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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Tack vare förbättrad sjukvård, överlever alltfler kroniskt sjuka barn idag 
som inte tidigare förväntades att göra det. Under uppväxten sker drastiska 
förändringar i den unga vuxnas liv och kropp som även utan sjukdom är i riskzonen 
för psykisk och fysisk ohälsa. Under denna period ska de dessutom genomgå en flytt 
till en helt ny vårdinrättning som oftast saknar såväl struktur som planering, vilket kan 
leda till att de unga vuxna fastnar mellan vårdinstanserna vilket ytterligare äventyrar 
den framtida hälsan. 
Syfte: Syftet är att beskriva hur unga vuxna med kroniska sjukdomar upplever 
transitionen från barnsjukvård till vuxensjukvård. 
Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar och analys med induktiv 
ansats. 
Resultat: Analysen ledde fram till två huvudteman och fem subteman. Det första 
huvudtemat som är Att lämna tryggheten, följs av tre subteman; Relation till 
pediatriken, Föräldrars närvaro och Tidpunkt och avslut. Det andra huvudtemat som 
är Att klara sig själv, följs av två subteman; Nya erfarenheter och Behovet av 
förberedelse. 
Slutsats: Övergången mellan barn- och vuxenvård saknar tydlighet i flera delar. De 
unga vuxna förväntas ta mer beslut och vara mer självständiga än vad många själva 
upplever sig vara rustade för. Eftersom upplevelserna skiljer sig mellan de unga vuxna, 
behöver de en personligt anpassad planering inför sin fortsatta vård.  

Nyckelord: Transition, Transition till vuxen vård, Unga vuxna, Kroniska tillstånd, 
Litteraturöversikt, Kvalitativ ansats. 

 



 
 

Summary 
 
The experience of transition from child- to adult healthcare  
– A literature review of young adults with chronic diseases 
 
Background: Due to improved healthcare, the number of chronically ill children, 
who previously were not expected to reach adulthood, has increased. During 
adolescence, drastic changes occur in the young adult’s life and body, which even 
without disease, is at risk for mental and physical illness. During this period, they will 
also have to undergo a transfer to a completely new healthcare facility which often 
takes place without either structure nor planning, which can lead to the young adults 
getting stuck between the medical facilities which further put their future health at risk.  
Aim: The purpose of this literature review is to describe the experience of the 
transition from pediatric to adult healthcare among young adults with chronic 
conditions. 
Method: A literature review based on qualitative articles and analysis with an 
inductive approach. 
Results: The analysis led to two main themes and five subthemes. The first main 
theme; Leaving safety, is followed by three subthemes; Relations with pediatrics, 
Presence of parents and Timing and closure. The second main theme; To do it 
yourself, is followed by two sub themes; New experiences and Need of preparation. 
Conclusion: The transition from child to adult healthcare lacks clarity in many ways. 
The young adults are expected to make decisions and be more independent than they 
believe to be prepared for. Since the experiences differ between the young adults, each 
one needs a personalized plan customized for their future care.  
Keywords: Transition, Transition to adult care, Young adults, Chronic conditions, 
Literature review, Qualitative approach.
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Inledning 

Allt fler barn överlever svåra kroniska sjukdomar idag tack vare förbättrade 
behandlingsmetoder inom vård och omsorg (Berghammer & Bratt, 2013). Det innebär 
att det nu ökande antal barn med kroniska sjukdomar som kan behöva livslång vård, 
som inte tidigare förväntades nå vuxen ålder, nu gör det (Campbell et al., 2016). Att 
fler barn blir vuxna innebär att de kommer behöva kontinuerlig vård och därmed 
behöva övergå från barnsjukvård till vuxen sjukvård (Rosina, Crisp & Stenbeck, 2003). 
Det är emellertid oklart angående vilka som ska ha ansvaret för de unga vuxnas 
förberedelse inför övergången till vuxenvården och vilken tidpunkt som är optimal för 
den förberedelsen att börja. Likaså hur länge övergångsperioden ska pågå och hur 
förberedd vuxenvården behöver vara (Por, Goldberg, Lennox, Burr, Barrow och 
Dennard (2003). En icke välplanerad transition till vuxenvården kan på lång sikt ge 
negativa konsekvenser som emotionell stress och minskat välbefinnande relaterat till 
missnöje av vården, samt ökad sjuklighet relaterat till vårddiskontinuitet, minskad 
behandling och brist på medicinsk följsamhet. Det medför även ett ökat antal akut-och 
sjukhusvistelser vilket i sin tur leder till ökade sjukvårdkostnader (Lestischock, Daley 
& White, 2018; McLoughlin, Matthews & Hickey, 2018). Kroniska sjukdomar står för 
80–85 procent av den svenska sjukvårdens totala kostnader och varje person med 
kronisk sjukdom använder ca fyra till sex gånger mer sjukvård än de utan kronisk 
sjukdom (Vårdanalys, 2014). Ur ett långsiktigt perspektiv är det av vikt att detta ämne 
lyfts för att främja individers hälsa, likväl som för sjukvården i sin helhet. 
 

Bakgrund 

Kronisk sjukdom 
 
Det finns vissa svårigheter med att fastställa det exakta antalet unga vuxna som har en 
kronisk sjukdom eftersom definitionen av själva begreppet skiljer sig, vilket således 
påverkar mängden inkluderade personer (Denny et al., 2014). WHO:s (2018) 
definition inkluderar exempelvis inte smittsamma sjukdomar såsom HIV eller 
tuberkulos utan enbart icke-smittsamma sjukdomar där de vanligaste är diabetes, 
lungsjukdomar (astma och KOL), cancer, kardiovaskulära sjukdomar och psykiska 
sjukdomar.  Enligt Michaud, Suris och Viner (2007) har ca 15 procent av unga mellan 
12 och 15 år världen över en kronisk sjukdom där definitionen exkluderar smittsamma 
sjukdomar men inkluderar bland annat mild astma och korrigerbara synfel. Vid en 
snävare definition beräknades siffran ligga på ungefär hälften. Enligt (Waldboth, 
Patch, Mahrer-Imhof & Metcalfe, 2016) rör det sig om drygt 20 miljoner barn och 
ungdomar i Europa. Andra vanligt förekommande kroniska sjukdomar är fysiska 
funktionshinder som ryggmärgsbråck (Spina bifida), syn- och hörselnedsättningar, 
CP-skada (cerebral pares) eller förlust av kroppsliga funktioner (Consolini, 2017). 
Enligt Vårdanalys (2014) har var femte person under 20 år i Sverige inom varje 
treårsperiod fått en kronisk diagnos. Tilläggas ska då att Vårdanalys (2014) definition 
av kronisk sjukdom är bred och inkluderar allt från smittsamma till icke- smittsamma 
sjukdomar likväl som långvariga tillstånd såsom lunginflammation och ungdomsakne, 
därav bli siffran högre.  
Att ha en kronisk sjukdom innebär att det finns en biologisk, psykologisk eller kognitiv 
utgångspunkt vilken kräver kompensationshjälp som medicinering eller hjälpmedel 
(Lugasi, Achille & Stevenson, 2011). Hos barn definieras kronisk sjukdom för individer 
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mellan 0–18 år där tillståndet ska ha varat eller sannolikt kommer fortgå längre än tre 
månader, eller om det har inträffat minst tre gånger och troligtvis kommer återkomma. 
Diagnosen ska vara baserad på medicinsk vetenskap och ha fastställts med giltiga 
metoder enligt professionell standard, vilket innebär att hänsyn tas till både objektiva 
och subjektiva aspekter såsom laboratorieresultat och patientens sjukdomshistoria. 
Sjukdomen är ännu inte botbar eller, som vid psykiatriska tillstånd, mycket resistent 
mot behandling (Mokkink, Lee, Grootenhuis, Offringa & Heymans, 2008).  
Uppkomsten av kroniska sjukdomar varierar. I vissa fall är orsaken genetisk eller 
ärftlig, som vid blödarsjuka eller cystisk fibros. Medfödda defekter uppkommer oftast 
under fosterstadiet och kan leda till fosterskador och missbildningar som ger 
exempelvis gomspalt eller Cerebral Pares (CP). Skador som sker i samband med eller 
strax efter förlossning, som att födas för tidigt, sepsis eller hjärnblödning, kan leda till 
bristande lungfunktion, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) eller syn-och 
hörselnedsättningar. Sjukdomar kan även uppstå senare under barn- och ungdomen 
genom trauma eller akuta medicinska tillstånd som hjärnskador, diabetes, cancer, HIV 
och psykisk ohälsa (Ball, Bindler & Cowen, 2015).  
 
