenom lära sig kolhydraträkning gav 

motiverade patienter som även vid långtidsuppföljning fortsatte använda 

kolhydraträkning som metod (Bendik et al. 2009; Speight et al. 2010; Trento et al. 

2011). De patienter som var mer oroliga över sin diabetes hade större fördel av att delta 

i ett strukturerat utbildningsprogram samt de med sämre metabol kontroll (Byrne et al. 

2012; Keen et al. 2011). Livskvalitet beskrivs i litteraturen som en subjektiv upplevelse 

(NE 2016; Polonsky 2002; Nordenfelt 2004) och diabetes mellitus typ 1 är associerat 

med lägre livskvalitet med psykiatriska och psykologiska problem som exempelvis 

depression, ångest och ätstörning (Dawes, Ellis-Gowland & Wallymahmed 2013). Att 

den största förbättringen i livskvaliteten visades bland de med sämre utgångsvärde kan 
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bero på att de fick ökade kunskaper om förhållandet mellan kost, insulin och mätvärden 

men även att de hade ett större behov redan vid start samt att de fick en möjlighet att 

träna och att våga prova sin förmåga i en trygg miljö med andra i samma situation. 

Genom ökade kunskaper minskade även i att rädslan för hypoglykemi samt antalet 

episoder av hypoglykemier/svåra hypoglykemier (Bendik et al. 2009; Cooke et al. 

2013; Cooke et al. 2015; Keen et al. 2012; McIntyre et al. 2010). Ökade kunskaper och 

därmed tryggheten i att veta hur livssituationen ska hanteras och att lära sig styra 

sjukdomen och inte tvärtom. Med en flexiblare kosthållning blir de mindre annorlunda 

och kan anpassa sig mer efter stunden och i det sociala sammanhanget de är just då. Att 

ha strategi eller få möjlighet att lära sig hitta en strategi för sin hantering av att leva med 

en kronisk sjukdom visade Trento et al. (2011) att ett strukturerat utbildningsprogram 

kan bidra med. Genom att lära sig använda kolhydraträkning kan behandlingen 

individualiseras och var och en kan lära sig att anpassa insulindoseringen vid varje 

måltid eller aktivitet vilket är ett mål i dagens behandling (Socialstyrelsen 2015). Som 

sjuksköterska blir det viktigt att kunna stötta och komplettera i egenvården något som 

Dorothea Orem (Selander, Schmieding & Hartweg 1995; Alligood, Marriner-Tomey 

2010) beskriver i sin egenvårdsteori. 

 

Kunskapen ökade efter deltagande i strukturerad utbildning om kolhydraträkning visade 

Bendik et al. (2009), Trento et al. (2011), Cooke et al. (2015) vilket påverkade 

egenvården positivt och som Dorothea Orem (Selander, Schmieding & Hartweg 1995; 

Alligood & Marriner-Tomey 2010) beskriver i sin egenvårdsteori så vill och kan varje 

person som har förmåga att bibehålla sin hälsa och även behandla sin sjukdom göra det 

om kunskap och möjlighet finns. Att leva med diabetes kräver en omfattande egenvård 

för att må så bra som möjligt då man lever med diabetes dygnets alla timmar. Son et al. 

(2014) visade att livskvaliteten ökade förutom variabeln “smärta” vilket kan tolkas som 

att den fysiska smärtan vid egenvård med flertalet stick för blodsockermätning och 

insulininjektioner kvarstod och påverkade livskvaliteten negativt oavsett 

kolhydraträkning med dess flexibilitet i kosthållning. Kunskap om egenvård och dess 

betydelse för sjukdomsförloppet är viktigt för personer med diabetes så att de kan fatta 

genomtänkta beslut baserade på fakta. Eget engagemang i egenvården är viktig då 

diabetes påverkar livskvaliteten och möjligheten till ett normalt liv. Kolhydraträkning 

kan göra att kosten kan anpassas efter var och ens livsstil. Tidigare forskning och 

litteratur har visat att kolhydraträkning är en bra metod för att förklara sambandet 
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mellan mat, insulin, fysisk aktivitet och blodsockernivå och därigenom ge personer med 

diabetes en bättre kontroll och förtroende i egenvården men några säkra slutsatser att 

kolhydraträkning förbättrar den metabola kontrollen vid diabetes har inte kunnat dras 