Sjuksköterskans roll 
 
I Sverige har alla barnkliniker haft tillgång till nordisk standard för barn och 
ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB:s standard) sedan 90-talet, vilket är en 
vägledning för barncentrerad vård. Den är dock inte lika känd på vuxenkliniker eller i 
primärvården, vilket är ogynnsamt för barn och ungdomar då primärvården är den 
första instansen att komma i kontakt med vid behov av vårdinstanser (Söderbäck, 
2010). Vårdbehovet som sjuksköterskan ska ta hänsyn till och arbeta med inkluderar 
både de unga vuxna och deras familj, där sjuksköterskan på ett åldersanpassat sätt, ska 
ge lämplig och tillgänglig information om sjukdom, behandling och vård (Söderbäck, 
2010) samt den support för att de unga vuxna ska få de resurser och den kontinuitet 
som de har rätt till (Ball, Bindler & Cowen, 2015).  
Sjuksköterskan ska ha grundläggande barnkompetens vilket innebär vetenskapligt 
grundade kunskaper om barns och ungas generella utveckling, behov och 
sjukdomstillstånd, likaså att ha förmågor till kommunikation och bemötande av barn 
och unga och deras föräldrar (Söderbäck, 2010). Unga vuxna och föräldrar ska få 
lärdom om vilka hälsofrämjande resurser inom vården som behövs för att täcka 
vårdbehovet (Ball et al., 2015).  
För att hjälpa familjen till att kunna hantera situationen och de unga vuxnas tillstånd 
behöver sjuksköterskan redogöra för vilka utbildningar och vårdtjänster som familjen 
kan få nytta av och även förse dem med utomstående resurser som socialtjänst, 
stödgrupper och andra instanser. I så fall kan även en samordnare behövas som 
sjuksköterskan antingen utser eller hjälper familjen att utveckla de färdigheter som 
behövs för att själva anta den rollen (Ball et al., 2015).  
För att bevara vårdkontinuiteten ska sjuksköterskan uppmuntra familjen till 
partnerskap med vårdteamet genom att göra de unga vuxna och familjen delaktiga vid 
alla beslutstaganden (Ball et al., 2015). Unga som är delaktiga upplever att de har större 
kontroll över sitt liv och får möjlighet att utveckla en förståelse för sina behov och 
önskningar. Likaså ökar självuppskattningen vilket ger bra förutsättningar för att 
hantera utmaningar senare i livet (Söderbäck, 2010). 
För att främja hälsan hos de unga vuxna behöver sjuksköterskan vägleda och utbilda 
dem i sjukdomskunskap, vilken vård de behöver för att kunna kontrollera och hantera 
sitt tillstånd och hjälpa dem att utveckla sina färdigheter i egenvård. Även föräldrarna 
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behöver instruktioner som de kan föra över till de unga vuxna så de själva kan ta 
hälsosamma beslut. Sjuksköterskan ska också uppmuntra den unga vuxna att 
inkludera sina vänner till den grad att de kan hjälpa till när det behövs, som vid ett 
astmaanfall eller lågt blodsocker. Det är även angeläget att diskutera sexuell mognad 
och vikten av skydd vid sexuell aktivitet och att avskräcka från riskbeteenden såsom 
tobaksbruk, alkohol och dålig kost. Den unga vuxna ska också få möjlighet att uttrycka 
bekymmer gällande exempelvis egenvård, yrkesval och sitt framtida leverne (Ball et al., 
2015).  
 
Att leva med kronisk sjukdom som ung vuxen 
 
Att vara en ung vuxen innebär att ungdomen går mot sitt slut och att vuxenlivet börjar, 
men det finns ingen vedertagen definition av begreppet eller vilka specifika åldrar det 
gäller (Boles, 2014). Enligt Svensk MeSH (KI, u.å.) klassas emellertid unga vuxna 
mellan 19 och 24 år. Att leva med kronisk sjukdom är dock mest kritiskt under 
ungdomen, alltså mellan 13 och 18 års ålder (Svensk MeSH, u.å.) då det utvecklas stora 
psykiska, fysiska och sociala förändringar (Waldboth et al., 2016). Under det stadiet 
bildas identiteten, den sociala kompetensen etableras, inflytandet från vänner och 
familj anammas och balanseras, sexualiteten utvecklas och utforskas och den 
intellektuella mognaden inrättas (Sansom-Daly, Peate, Wakefield, Bryant, Cohn & 
Kazak, 2012). Det abstrakta tänket och den kognitiva utvecklingen gör att den unga 
vuxna kan få en förståelse om kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser om sin sjukdom 
(Ball et al., 2015). Även om det är helt naturligt att utvecklas från barn till vuxen, 
associeras den tiden med större risker för psykisk och fysik sjukdom i samband med 
identitetsskapandet (Meleis, 1975). Om de typiska utvecklingsstadierna inte uppnås 
finns en förhöjd risk för svårigheter att ta till sig sin vuxna roll (Sansom-Daly et al., 
2012). Unga vuxna med kroniska sjukdomar möter större utmaningar än andra i 
samma ålder då de samtidigt måste handskas med komplexa förändringar i sin vård 
och hur den tillhandahålls (Waldboth, et al., 2016). Vissa unga vuxna kan ha svårt att 
hantera det faktum att de märker en skillnad mellan sig själva och sin umgängeskrets, 
vilket kan leda till att de drar sig undan från sociala aktiviteter och relationer (Ball et 
al., 2015). Andra kan anta riskfyllda beteenden som kan vara skadliga för dem eller ha 
en negativ inverkan på deras tillstånd som alkoholkonsumtion, tobaksbruk, sexuellt 
risktagande eller ogynnsamma matvanor för att känna samhörighet bland sina vänner 
(Ball et al., 2015). 
Bland flertalet tvärsnittsstudier indikeras en förhöjd risk av psykosociala problem 
bland kroniskt sjuka barn och ungdomar. Det redogörs för lägre självkänsla, sämre 
kroppssyn och fler problem med det psykosociala välmåendet som beteenden och 
social anpassning än hos de som inte lider av kronisk sjukdom (Huure & Aro, 2002). 
Utmaningen med att leva med detta kan verka överväldigande och orsaka ångest och 
depression. Ungdomar med kronisk sjukdom upplever signifikant högre nivåer av 
känslomässig nöd än de som inte är kroniskt sjuka, vilket i värsta fall kan leda till 
självskadebeteende och suicid (Rosina et al., 2003). 
Det är dock inte enbart den kroniska sjukdomen som avgör hur den unge vuxne 
uppfattar sin situation utan även om den unga vuxna föddes med sitt tillstånd eller 
drabbades senare i livet (Blatt, 2018), likväl som tillståndets svårighetsgrad, personen 
själv, familjen och samhället (Patterson & Blum, 1996). Ett barn med säsongsbunden 
allergi eller mild astma blir inte påverkad i det dagliga livet på samma vis gentemot de 
med svårare tillstånd (Maslow et al., 2011). Vid exempelvis cancer och diabetes krävs 
strikt medicinsk följsamhet där det inte finns utrymme för riskbeteenden eller 
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utforskande på samma vis som ofta sker tillsammans med andra i samma åldersgrupp. 
Färdigbehandlade cancerpatienter behöver ”bara” sporadiska uppföljningskontroller 
men det finns alltid risk för efterföljder av behandlingarna eller återfall. För unga 
vuxna med exempelvis cystisk fibros, artrit och astma finns en ständig medvetenhet 
och oro över sin sårbarhet för framtida skov. Att leva med sådana tankar och känslor 
kan vara väldigt ansträngande för förmågan att skapa copingstrategier för att kunna 
hantera både sjukdom och vardagsliv (Sansom-Daly et al., 2012). Likväl kan smärtor, 
fysiska biverkningar och kroppsliga förändringar samt mindre umgängestid med 
vänner, också bidra till rubbningar av den normala identitetsutvecklingen (Samson-
Daly et al., 2012).  
 