(Gillespie, Kulkarni & Daly 1998; Kawamura 2007). Kolhydraträkning med flexibel 

insulindosering innebär att personer med diabetes behöver lära sig typ och mängd 

kolhydrater i maten, bedöma portionsstorlek, glykemisk index, sambandet mellan 

blodsockernivåer och mat, insulin, fysisk aktivitet och kolhydrat/insulinkvot och lära sig 

räkna ut hur insulindosen ska justeras. Komplexiteten i att lära sig allt detta kan 

begränsa användandet av kolhydraträkning som metod till de mest motiverade. Enligt 

Lawton et al. (2011) som gjort intervjuer med vuxna som gått över till kolhydraträkning 

framkom att de inte gjort någon direkt förändring i kostvanor jämfört med innan. 

Vanans makt och tryggheten att äta en viss kost var stor och många kände inte något 

behov att ändra sina kostvanor delvis också av rädsla för hypoglykemi. Detta i kontrast 

med Shiraishi et al. (2014) som beskrev att några av studiens deltagare upplevde frihet 

av att kunna äta exempelvis kakor vilket de inte gjort sedan de fick diagnosen diabetes.  

 

Grupputbildningar för diabetespatienter påverkade livskvaliteten positivt. Trento et al. 

(2011) visade i sin randomiserade studie för vuxna med diabetes mellitus typ 1 att 

livskvaliteten ökade i båda grupperna, även i den grupp som inte fått tillägg av 

utbildning i kolhydraträkning. Många av de strukturerade utbildningsprogrammen som 

användes i artiklarna har förmedlats i grupp (Bendik et al. 2009; Byrne et al. 2012; 

Cooke et al. 2013, 2015; Keen et al. 2011, McIntyre et al. 2010; Speight et al. 2010; 

Trento et al. 2011). Grupputbildning har sin fördel då det är en chans att träffa andra 

som har snarlika upplevelser och om en bra gruppdynamik uppstår kan stärka varandra. 

Ulahannan et al. (2006) tar upp att genom gruppdynamiken uppmuntras deltagarna att 

stötta varandra och även lära sig av varandra och får därmed ökad kunskap och många 

gånger en annan kunskap om problem och lösningar än genom en-till-en utbildning. 

Men grupputbildning är inte något som passar alla utan sjukvårdspersonal måste 

bedöma från fall till fall. Sjuksköterskan har här en viktig roll att uppmärksamma 

individen och individens kunskapsbehov och att kunna individanpassa undervisningen 

vilket även beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

 

Kolhydraträkning används internationellt visar denna litteraturstudie då det är studier 

från Irland, Storbritannien, Schweiz, Italien, Australien, Japan och Turkiet. Många av 
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artiklarna tar upp kolhydraträkningens metod och hur denna förmedlas på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Att som Rossi et al. (2010) använda mobiltelefon som stöd är 

något som kommer att utvecklas allt mer och snabbt och som deras studie visade kan 

det spara tid och därmed pengar utan att behandlingstillfredsställelsen minskade. 

Livskvaliteten ökade, vilket kan bero på att genom den tekniken var det enkelt att hålla 

kontakt med vårdpersonal med snabb respons och därmed få stöttning i vardagen. 

 

4.2.1 Diskussion utifrån den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

Basuppgifter som HbA1c, vikt, midjemått och BMI hämtades från journalgranskning. 

Frågeformulär om livskvalitet var framtagna för personer med diabetes och validerade 

(Bendik et al. 2009; Byrne et al. 2012; Cooke et al. 2013; Cooke et al. 2015; Keen et al. 

2012; Laurenzi et al. 2011; McIntyre et al. 2010; Rossi et al. 2010; Shiraishi et al. 

2013; Speight et al. 2010; Tahbaz, Kreis & Calvert 2006; Trento et al. 2011). Att 

validerade frågeformulär användes ger en trovärdighet då det innebär att 

frågeformuläret mäter det som det faktiskt är avsett att mäta (Polit & Beck 2012; 

Granskär & Höglund-Nielsen 2012). 

 

I de länder där undersökningen var gjord hade frågeformulären gjorts om till landets 

förutsättningar. En svårighet har varit att jämföra de olika ländernas skalor när vissa har 

poängsättning uppåt och andra länders skattning visade lägre siffror som ett bättre 

resultat. 

Genom att granska studiernas datainsamlingsmetod kan datainsamlingsmetodens 

lämplighet för syftet undersökas. Frågeformulär som datainsamlingsmetod är den 

vanligaste typen och har både för- och nackdelar. Fördelen kan vara att respondenten 

kan vara anonym och att forskaren inte behöver tolka svaren. Nackdelen kan vara att 

inget svarsalternativ stämmer in och att mycket information därmed kan förloras. 

Samtliga artiklar har använt sig av validerade frågeformulär med olika poängskalor. De 

har olika tidpunkter för datainsamling men utan att någon generell slutsats kan dras 

annat än att effekten av kolhydraträkning på livskvaliteten sågs redan vid 3 månader 

men även vid 44 månader. I några artiklar redovisades de olika tidpunkternas resultat i 

skillnaden mellan värdena utan att visa varje tal. Detta redovisades som signifikant eller 

ej signifikant värde.  
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4.3 Metoddiskussion 

En deskriptiv design av litteraturstudien valdes då syftet var att beskriva. En 

litteraturstudie innebär att aktuell forskning sammanställs inom valt ämne (Polit & Beck 

2012). Föreliggande litteraturstudie påbörjades med ett yngre ålderspann för personer 

med diabetes mellitus typ 1. När ett flertal sökningar på de inklusionskriterierna gav ett 

för litet urval av artiklar fick litteraturstudien utökas till det slutliga åldersspannet av 

vuxna över 17 år med diabetes mellitus typ 1. Åldersspannet vuxna över 17 år grundar 

sig på att flera av artiklarna använder sig av strukturerade utbildningsprogram vilka har 

inklusionskriterie att deltagarna måste vara 17 år eller äldre (DAFNE 2002; Byrne et al. 

2012; Cooke et al. 2013; Cooke et al. 2015; Keen et al. 2012; McIntyre et al. 2010; 

Speight et al. 2010). Detta stora ålderspann med deltagare i olika stadier i livet innebar 

att generella slutsatser var svårare att dra. Vid litteratursökningarna användes 

databaserna PubMed och Cinahl vilka beskrivs som lämpliga vid omvårdnadsforskning 

av Polit & Beck (2012). Svenska MeSH-termer från Karoliska institutet användes för att 

få fram bra söktermer. MeSH-termer används inom PubMed men kan även användas i 

Cinahl vilket gjordes vid sökningarna till denna litteraturstudie. Detta kan ses som en 

svaghet då MeSH-termer kan vara mer relevanta i PubMed. Den booleska söktermen 

“AND” användes mellan MeSH-termerna för att få fram resultat där alla tre nyckelord 

var inkluderade. Detta gjorde att sökningarna blev mera specifika, vilket kan ses som en 

nackdel men då det även gjordes sökningar med olika kombinationer av sökorden och 

samtliga titlar lästes igenom vid varje sökning och det gav nästan samma urval av 

artiklar som svarade mot syfte och frågeställningar såg vi det som en fördel. De 13 

valda artiklarnas olika delar sammanställdes i två tabeller för att få en översikt och 

sorterdes i olika rubriker. Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha resulterat i 

oavsiktliga fel vid översättning eller tolkning. För att minska risken för feltolkning av 

artiklarnas resultat genomfördes dataanalysen av båda författarna. En styrka med 

studien kan ses i att artiklarna som inkluderades var publicerade under de senaste tio 