Transition 
 
Definitionen av transition innebär en långsiktig process som genom faser och 
vändpunkter i livet går från ett stadigt läge till ett annat stadigt läge och pågår perioden 
däremellan; en så kallad övergång (Chick & Meleis, 1986). Transitionen leder till 
personliga och utvecklande förändringar och inleds när en person uppmärksammar 
eller blir medveten om en förändring i sin aktuella situation eller närmiljö. Oftast beror 
det på kritiska händelser som har rubbat verklighetsuppfattningen, identiteten, 
tankegångar, relationer eller rutiner (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & 
Schumacher, 2000). Personen måste vara medveten om att tidigare livsstilar har 
upphört eller att den aktuella verkligheten är hotad och kommer att kräva en 
förändring innan transitionsprocessen ens kan påbörjas. Flera transitioner kan pågå 
samtidigt då exempelvis en ungdom utvecklas till vuxen, har en kronisk 
sjukdomsutveckling och ska byta vårdform (Kralik, Visentin & van Loon, 2005).  
Sedan följer en period av instabilitet, förvirring och osäkerhet vilket kan leda till ångest 
och därmed försvåra förmågan att kunna utföra egenvård (Meleis, 2010). Vissa kan 
fastna i transitionsprocessen då det kan vara svårt att interagera exempelvis den 
kroniska sjukdomen till livet eller att acceptera sjukdomens påverkan av personen i 
samspel med andra människor (Kralik, et al., 2005) Sjuksköterskan kan här vara 
behjälplig genom att göra personen delaktig i sin vård för att få förståelse för sin 
diagnos, behandling och återhämtning. Likaså att identifiera tillgängliga resurser som 
underlättar för personen att hantera sina begränsningar och bemästra sin situation. 
Bemästrande är att personen själv övervakar och tolkar sina symtom och att i 
interaktion med vårdgivaren kombinerar egenvård med sjukvård. En underlättande 
faktor för en bra transition är även att personen förser sig med information, har 
förebilder, är aktivt förberedd och tar beslut samt att i förebyggande syfte anpassar 
sina aktiviteter (Meleis et al., 2000). 
Målet med transitionen är att uppnå ett sinnestillstånd av välmående och bemästrande 
samt att omvärdera sin identitet. Det sker genom att personen interagerar i andra 
sammanhang eller situationer eller med andra människor, vilket breddar perspektivet 
och således leder till en förändring (Meleis, 2010).  Det är däremot inte alltid så enkelt 
utan beror på den individuella förmågan av att kunna interagera och anpassa sig samt 
att tillåta sig ett avslut och att släppa taget (Kralik et al., 2005). I de bästa av världar 
avslutas processen med att personen har bildat en ny början av ett stabilt tillstånd 
(Meleis et al., 2000).  
 
Transitionsvård 
Transitionsvård, eller övergångsvård som det också heter, är inte bara ren förflyttning 
från en plats till en annan, utan en process som ska stötta unga vuxnas behov inom 
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medicin och psykosociala utvecklingar såväl som vid utbildnings- och yrkesval 
(Brooks, Bunn & Morgan, 2009). Konceptet transtionsvård innebär en uppsättning av 
åtgärder som ska försäkra koordination och vårdkontinuitet för patienter som byter 
vårdform (Zhou, Roberts, Dhaliwal & Della, 2016). Målet är att optimera livskvalitén 
och framtida möjligheter samt att hjälpa varje ung vuxen med att nå sin fulla potential 
genom patientfokuserad och åldersanpassad vård. Transitionen blir som mest 
framgångsrik när det finns en avsedd professionell som tillsammans med den unga 
vuxna och föräldrarna har ansvar över processen (Rosen, Blum, Britto, Sawyer & 
Siegel, 2003). De stora barnsjukhusen i Sverige ansvarar för barn upp till 18-års ålder, 
sedan tar vuxenklinikerna över (Barnsjukhuset Martina, 2018; Saschsska barn- och 
ungdomssjukhuset, u.å.). Det finns för närvarande inga riktlinjer från socialstyrelsen 
om transitionsvård för unga vuxna. Det har inkommit ett flertal motioner till riksdagen 
gällande övergångsvård inom psykiatrin, med samtliga har fått avslag (Motion 
2018/19:2989...m.fl.). Det finns en standard som tagits fram av föreningen Nordiskt 
nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) 
gällande barns rättigheter vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård 
(Söderbäck, 2010). Den består av sex punkter och påpekar att sjuka och- /eller 
funktionsnedsatta ungdomar har rätt till kontinuerlig vård om behovet finns. De ska 
ha god tid till att aktivt delta i förberedelser inför övergången och få information om 
vad förändringen innebär. De har rätt att medverka till de beslut som tas, integriteten 
ska respekteras och personalen som övertar den nya vården ska vara kvalificerad med 
rätt utbildning och kompetens (Söderbäck, 2010).  Det är dock okänt hur väletablerat 
transitionspolicys är och hur det faktiskt används ute i verksamheterna (Brooks et al., 
2009).  Transitionen från barnsjukvården till vuxensjukvården sker ofta utan varken 
struktur eller genomtänkt planering och med det finns inte heller någon successiv 
förberedelse inför transitionen (Berghammer & Bratt, 2013). Vården har med andra 
ord stora brister gällande att möta behovet som unga vuxna och familjer har vid den 
tiden, vilket kan leda till långvariga konsekvenser i form av minskat vårddeltagande 
och försämrad hälsa (Aldiss et al., 2015). Att övergå till vuxenvård kan alltså vara 
avgörande för de unga vuxnas hälsa men risken är att de faller mellan stolarna. 
Poängen med transitionsvård är att det ska hjälpa de unga vuxna att ta sig till 
vuxenvården så de får den kontinuerliga vård som de behöver (Aldiss et al., 2015). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska barnets bästa alltid beaktas och 
enligt HSL 5 kap. 1§ ska vården tillgodose patientens behov av trygghet och kontinuitet. 
 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur unga vuxna med kronisk sjukdom upplever transitionen från 
barnsjukvård till vuxensjukvård. 
 

Material och metod 

Design 
 
Vald design var en litteraturöversikt som analyserades med en induktiv ansats utifrån 
kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar användes för att beskriva och förklara 
subjektiva upplevelser, vilka eftersträvar att tolka och förstå sammanhanget för att 
kunna bilda en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2015). En induktiv ansats användes 
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för att nya teorier eller principer kunde bildas utifrån den information som framkom i 
de kvalitativa artiklarna (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
Urval och Datainsamling 
 
Inklusionskriterierna var kvalitativa, peer-reviewed och etiskt godkända artiklar med 
tillgänglig abstract och fulltext på engelska. Båda könen var inkluderade och 
individerna skulle antingen gå igenom eller hade redan gått igenom transitionen till 
vuxenvården. Litteraturöversikten behandlade unga vuxna vilket gav ett åldersspann 
mellan 15 till 34 år då transitionen för somliga startade i 15-årsåldern, men ett fåtal 
som redan gått igenom transitionen kunde vara så gamla som 34 år vid 
intervjutillfället. Artiklar som exkluderades var kvantitativa, publicerade före 2004 
eller innehöll enbart föräldrars eller vårdgivares perspektiv. 
Databaserna som användes var Cinahl, Medline och PubMed. I Cinahl handlar fler än 
hälften av alla indexerade tidskrifter om omvårdnad; Medline är specialiserad på 
medicinsk och vetenskaplig litteratur och PubMed är en fri version av Medline 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  
För att sökorden skulle bli korrekta i begrepp och översättning från svenska till 
engelska användes Svensk MeSH från Karolinska Institutet (KI, u.å.). 
Relaterat till syftet och transitionen från barnsjukvård till vuxensjukvård användes 
sökorden transition, “transition to adult care” och “transition to adult services”. 
Kronisk sjukdom söktes med chronic illness/ disease/ sickness/ disorder; long term 
conditions och non-communicative diseases. Kopplat till upplevelsen söktes det på 
experienc*, perceptions, attitudes, views och feelings. Slutligen eftersom det handlar 
om unga vuxna användes sökord som adolescents, teenagers och “young adults”. En 
matris med artikelsök finns som bilaga 1. 
 
Sökorden kombinerades med hjälp av Booleska operatorer vilka är AND, OR eller NOT 
(Willman et al., 2016). Operatorn AND smalnade av sökningen genom att båda 
sökorden fanns med i träffarna; exempelvis Transition to adult care AND Chronic 
illness. Med operatorn OR breddades sökningen så att något av orden fanns med 
såsom chronic illness eller chronic disorder. Operatorn NOT begränsade sökningen 
genom att träffar som exempelvis parents och caregivers uteslöts (Forsberg & 
Wengström, 2015). I vissa fall som förslagsvis vid sökordet experience nyttjades även 
möjligheten att trunkera, vilket innebär att ändelsen i det ordet som söktes togs bort 
och ersattes med en asterisk*. På det vis sökte databasen efter alla grammatiska 
ändelser som var möjliga för ordet såsom experienced, experiences eller experiencing 
(Friberg, 2017).  Citationstecken användes också för att hålla ihop begrepp som 
”chronic illness” så att databasen inte skulle söka efter chronic och illness som separata 
ord (Karlsson, 2017).  
 
I Cinahl skrevs alla sökningar i fältet “ämnesord” med begränsning på “Peer Review” 
och “English language. Av åtta sökningar sparades 26 artiklar och abstracten lästes.  
16 artiklar matchade inte syftet eller var dubbletter och plockades således bort, varav 
tio artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. 
I Medline begränsades alla sökningar med Review artikels och English language.  
Vid fyra av fem sökningar lästes samtliga titlar och 23 stycken sparades då resterande 
inte passade syftet eller var samma som i Cinahl. Efter att abstracten lästes visade sig 
10 stycken sig inte matcha syftet eller hade som utgångspunkt att testa eller skapa ett 
transitionsprogram, varpå sju stycken gick vidare till kvalitetsgranskning.  
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I PubMed med begränsning på peer-review och “free full text” gavs endast en träff som 
även fanns i Medline och därmed användes inga artiklar från PubMed.  
 
För att få en bred utgångspunkt valdes artiklar med olika sjukdomstillstånd, vissa mer 
generella för kronisk sjukdom och vissa med specificerade sjukdomsgrupper.  
Totalt kunde 17 artiklar gå vidare till kvalitetsgranskningen som utfördes med hjälp av 
en mall för kvalitetsgranskning vilken består av två delar. Den första delen kunde ge 
fyra poäng och krävdes för att artikeln skulle få gå vidare till steg två, där sju av åtta 
poäng krävdes. Av 17 artiklar var det fem artiklar som inte som inte godkändes då de 
saknade en etisk granskning eller inte beskrev urvalet av deltagarna. Protokollet togs 
fram av Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. Se bilaga 2. 
 
Dataanalys 
 
Tolv artiklar klarade slutligen kvalitetsgranskningen och gick vidare till analysen. Tre 
stycken utgick från kronisk sjukdom; tre artiklar behandlade cystisk fibros; fyra 
artiklar var specifika för leversjukdom, medfödda hjärtfel, barncancer och unga vuxna 
med livsbegränsade tillstånd; samt två artiklar med psykiatriska tillstånd som ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och ätstörningar.  
Analysen utfördes av två personer; författaren och en medstudent. Utgångspunkten 
var Febe Fribergs (2017) femstegsmodell vilken går ut på att de valda studierna bryts 
ner i delar för att sedan byggas upp till en ny helhet som svarar mot det valda syftet, 
vilket i detta fall var upplevelsen av transitionen från barnsjukvård till vuxen vård 
(Friberg, 2017). Viktigt att ta hänsyn till under analysens gång var eventuell 
förförståelse hos författaren och medstudenten (Henricsson, 2017), vilket var tidigare 
kunskaper och livserfarenheter som genom förutfattade meningar kunde påverka 
analysarbetet (Priebe & Landström, 2017).    
 
Samtliga steg i analysen utfördes först enskilt och sedan jämfördes och diskuterades.  
Det första steget var att flertalet gånger läsa igenom studierna med följsamhet och 
öppenhet för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om. Två exemplar av 
varje studie skrevs ut och lästes igenom enskilt. Därefter gjordes en schematisk 
artikelöversikt i tabellform med en kort beskrivning på artikelns syfte, metod, resultat 
och kvalitetspoäng. Se bilaga 3.	
Därefter, i steg två, lästes varje artikels teman och subteman samt citat och 
beskrivningar för att få förståelse om vad temat handlade om och för att hitta essensen 
som framställts i varje artikels resultat. Artiklarnas diskussioner undveks då de hörde 
till artikelförfattarens tolkning av resultatet och inte de subjektiva upplevelserna från 
de medverkande (Friberg, 2017). 
I steg tre gjordes separata sammanställningar av varje artikels resultat där dessa 
senare diskuterades och jämfördes med varandra tills nya nyckelord identifierades. 
I steg fyra urskildes likheter och skillnader var för sig och kategoriserades med hjälp 
av olika färgpennor, hela tiden med syftet i minnet för att inte hamna på sidospår. I 
steg fem diskuterades likheterna och sammanställdes slutligen till fem subteman som 
sedan kunde bilda två huvudteman. Se figur 1. 
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Figur 1. Presentation av dataanalysens meningsenheter, subteman och huvudteman. 
 
Etiska överväganden 
 
Inom vård och omsorg bedrivs forskning för att öka förståelsen och kunskapen inom 
olika verksamhetsområden och målet med forskning är att i slutändan förbättra 
samhället och individers liv (Sandman & Kjellström, 2013). Forskningsetik behövs för 
att försvara människors lika värde, integritet och autonomi (Henricson, 2017) och 
skydda de som deltar i studier (Sandman & Kjellström, 2013).  Forskningsetik bör även 
tas på allvar för att skydda forskningens och högskolans status och rykte för att 
bibehålla förtroendet hos allmänheten (Sandman & Kjellström, 2013). Vanligtvis vid 
kvalitativa studier krävs en etisk prövning enligt Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS: 2003:460) och ska utföras av en av Sveriges sex regionala 
etikprövningsnämnder (Sandman & Kjellström, 2013). Gällande studentarbeten på 
kandidatnivå krävs i regel ingen prövning från etikprövningsnämnden då 
examensarbeten inte klassas som forskning så länge inte arbetet tänkt användas i 
forskningsprojekt (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). I enlighet med Forsberg & 
Wengström (2015) har enbart etiskt godkända artiklar valts, alla deltagare i artiklarna 
samtyckte till medverkandet och var av etiska skäl 15 år eller äldre. Artiklarna var även 
peer-reviewed vilket innebär att de kvalitetssäkrats av andra forskare (Karlsson, 2012). 
Alla använda artiklar redovisades och alla resultat lades fram oberoende av 
författarens egna åsikter. Som Källström (2012) påvisar fanns en viss risk för 
feltolkning av artiklarna då författarens förstaspråk är på svenska men artiklarna var 
på engelska. 
 