åren vilket ger aktuell forskning. En svaghet i studien kan ses i valet att studien enbart 

baserades på artiklar med kvantitativ ansats. En annan svaghet kan vara att ingen 

geografisk begränsning gjordes vid sökningarna vilket resulterade i studier från 

Australien, Irland, Italien, Schweiz, Storbritannien, och Turkiet inkluderades. Olika 

sjukvårdssystem, kultur och levnadsstandard i länderna kan påverka resultatet. Det kan 

även ses som en styrka då den geografiska spridningen visade att kolhydraträkning 

används i många olika länder och att resultaten var ganska samstämmiga.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Med följande studie hoppas vi att sjuksköterskor som arbetar med och för personer med 

diabetes mellitus typ1 kan motivera en övergång till kolhydraträkning och flexibel 

insulindosering. Att ge personer med en lång sjukdomshistoria med diabetes en friare 

livstillvaro och en mindre bunden kosthållning kräver kunskap inom området och en tro 

på förändring. Fortsatt forskning inom området ger mer kunskap och trygghet att 

genomföra förändringar i diabetesvården. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Diabetes mellitus typ 1 debuterar oftast i barn- och ungdomsåren och diabetes har en 

tendens att öka i förekomst. För ungdomar med diabetes kan tonårens självständighets 

process vara svår, först den normala utvecklingen och sedan att ta över ansvaret för 

diabetesen.  En fortsatt studie för att få ungdomarnas uppfattning om kolhydraträkning 

och flexibel insulindosering är av stor vikt i behandling av diabetes mellitus typ 1 samt 

att det visat sig finnas ett begränsat antal studier på just ungdomar vid våra sökningar 

till föreliggande litteraturstudie. Föreliggande litteraturstudie kan därför vara en grund 

för fortsatt forskning inom området exempelvis genom intervju eller 

enkätundersökningar av ungdomars behandlingstillfredställelse, kanske med tillägg om 

appar underlättar egenvården och hur livskvalitet påverkas efter konvertering till 

kolhydraträkning jämfört med traditionell behandling.  

 

4.6 Slutsats 

Genom att delta i en strukturerad utbildning i kolhydraträkning, flexibel insulindosering 

och sjukdomskunskap har personer med diabetes mellitus typ 1 fått bättre livskvalitet på 

kort och på lång sikt. Möjligheten att själv bestämma runt sin kost var den enskilt 

största förbättringen. 
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ngs-metod 

Data analys 

- metod 

Byrne, M. et 

al. 

2012 

Irland 

Predictors 

of quality 

of life gains 

among 

people with 

type 1 

diabetes 

participatin

g in the 

Dose 

adjustment 

for normal 

eating 

(DAFNE) 

structured 

education 

programme  

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

437 

personer 

vid start 

415 

personer 

vid 

uppföljnin

g 202 män 

och 235 

kvinnor 

med en 

medelålde

r 

40,8±11,7 

år 

Tester/mätvär

den 

DSQOLS 

PAID 

HADS 

Bootstrap 

based metod 

Barnard-

Rudin metod 

R version 

2.10 

Cooke, D. et 

al. 

2013 

Storbritannien 

Structured 

type 1 

diabetes 

education 

delivered 

within 

routine care 

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

262 

personer 

med lika 

många 

män som 

kvinnor i 

åldern 17-

73 år, 

medelålde

r 40±14 år 

med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den 

DSQOLS  

Chi-två test 

Cooke, D. et 

al. 

2015 

Storbritannien 

 

Modeling 

predictors 

of changes 

in glycemic 

control and 

diabetes-

specific 

quality of 

life 

amongst 

adults with 

type 1 

Kvantitativ 

ansats med 

utvärderand

e design 

262 

personer 

lika 

många 

män som 

kvinnor i 

åldern 17-

73 år 

medelålde

r 40±14 år 

med 

diabetes 

Tester/mätvär

den 

Personal 

Models of 

Diabetes 

(PMD) 

Revised Self-

Care 

Inventory 

(SCI-R) 

Confidence 

in Diabetes 

Ratio-test 

Chi-square 

Piecewise 

growth 

models 
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diabetes 1 

year after 

structured 

education 

in flexible, 

intensive 

insulin 

therapy 

mellitus 

typ 1  

Self-care 

(CIDS) 

Revised 

Michigan 

Diabetes 

Knowledge 

Test 

Social 

Support 

Questionnair

e (SSQ6) 

WHO-5 well-

being index 

Hypoglycemi

a Fear Survey 

Worry 

subscale 

(HFS-W) 

Diabetes-

Specific 

Quality of 

Life Scale 

(DSQOLS) 

Bendik, C. F. 

et al. 