 

Citat Subteman Huvudteman 
 
‘Ok, it’s just like this: I arrive, and everyone says “Hi, good to see you”. One 
can say it’s like my second home. The smell is familiar, the faces are familiar, 
I know the guys. They have accompanied me for almost my entire life, and it’s 
like in my mum’s lap here’ 
 
‘At the pediatric cardiology clinic, my mother went inside to speak with the 
doctor, and I had to wait outside… So, it’s all a big blur what they did to my 
heart all those years. My parents knew about what was wrong with me’. 
 
‘It just felt like any other meeting. Apart from the end she said *oh, we won’t 
be having any more meetings”. I mean, I was surprised at the time because I 
didn’t realise that was coming up, cos I’ve had it since I was young, I just got 
used to them…  it was just so sudden “oh, you’re 18 now, goodbye”. 
 

 
Relationen till 
barnvården 
 
Föräldrars 
närvaro 
 
Tidpunkt och 
avslut 
 

Att lämna 
tryggheten 

 
‘I came to a lot of fighting with my Mom about… she wanted to be really 
involved whereas I was like, well, I’m 18 now, I’m not a child, I’m not at 
[pediatric] anymore, so I should be responsible for myself and doing this by 
myself’. 
 
‘They seen to have no information. They’ve got no knowledge… it was hard for 
me to find the information myself’. 
‘I would’ve just liked to know a bit more about what is was going to be like 
[the adult ADHD service]. I just didn’t know what to expect. But, yeah, if I 
would’ve known what it was going to be like I would’ve been so much more 
relaxed’. 
 

 
Nya 
erfarenheter 
 
 
Behovet av 
förberedelse 

Att klara sig 
själv 
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Resultat 

Figur 2. Översikt av två huvudteman och fem subteman. 
 
Att lämna tryggheten 
 
Barnvården upplevdes överlag som positiv med nära relationer till duktig och pålitlig 
personal. Föräldrarna hade haft en stor roll under tiden hos barnvården och tagit det 
största ansvaret för de unga vuxnas vård, vilket dessvärre ledde till minskat 
ansvarstagande och okunskap hos de unga vuxna (Bomba et al., 2017; Brumfield & 
Lansbury, 2004; Moons et al., 2009). Medan vissa kände att det var dags att gå vidare 
till den vuxna vården (McCann, Kearney & Wengström, 2014; Moons et al., 2009; van 
Staa et al., 2011), fick för de flesta andra, den sista tiden hos barnvården ett abrupt slut 
med efterlämnade känslor av att ha blivit övergivna (Newlove-Delgado et al., 2018). 
 
Relationen till barnvården 
 
Barnvården ansågs ha en avslappnad atmosfär som var åldersanpassad, involverade 
föräldrarna, visade respekt för den egna expertisen och hade ett omvårdande 
tillvägagångssätt (Tuchman, Slap & Britto, 2008; van Staa, Jedeloo, Van Meeteren & 
Latour, 2011). Standarden inom barnvården tycktes vara en holistisk vård som 
utfördes med ett multidisciplinärt teamarbete och bra samarbete mellan vårdgivarna 
(van Staa et al., 2011). De unga vuxna kände att det fanns goda möjligheter till att få 
den hjälp som behövdes i form av support, bistånd, hjälpmedel och även anpassning i 
hemmet (Kirk & Fraser, 2014). 
Majoriteten av de unga vuxna beskrev ett nära emotionellt engagemang av 
vårdpersonalen och kunde jämföras med ett andra hem (Bomba, Herrman-Garitz, 
Schmidt, Schmidt & Thyen, 2017). De var nöjda med omvårdnadsstandarden och 
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beskrev en familjär omgivning som var varm, mysig och pålitlig där det fanns bekanta 
lukter och ansikten (Bomba et al., 2017; Moons et al., 2009; van Staa et al., 2011). 
Relationerna med karaktärstypisk personal som hade positiva attityder och förståelse 
för den unga vuxna och deras sjukdom var högt värderade av de unga vuxna (Newlove-
Delgado, Ford, Stein & Garside, 2018). 
Gensvaret på barnvården var övervägande positiv och oavsett vilket problem som 
rådde, blev de lugnade och kände sig bättre till mods efter varje besök. Relationen i sig 
beskrevs som personlig och medförde en stor tillit till läkaren (Brumfield & Lansbury, 
2004). De unga vuxna ansåg att de passade in och var accepterade som de var samt att 
läkaren kände dem väl och snabbt kunde se förändringar i måendet (Tierney et al., 
2012). De som besökte klinikerna mer sällan uppskattade att bli igenkända och 
ihågkomna av personalen och kände att det fanns ett speciellt band emellan dem 
(Moons et al., 2009). Det kunde utvecklas nära vänskaper med personalen där 
uppmärksamheten och det personliga engagemanget avspeglades som väl 
åldersanpassat och starkt positivt (Brumfield & Lansbury, 2004). 
Det fanns en känsla av närhet och tillit som involverade hela familjen och det kändes 
som en viktig del att få handskas med trygga och pålitliga människor vid svåra skeden 
(Tuchman et al., 2008). 
Barnvårdspersonalen ingav ett intryck av kompetens med pålitlig expertis inom sitt 
område och var behjälplig vid bland annat hantering av läkemedel och dosering efter 
den unga vuxnas behov (Tuchman et al., 2008; Newlove-Delgado et al., 2018; van Staa 
et al., 2011). Denna specialistkunskap ansågs som en viktig egenskap och 
behovsanpassningen tydde på en känsla av partnerskap (Newlove-Delgado et al., 
2018). Många uppskattade också att barnvården i möjligaste mån försökte arbeta runt 
viktiga sociala händelser såsom examensdagar och familjesemestrar (Tuchman et al., 
2008). 
Allt med barnvården ansågs dock inte enbart som guld och gröna skogar utan vissa 
uttryckte en tydlig frustration över hur de kunde känna sig exkluderade eller passiva 
gällande sin egen vård (Dimitropoulos et al., 2015). Läkarna ansågs i vissa fall 
motvilliga till att utföra mer aggressiva behandlingsmetoder eller till att testa nya 
behandlingsalternativ (van Staa et al., 2011). Vissa unga vuxna uppfattade även att de 
inte uppmuntrades till att bli självständiga då den ständiga närvaron av föräldrar 
ansågs begränsa friheten att tala och som slutligen ledde till att de blev mindre 
involverade i beslutstaganden (Bomba et al., 2017). Aspekten av föräldrarnas i princip 
obligatoriska deltagande leder till nästa subtema. 
 
Föräldrars närvaro 
 
För majoriteten av de unga vuxna var föräldrarna alltid eller ofta närvarande under 
klinikbesöken och var alltid inblandade i vården. Detta gjorde att vissa känsliga ämnen 
såsom exempelvis alkohol eller preventivmedel inte kunde lyftas (Bomba et al., 2017; 
van Staa et al., 2011).  
Även om huvudfokus borde vara på den unga vuxna var intrycket att läkaren vände sig 
mer till föräldern och förde samtalet därigenom (Bomba et al., 2017; Toft et al., 2018). 
Många kände att den föräldracentrerade relationen som rådde gjorde att föräldrarnas 
röster hördes mer än sina egna och att beslutstaganden fokuserade mer på föräldern 
(Bomba et al., 2017; Tuchman et al., 2008; van Staa et al., 2011). 
Föräldrarna hade en stor roll genom att tillhandahålla de unga vuxna med lämplig kost, 
att förnya recept, hämta ut läkemedel, påminna om att fullfölja sina behandlingar och 
att ta sina mediciner (Newlove-Delgado et al., 2018; Tierney et al., 2013). 
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De unga vuxna upplevde i vissa fall att föräldrarna då var överbeskyddande och inte 
tillät att de fick ta ansvar över sin egen vård. Föräldrarnas inblandning i vården ansågs 
begränsande för deras utveckling till att bli självständiga (Bomba et al., 2017; 
Brumfield & Lansbury, 2004). Att de unga vuxna sattes åt sidan och föräldrarna tog 
allt ansvar ledde till att de unga vuxna inte hade någon kunskap om sin egen sjukdom 
eller någon förståelse för sitt medicinska tillstånd. I vissa fall fick de inte följa med till 
samtalsrummet med läkaren utan fick vänta utanför tills föräldern pratat klart. En 
aktiv relation mellan läkaren och de unga vuxna utvecklades senare i livet och varade 
enbart i ett par år (Moons et al., 2009). 
 
Tidpunkt och Avslut 
 
Upplevelserna av att lämna barnvården varierade i tid och berodde på de olika 
specialistklinikernas upplägg inför transitionen och data indikerar att effektivitet och 
framgång nåddes när de unga vuxna bytte vårdinstans när de var redo och inte vid en 
specifik ålder (Al Yateem, 2012; Bomba et al., 2017; Newlove-Delgado et al., 2018; 
Tierney et al., 2012; Toft et al., 2018; van Staa et al., 2011... m.fl.).  
 
Enbart vid en studie började övergången diskuteras som tidigast 6–12 månader i 
förväg och tidpunkten berodde då på den unga vuxnas utvecklingsstadium och var inte 
bestämd till en viss ålder (van Staa et al., 2011).  
De som förhöll sig positivt till flytten från barnvården såg det inte bara som oundvikligt 
utan även lämpligt för vuxna och betraktade flytten som ett nästa steg i livet. Några 
unga vuxna tyckte att det hade vuxit ur barnvården och ansåg att de inte längre passade 
in bland små barn och bebisar utan hade hellre vistats bland andra vuxna patienter 
(McCann, Kearney & Wengström, 2014; Moons et al., 2009; van Staa et al., 2011). De 
som fick flytta senare ansåg att det var bra med flexibilitet och såg det som en garanti 
för kontinuitet av den pågående vården (Moons et al., 2009). Även om de inte visste 
vad som väntade fanns ändå en tro om att det skulle bli bra och att de bara behövde 
vänja sig vid det nya (van Staa et al., 2011). 
 
Dessvärre visar resultatet att upplevelsen av inledningen på transitionen i större grad 
upplevdes negativt då endast ett fåtal unga vuxna kunde erinra sig att ha haft något 
sorts möte eller diskussion före flytten (Al-Yateem, 2012; Dimitropoulos et al., 2015, 
Newlove-Delgado et al., 2018), och den information som utgavs ansågs bristfällig och 
förbigående (Al-Yateem, 2012). Vissa fick höra att de skulle börja förbereda sig för det 
som händer när de blir arton men egentligen inte mycket mer (Bomba et al., 2017). De 
som uppfattade att de hade en deadline till när de måste gå över, som när de fyller 21 
eller har avslutat högskolan, uttryckte en känsla av att vara oförberedda (Tuchman et 
al., 2008; van Staa et al., 2011). De var inte alls beredda på att det senaste mötet faktiskt 
skulle vara det slutgiltiga och slutsamtalet verkade inte vara en del av en planering 
inför övergången. Detta upplevdes som ett avvisande eller till och med övergivande, 
vilket lämnade ett plötsligt tomrum (Newlove-Delgado et al., 2018). Det upplevdes att 
tillvägagångssättet för mötet var forcerat och saknade omtanke då beskedet kom 
oväntat och tvärt eller bara vid slutet av mötet (Newlove-Delgado et al., 2018). Även 
om det hos vissa fanns en underliggande förförståelse av en outtalad tidsgräns för hur 
länge de kunde få stanna hos barnvården, upplevdes ändock avslutet som abrupt och 
skapade en osäkerhet (Dimitropoulos et al., 2015; Moons et al., 2008; Newlove-
Delgado et al., 2018). Somliga som ändå känt sig redo inför transitionen ansåg att det 
plötsliga avslutet avbröt den positiva känslan (McCann et al., 2014) och beskrev sin 
transition som ett enormt steg, vilket upplevdes som en chock med känslan av att ha 
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blivit dumpad (Brumfield & Lansbury, 2004; Toft et al., 2018). Vissa som trivdes 
väldigt väl hos barnvården önskade att få stanna där så länge som möjligt.  Det ryktades 
om att andra fått stanna ända tills 30-årsåldern och tidpunkten ansågs då slumpmässig 
och orättvis (Tuchman et al., 2008).  Vissa beskrev hur barnvården fastnade vid 
pappersarbete och insamling av dokument som skulle skickas över till allmänvården 
och fokus från de unga vuxna sattes åt sidan. Det ansågs att så fort transitionen var i 
rullning, verkade inte barnvården bry sig om känslorna kring övergången. 
Uppbrytandet var heller inte alltid direkt då de unga vuxna behövde vänta på ett datum 
inför deras första besök hos vuxenvården. I vissa fall blev datumet förskjutet relaterat 
till det pappersarbete som inte blivit klart. Individerna uppfattade att de hamnat limbo 
eftersom de redan påbörjat separationen från barnvården. Vissa kände att deras behov 
var åsidosatta medan de väntade på flytten och beskrev en osäkerhet kring vem som 
hade ansvaret för deras vård eftersom de hamnat mellan två instanser (Tierney et al., 
2012). 
 
Att klara sig själv 
 
När de unga vuxna inte längre var kvar i barnvården skedde nya händelser som i 
slutändan gick ut på att de skulle klara sig själva. Det rörde sig dels om anpassning till 
nya miljöer (Moons et al., 2009), ambivalens och konflikter med sina föräldrar i 
kampen om självständighet (Tuchman et al., 2008) samt åldersanpassad 
kommunikation och relationer med ställda krav från den vuxna sidan (Bomba et al., 
2015). Detta tillsammans ledde till nya erfarenheter. 
 