2009 

Schweiz 

Training in 

flexible 

intensive 

insulin 

therapy 

improves 

quality of 

life, 

decreases 

the risk of 

hypoglycae

mia and 

ameliorates 

poor 

metabolic 

control in 

patients 

with type 1 

diabetes 

Kvantitativ 

ansats med 

utvärderand

e design 

45 

personer 

24 män 

och 21 

kvinnor i 

åldern 18-

74 år, 

medelålde

r 41 år 

med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den 

DQOL 

IPC-D1 

DWT 

Spearman 

rank 

korrelation 

T-test 

 

Keen, A. J. 

A., 

Duncan, E., 

McKillop-

Smith, A., 

Evans, N. D. 

& 

Dose 

adjustment 

for normal 

eating 

(DAFNE) 

in routine 

clinical 

Kvantitativ 

ansats med 

utvärderand

e design 

124 

personer 

över 18 år, 

medelålde

r 

42,5±11,1 

år 

Tester/mätvär

den 

The Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale 

(HADS) 

T-test 

EQ-5D skala 

Wilcoxon 

test 

Marginal 

homogeneity 

test 
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Gold, A. E. 

2011 

Storbritannien 

practice. 

Who 

benefits? 

The 20-Item 

Problem 

Areas in 

Diabetes 

scale (PAID) 

EQ-5D 

The Scottish 

index of 

Multiple 

Deprivation 

quintiles 

(SIMD) 

Chi-två test 

McNemar’s 

test 

Laurenzi, A. 

et al. 

2011 

Italien 

Effects of 

carbohydrat

e counting 

on glucose 

control and 

quality of 

life over 24 

Weeks in 

adult 

patients 

with type 1 

diabetes on 

continuous 

subcutaneo

us insulin 

infusion 

Kvantitativ 

ansats med 

randomisera

nde och 

jämförande 

design 

56 

personer, 

24 män 

och 32 

kvinnor i 

åldern 18-

65 år, 

medelålde

r 40 ±10 

år med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den  

DSQOLS 

ITT analys 

Chi- två test  

T-test, 

Mann-

Whitney U 

test 

McIntyre, H. 

D. et al. 

2010 

Australien 

 

Dose 

adjustment 

for normal 

eating 

(DAFNE) - 

an audit of 

outcomes in 

Australia 

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

145 

personer 

över 17 år, 

medelålde

r 

43,3±14,3 

år 

Tester/mätvär

den 

The Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale 

(HADS) 

The Problem 

Areas in 

Diabetes 

Scale (PAID) 

Shapiro-

Wilk test 

T-test 

Wilcoxon 

test 

Chi-två test 

Fisher’s 

Statistica 

version 8.0 

Rossi, M. C. 

E. et al.  

2010 

Italien, 

Spanien, 

Storbritannien

, 

Kalifornien(U

SA) 

Diabetes 

interactive 

diary: A 

new 

telemedicin

e system 

enabling 

flexible diet 

and insulin 

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

130 

personer, 

56 män 

och 74 

kvinnor i 

åldern ≥ 

18 år, 

medelålde

r 35,7 ±9 

Tester/mätvär

den  

SF-36  

WHO-DTSQ 

Chi-två test 

Mann- 

Whitney U 

test 

Wilcoxon 

rank test 

ANOVA 
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therapy 

while 

improving 

quality of 

life 

år med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Shiraishi, S.  

et al.  