Nya erfarenheter 
 
Den vuxna vården skiljde sig från barnvården och det första som uppmärksammades 
låg i den fysiska miljön. Det var tyst, det fanns en frånvaro av gråtande och springande 
barn, det satt färre patienter i väntrummet och omgivningen var mer ordningsam utan 
spridda leksaker och barndekorationer på väggarna (Brumfield & Lansbury, 2004; 
(Moons et al. 2009). Den nya och skilda miljön indicerade att de unga vuxna hade 
tillträtt den vuxna världen (Tierney et al., 2012). 
Det hände dock att de unga vuxna inte alls uppskattade synen och känslan av den 
vuxna omgivningen då miljön i vissa fall uppfattades som alltför steril (Dimitropoulos 
et al., 2015, van Staa et al., 2011). 
Den nya vårdformen förknippades med att bli lyssnad på, få göra egna val och få en 
större roll i beslutsfattandet (Tierney et al., 2012). Den ansågs mer sjukdomsorienterad 
och patientcentrerad fast saknade visst teamarbete och samverkan. Konsultationerna 
var mer sakliga, hade en formell och tydlig kommunikationsstil och bemötandet ansågs 
mer reserverat (van Staa et al., 2011). Den unga vuxna sågs som en medansvarig som 
själv behövde ta ansvar för den information som erfordrades. Den mer direkta 
framhållningen var något som de unga vuxna uppskattade (Tierney et al., 2012).      
Från vuxenvårdens sida förväntades det att de unga vuxna skulle vara självständiga 
och ha mer självförtroende. De såg det som en utmaning att de skulle ta mer ansvar för 
sin vård, men ställde sig ändå positiva till sin potential att klara av det (van Staa et al., 
2011). Några däremot som nyligen gått över till vuxenvården kände sig inte tillräckligt 
rustade rent känslomässigt för att hantera förändringen, även om de hade vissa 
praktiska kunskaper rörande sin egenvård (Tierney et al., 2012; Tuchman et al., 2008). 
För vissa ansågs det första besöket som helt främmande för det var första gången de 
upplevde att de hade en central roll i sin vård. Att bara besvara frågor som rörde sina 
egna synpunkter ansågs svårt (Tierney et al., 2012). Samspelet med den nya läkaren 
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kunde också vara besvärligt i början men det betonades att kommunikationen ansågs 
mer åldersanpassad och att de ville bli tagna på allvar (Bomba et al., 2015). Många 
uppskattade effektiviteten i det vuxna systemet även om de saknade den vårdande 
inställningen som fanns hos barnvården (Tuchman et al., 2008). 
Den här skilda kulturen tycktes ändå främja autonomin och självständigheten 
eftersom de då kunde bestämma själva och ha mer kontroll över sin egen omvårdnad. 
Att vara involverad i vårdplaneringen uppfattades som att bli respekterad och ledde till 
ökad självkänsla (Kirk & Fraser, 2014). 
 
De unga vuxna förväntade sig att informationen de fick under besöket skulle vara 
riktad direkt till dem och de ville bli hörda (Moons et al., 2009). Många kände att de 
hade bättre kontroll, var involverade i beslutstaganden, gavs ansvar och behandlades 
mer moget (Tuchman et al., 2008).  De unga vuxna gillade att de var mer involverade 
som vuxna och tyckte att det var ett positivt steg mot att bli självständiga (Brumfield & 
Lansbury, 2004; van Staa et al., 2011). Att bli behandlad med omtanke och integritet 
var särskilt uppskattat vid vårdutföranden då vårdpersonalen tycktes måna om att det 
skulle bli så bra som möjligt (Kirk & Fraser, 2014). 
 
På vägen mot vuxenvården och vuxenlivet sökte de unga vuxna efter frigörelse från 
sina föräldrar även om de fortfarande hade ett starkt band till varandra, då föräldrarna 
haft en stor roll i de unga vuxnas vård och liv (McCann et al., 2014). Att de fick boka 
sina besök själva gav en tillfredställande känsla av att ha tagit ett steg närmre 
självständighet, även om föräldern stod i rummet samtidigt (Dimitropoulos et al., 
2015). En enkel fråga om vården skulle utföras självständigt eller tillsammans med 
föräldrarna gav den unga vuxna mandat att själv få välja och det uppstod en känsla av 
stolthet över att bli behandlad med respekt (Kirk & Fraser, 2014). 
Många kände sig stärkta av att få en paus ifrån föräldrarna och träffa vårdgivaren 
ensamma men uttryckte en oro över att inte förstå vad vårdgivaren sa eller att inte 
längre ha skydd av sina föräldrar om dåliga besked skulle framkomma (Tuchman et 
al., 2008). Det fanns förväntningar om att föräldrarna skulle bli underrättade om 
sjukdomsutvecklingen, eftersom de fortfarande var den första kontaktpersonen ifall 
det skulle uppstå problem (Moons et al., 2009). De unga vuxna trodde även att icke-
medicinska ärenden skulle komma till föräldrarnas vetskap, men när informationen 
inte kom länge än till den unga vuxna uppstod en känsla av att ges för mycket ansvar 
på en gång. Många var ännu inte oberoende av sina föräldrar varken fysiskt eller 
känslomässigt eftersom de fortfarande bodde hemma och föräldrarna var de första att 
vända sig till vid bekymmer (Moons et al., 2009). 
Vissa unga vuxna kände sig pressade och osäkra över sin förmåga att på en daglig basis 
klara av sin uppföljning helt självständigt (Dimitropoulos et al., 2015) och hade 
fortfarande med sig sina föräldrar till klinikbesöken, varav några stannade i 
väntrummet medan andra fortsatte att följa med till mottagningsrummet (Brumfield 
& Lansbury, 2004). Likväl fanns det de unga vuxna som kunde och tog sina mediciner 
och utförde självkontroller helt utan föräldrarnas medverkan samt organiserade sina 
läkarbesök och deltog i konsultationer ensamma (Bomba et al., 2015). 
Det kunde dock uppstå separationsrelaterade konflikter som förstärktes eller utlöstes 
under processen då de unga vuxna skulle ta över ansvaret (Bomba et al., 2015) och det 
fanns i vissa fall ett behov att få diskutera dessa konflikter med föräldrarna (Kirk & 
Fraser, 2014). 
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Behovet av förberedelse 
 
I den nya vården fanns det krav på att de unga vuxna hade vissa färdigheter i 
självständighet och beslutsfattande för att kunna lokalisera sig, varpå 
transitionsförberedelser hade varit behövliga (Al-Yateem, 2012; Brumfield & 
Lansbury, 2004; Dimitropoulos et al., 2015; McCann et al., 2014… m.fl.). De som hade 
fått viss förberedelse upplevde transitionen enklare (Al-Yateem, 2012; Brumfield & 
Lansbury, 2004; Dimitropoulos et al., 2015; McCann et al., 2014) och avsaknaden av 
förberedelser kunde leda till negativa känslor om hela vården och skapade 
tveksamheter till att de unga vuxna ens besökte kliniken (Al-Yateem, 2012; Brumfield 
& Lansbury, 2004; van Staa et al., 2011). De behövde klara av att hantera sin egen hälsa 
och själva ta ansvar över de delar som tidigare skötts av föräldrar och vårdgivare som 
läkemedelshantering och att boka läkarbesök (Brumfield & Lansbury, 2004; Toft et al., 
2018; van Staa et al, 2011).  
 
För en del unga vuxna fanns det en osäkerhet eller till och med rädsla över 
transitionsprocessen och vad den skulle leda till. Det fanns oklarheter om vilka tjänster 
som kunde erbjudas, vilken social och personlig påverkan det skulle få i framtiden och 
om det fortsättningsvis skulle finnas tillgång till mediciner (Al-Yateem, 2012, Bomba 
et al, 2016; Kirk & Fraser, 2014; Newlove-Delgado et al., 2018; Toft et al., 2018; 
Tuchman et al., 2008; van Staa et al., 2011). Det fanns även en viss skepticism till att 
den nya allmänläkaren skulle vara kompetent nog för att kunna tillhandahålla lämplig 
vård. De unga vuxna som var beroende av specialistvård med ett stort behov av 
läkemedelsjusteringar och psykiatriskt stöd, värderade just den kunskapen högt. 
Allmänläkarens roll under pediatriken hade varit att skriva recept och en tillitsfull 
relation var svår att bygga upp. Den generella uppfattningen var att allmänläkarna 
hade stora kunskapsbrister om de unga vuxnas specifika tillstånd och tillhörande 
läkemedel (Dimitropoulos et al., 2015; Newlove-Delgado et al., 2018; Tuchman et. al, 
2008). 
 