2014 

Japan 

 

Effects of 

carbohydrat

e counting 

on 

glycemic 

control and 

quality of 

life in 

patients 

with type 1 

diabetes: a 

pilot study 

Kvantitativ 

ansats med  

utvärderand

e design 

7 personer 

3 män och 

4 kvinnor i 

åldern 41-

75 år, 

medelålde

r 62 ±11,9 

år med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den  

DTSQ 

Kortare 

version av 

the Diabetes 

Diet-Related 

Quality-of-

life scale 

(DDRQOL) 

 

T-test  

 

Son, O.,  

Efe, B.,  

Son, N. E.,  

Akalin, A. &  

Kebpci, N. 

2014  

Turkiet 

Investigatio

n on 

carbohydrat

e counting 

method in 

type 1 

diabetic 

patients 

Kvantitativ 

ansats  med 

utforskande 

design 

37 

personer, 

15 män 

och 22 

kvinnor i 

åldern 27-

31 år, 

medelåder 

29 ±2 år 

med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den  

Turkisk 

version av 

Medical 

Outcomes 

Study 36-

Item Short 

Form (MOS 

SF-36) 

Chi-square 

test  

T-test, 

Mann-

Whitney U 

test 

Speight, J. et 

al. 

2010 

Storbritannien 

 

Long-term 

biomedical 

and 

psychosoci

al outcomes 

following 

DAFNE 

(Dose 

Adjustment 

For Normal 

Eating) 

structured 

education 

Kvantitativ 

ansats med 

utvärderand

e design 

88 

personer i 

åldern 26-

65 år, 

medelålde

r 44±9 år 

med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/mätvär

den 

ADDQOL 

DTSQ 

Kruskal-

Wallis 

Chi-två test 

Mann-

Whitney 

ANOVA 

T-test 

LOCF 
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to promote 

intensive 

insulin 

therapy in 

adults with 

sub-

optimally 

controlled 

Type 1 

diabetes 

Tahbaz, F. 

Kreis, I.  

& 

Calvert, D.  

2006 

Australien 

 

An audit of 

diabetes 

control, 

dietary 

managemen

t and 

quality of 

life in 

adults 

Witherspoo

n type 1 

diabetes 

mellitus, 

and a 

comparison 

with 

nondiabetic 

subjects 

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

55 

personer 

18 män 

och 37 

kvinnor i 

åldern 18-

40 år, 

medelålde

r 31,24 

±6,10 med 

diabetes 

mellitus 

typ 1  

En 

kontrollgr

upp på 47 

personer 

17 män 

och 30 

kvinnor i 

åldern 18-

40 år, 

medelålde

r 27,72 ±5 

år 

Tester/mätvär

den  

Dagbok  

DQOL 

The Medical 

Outcome 

Study Health 

Survey 36-

Item Short 

Form (SF-36) 

T-test  

Chi-square 

test 

Wilcoxon 

test 

Pearson’s 

korrelation 

Multipel 

regressions 

analys 

Covariansan

alys  

Trento, M. et 

al. 

2011 

Italien 

 

Carbohydra

te counting 

improves 

coping 

ability and 

metabolic 

control in 

patients 

with type 1 

diabetes 

managed by 

group care 

Kvantitativ 

ansats med 

jämförande 

design 

56 

personer 

30 män 

och 26 

kvinnor i 

åldern 

<70år, 

medelålde

r 37 ±12 

år med 

diabetes 

mellitus 

typ 1 

Tester/ 

mätvärden 

DQOL 

CSI 

Enkät 

 

Chi- square 

test, 

T-test 

Stata version 

9.2    
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Tabell 3. Valda artiklars syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Byrne, M. 

et al. 

 

Syftet var att undersöka prediktorer 

som förbättrar livskvaliteten hos 

personer med diabetes mellitus typ 1 

som deltar i ett dosjustering-för-

normalt-ätande utbildningsprogram 

(DAFNE). 

 

Studien visade en signifikant förbättring av 

diabetesspecifik  livskvalitet som ett 

resultat av deltagande i DAFNE-

programmet vilket kvarstod 18 månader 

senare. Patienter med högre nivåer av 

diabetesrelaterad oro/distress erfor 

signifikant större förbättring av 

livskvaliteten. Patienter med sämre 

glykemisk kontroll (högre HbA1c) och de 

med högre nivåer av oro, erfor signifikant 

större minskning i diabetesrelaterat 

oro/distress än de med bättre glykemiska 

kontroll eller lägre nivå av oro. 

Cooke, D. 

et al. 

Syftet var att undersöka om 

förbättring av glykemisk kontroll och 

livskvalitet som finns rapporterat från 

randomiserade studier om 

egenvårdsträning även syns när 

interventionen görs inom 

rutinhälsovården i Storbritannien. 

Resultatet visade att det bland vuxna med 

diabetes mellitus typ 1 som genomgått 

färdighetsträning i rutinhälsovården i 

Storbritannien var det en förbättring av 

HbA1c och livskvalitet och som kvarstod 

12 mån senare. 

Cooke, D. 

et al. 

Syftet var att identifiera 

bakomliggande faktorer som 

påverkar förändring i HbA1c och 

diabetes-specifik livskvalitet bland 

vuxna med typ 1 diabetes 1 år efter 

deltagande i DAFNE 

utbildningsprogram. 

Resultatet visade att psykosociala faktorer 

förbättrade livskvaliteten från 

utgångsvärdet upp till 1 år efter deltagande 

i DAFNE utbildningsprogram.  

Bendik, C. 

F. et al. 

Syftet var att studera psykologisk och 

metabolisk effekt av att delta i 

strukturerat utbildningsprogram om 

flexibel insulinterapi (FIT). 

Resultatet visade att livskvalitet, 

självkontroll och kunskap om sjukdomen 

förbättrades efter deltagande i kursen.  

Keen, A. J. 

A., 

Duncan, 

E., 

McKillop-

Smith, A., 

Evans, N. 

D. & 

Gold, A. E. 

 

Syftet var att undersöka effektiviteten 

av dosjustering-för-normalt-ätande-

kurs (DAFNE) i rutin klinisk vård i 

Storbritannien. 

Resultatet visade att dosjustering-för-

normalt-ätande-kurs (DAFNE) som gavs i 

rutin klinisk vård var associerat med en 

mängd fördelar och att vissa kliniska och 

psykosociala egenskaper var associerade 

med bättre resultat nämligen signifikant 

lägre nivåer av oro och en signifikant 

minskning av diabetesrelaterad oro. 

Laurenzi, Syftet var att undersöka effekten av Resultatet visade att bland vuxna patienter 
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A. et al. kolhydraträkning på glymisk kontroll 

och livskvalitet under 24 veckor hos 

vuxna patienter med diabetes mellitus 

typ 1 som använder insulinpump. 

med diabetes mellitus typ 1 som behandlas 

med insluinpump var kolhydraträkning 

säkert att använda och livskvaliteten ökade, 

BMI och midjemåttet minskade. 

McIntyre, 

H. D. et al. 

 

Syftet var att undersöka och beskriva 

effekterna av deltagande i 

dosjustering-för-normalt-ätande-kurs 

(DAFNE) på kliniska värden hos 

personer med diabetes mellitus typ 1. 

Studien visade att ett år efter deltagande i 

dosjustering-för-normalt-ätande-kurs 

(DAFNE) hade personer med diabetes 

mellitus typ 1 förbättrad glykemisk 

kontroll, minskat antal incidenter av svår 

hypoglykemi, lite minskad vikt och 

förbättrad livskvalitet. 

Rossi, M. 

C. E. et al. 

Syftet var att jämföra en interaktiv 

diabetesdagbok med standard 

kolhydraträkning i termer av 

metabolisk- och viktkontroll, tid för 

utbildning, livskvalitet och 

behandlingstillfredsställelse. 

130 personer med diabetes mellitus typ 1 

blev slumpmässigt delade i en grupp på 67 

personer som fick använda sig av interaktiv 

diabetesdagbok och övriga i en 

kontrollgrupp som fick standard 

kolhydraträkningsutbildning. Studien 

visade att interaktiv diabetesdagbok var 

minst lika effektiv som traditionell 

kolhydraträkningsutbildning. Interaktiv 

diabetesdagbok krävde mindre tid för 

utbildning och ökade inte risken för 

hypoglykemi, förbättrade signifikant 

behandlingstillfredsställelsen och flera 

dimensioner av livskvalitet samt var 

associerat med mindre viktuppgång. 

Shiraishi, 

S. et al. 

Syftet var att undersöka om 

kolhydraträkning med dosjustering av 

insulin förbättrar glykemsik kontroll 

och livskvaliteten hos japanska vuxna 

patienter med diabetes mellitus typ 1. 

Studien visade att kolhydraträkning kan 

förbättra den glykemiska kontrollen såväl 

som livskvaliteten utan att försämra 

lipidprofil eller öka BMI hos personer med 

diabetes typ 1. 

HbA1c minskade signifikant efter 12 

månader. Livskvaliteten ökade signifikant 

efter 3 och 12 månader. 

Son, O.,  

Efe, B.,  

Son, N. E.,  

Akalin, A. 

&  

Kebpci, N. 

Syftet var att undersöka 

kolhydraträkningsmetodens effekt på 

livskvalitet och dess positiva effekt 

på behandlingen av patienter med 

diabetes mellitus typ 1.  

22 patienter med diabetes mellitus typ 1 

lärdes kolhydraträkningen som metod och 

15 patienter med diabetes mellitus typ 1 

använde standard diabetesdiet och blev 

kontrollgrupp i studien.  Resultatet visade 

inga signifikanta förändringar av 

glykemiska kontrollindikatorer mellan de 

som använde kolhydraträkning och de som 

hade standard diabetesdiet och multipla 

insulindoser. Livskvaliteten mättes via 

enkät före studien samt 6 månader senare. I 

kolhydraträkningsgruppen ökade 
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livskvaliteten efter 6 månader i jämförelse 

från start förutom variabeln “smärta”. 

Speight, J. 

et al. 

Syftet var att undersöka 

långtidseffekterna av att delta i 

DAFNE-kurs. 

Studien visade att ungefär 4 år efter 

deltagande i en DAFNE-kurs kvarstod 

effekten med ökad livskvalitet och hur 

diabetes påverkar livet genom 

självskattning.   

Tahbaz, F., 

Kreis, I. & 

Calvert, D. 

 

Syftet var att granska nuvarande kost- 

och sjukdomsbehandling hos 

personer med diabetes mellitus typ 1. 

En grupp med diabetiker typ 1 och en 

kontrollgrupp av icke-diabetiker fick 

rapportera vad de åt samt vikt, längd, 

midjemått, BMI, blodtryck och bl a HbA1c 

mättes samt skatta sin livskvalitet genom 

att fylla i enkät. Diabetikerna i studien fick 

lära sig principerna om kolhydraträkning 

och blev ombedda att använda 

kolhydratportions-plan. De flesta följde 

enkelt kostrekommendationerna baserade 

på kolhydratportions-plan. De flesta hade 

suboptimal diabeteskontroll. Resultatet 

visade att det inte var någon signifikant 

skillnad mellan grupperna i vad 

de  rapporterade att de åt. Ingen association 

mellan kost och glykemisk kontroll bland 

diabetikerna. Diabetikerna i studien hade 

inte en sämre livskvalitet. 

Trento, M. 

et al. 

Syftet var att studera effekten av att 

lägga till utbildning i 

kolhydraträkning i existerande 

gruppbehandlingsprogram i termer av 

livskvalitet, kunskap om diabetes, 

copingförmåga och metabol kontroll. 

 

56 patienter med diabetes mellitus typ 1 

delades slumpmässigt in i en grupp på 27 

patienter som fick kolhydraträkning i sitt 

utbildningsprogram medan övriga 29 

patienter blev en kontrollgrupp utan tillägg 

av kolhydraträkning. Resultatet visade att 

då utbildningsprogrammet hade tillägg av 

kolhydraträkning förbättrades 

livskvaliteten, HbA1c blev lägre, 

kunskapen ökade och förbättring i tre 

copingområden (problemlösning, söka 

socialt stöd, undvikande). 

 

 
 

 