De som hade diskuterat transitionen med sin vårdspecialist uppskattade att bli 
upplysta i förväg. Det ansågs även positivt med samtal innehållande 
sjukdomsförståelse och sjukdomens påverkan för framtidsutsikten (Brumfield & 
Lansbury, 2004; Tuchman et al., 2008; van Staa, 2011). Vissa samtal som hade ägt rum 
rörde sig bland annat om behandlingsalternativ, skillnader mellan vårdinstanserna 
eller hänvisningar till andra instanser (Bomba et al., 2016; Dimitropoulos et al., 2015). 
De som hade träffat den vuxna vårdgivaren ansåg att det var en avgörande faktor för 
en framgångsrik transition (Brumfield & Lansbury, 2004; McCann et al., 2014; Moons 
et al. 2009). Att hälsa på det nya sjukhuset före inskrivningen verkade lindra stressen 
och missnöjet med vården och dämpade många av de ängsligheter som uppkommit 
(Al-Yateem, 2012; McCann et al., 2014). Några fick själva besök från den nya 
vårdgivaren vilket representerade en förberedelse inför livsförändringen och vägen till 
att bli en vuxen patient (Tierney et al., 2012).  
Det önskades mer information vid ett tidigare skede om vad som skulle hända, var de 
skulle ta vägen och vilka skulle de träffa (Bomba et al., 2016; Brumfield & Lansbury, 
2004; Moons et al., 2009; Newlove-Delgado et al., 2018; Tuchman et al., 2008; Van 
Staa et al., 2011). Bristen på den informationen skapade en ängslan som de unga trodde 
kunde förhindras om de hade blivit informerade (Al-Yateem, 2012; Kirk & Fraser, 
2013; Newlove-Delgado et al., 2018). Planering och förberedelser ansågs nyttigt för att 
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öka medvetenheten om att sjukdomen kräver livslång uppföljning och inte tar slut bara 
för att de lämnar barnvården (Dimitropoulos et al., 2015; McCann et al., 2014). De 
önskade samtalsämnena angående vuxenvården var bland annat planering för 
framtiden, identifiering av nödresurser, en överblick om behandlingsmöjligheter, 
uppdatering i sjukdomslära och läkemedelshantering samt upplysning i skillnaderna 
mellan barnvården och den vuxna vårdkulturen (Al-Yateem, 2012; Bomba et al., 2016; 
Dimitropoulos et al., 2015; Moons et al, 2009; Toft et al, 2018; Tuchman et al., 2008; 
van Staa et al., 2011).  
 
De unga vuxna ville bli mer involverade i beslutsfattanden (Van Staa et al., 2011) och 
ta mer ansvar över sina förberedelser inför transitionen men behövde hjälp med hur 
de skulle gå tillväga (Kirk & Fraser, 2013; Newlove-Delgado et al., 2018). Det gällde 
framförallt om hur de skulle hitta information om den hjälp/bistånd och stöd som 
fanns tillgänglig för dem (Kirk & Fraser, 2014; Toft et al., 2018) och det verkade finnas 
vissa svårigheter att få relevant information från vårdgivarna (Al Yateem, 2012; Bomba 
et al, 2016; Kirk & Fraser; Toft et al, 2018). Några sökte själva information via internet 
och olika hemsidor som drevs av fonder eller föreningar anpassade till sin sjukdom 
som exempelvis barncancerfonden eller barndiabetesfonden (Al-Yateem, 2012). Men 
för de som inte hade tillgång till de hemsidorna var det allmänt svårare att få tag på 
någon information än för de som hade det (Toft et al., 2018). I de fallen föreslog de 
unga vuxna en företrädare eller kontaktperson som kunde systemet och visste hur man 
skulle få tag i information (Kirk & Fraser, 2014; Toft et al, 2018). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Syftet var att beskriva hur unga vuxna med kronisk sjukdom upplever transitionen från 
barnsjukvård till vuxensjukvård, därför valdes kvalitativa artiklar eftersom de ger 
förståelse för människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov (Friberg, 
2017). En induktiv ansats ansågs mest väsentlig för syftet eftersom resultatet 
sammanställs utifrån upplevda erfarenheter som i slutändan leder fram till en teori 
eller senare kan jämföras med en teori. I denna översikt innebär det att de olika 
aspekterna som framkommer i artiklarna kan ge nya slutsatser och påståenden om vad 
unga vuxna med kroniska sjukdomar upplever vid transition (Priebe & Landström, 
2017). Nackdelen med en induktiv ansats är om litteraturöversikten inte är tillräckligt 
omfattande för kunna generalisera slutsatsen som den enda sanningen och resultatet 
kommer bara vara sant tills motsatsen bevisas (Priebe & Landström, 2017). 
En deduktiv ansats hade varit en möjlighet om intresset var att testa en teori eller 
hypotes för att förklara empirin. I så fall hade de olika delarna i transitionsteorin 
genomsyrat hela arbetet (Priebe & Landström, 2017). 
 
Tre databaser användes till artikelsökningarna; Medline, PubMed och Cinahl 
(Cumulative Index to Nursing and Allies Health Literature), vilka alla innehåller 
vetenskapliga artiklar och tidskrifter inom medicin och omvårdnad (Willman et al., 
2016) och användandet av flertalet databaser stärker trovärdigheten i arbetet 
(Henricsson, 2017). Både Medline och PubMed är framställda av National Library of 
Medicine (NLM) varpå PubMed är en gratisversion där det tas ut en avgift för 
fulltexterna (Backman, 2016) och inkluderar artiklar som ännu inte blivit indexerade i 
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Medline eller fått MeSH-termer (Willman et al., 2016; Forsberg & Wengström, 2015). 
Vetskapen om PubMed förelåg dessvärre inte vid tillfället som sökningen gjordes och 
gav då endast ett resultat vilket redan påträffats i Medline. Därav lades det ner onödig 
tid på någonting som hade kunnat undvikas. Ett förmodat bättre alternativ hade varit 
att använda Swemed+ för att eventuellt få fram relaterade omvårdnadsartiklar på 
svenska utifrån nordiska hälso- och sjukvårdstidskrifter (Willman et al., 2016).  
  
För att få fram rätt ämnesord används en så kallad tesaurus, vilket är ett specifikt 
uppslagsverk och den ämnesordlista som finns i varje databas (Willman et al., 2016). 
Relaterat till syftet valdes sökord främst i kombination av ämnesordsökningar som 
gjordes med hjälp av MeSH-termer (Medical Subjekt Headings) och fritextsökningar 
med engelska ord som motsvarar Transition från barn- till vuxenvård; Kroniska 
sjukdomar; Upplevelser och Unga vuxna (Östlundh, 2017). Ämnesordet som var 
knepigast att få fram rätt översättning till var ”övergång till vuxen vård”. Enligt Svensk 
MeSH (KI, u.å.) är den direkta översättningen ”Transfer from pediatric to adult care”. 
Det visade sig senare i sökningarna att benämningarna Transition to adult care och 
Transition to adult services var mer användbara och sökningarna utgick senare från 
det. Det hade varit fördelaktigt att söka efter termer i fler tesaurusar men vetskapen 
om den möjligheten fanns inte heller vid söktillfället så de alternativ som föreslogs per 
automatik vid varje sökning användes istället. Fördelen med att använda ämnesord är 
att de är anpassade till den databas som används och ger därmed relevanta resultat. 
Nackdelen är att resultaten blir begränsande och det kan hända att alla begrepp inom 
ett forskningsområde ännu inte är tillräckligt etablerade för att bli ett ämnesord som 
indexerats i databasen (Karlsson, 2017). Att enbart använda fritextsökningar gör dock 
att det kan bli för många resultat som försvårar utsållningen av de artiklar som är 
relevanta. Det kan även vara så att ordningsföljden till orden kastas om eller att ordet 
enbart nämns en gång i hela artikeln vilken gör den irrelevant för sökningen. Därför är 
den främsta strategin att använda både ämnesordssökningar och fritextsökningar 
(Willman et al., 2016). 
 
Kriterier som ingår i de sökta artiklarna ska vara specifika för syftet och innehålla de 
delar som ska undersökas, vilket kan vara i form av urval, metod, design och analys 
(Willman et al., 2016).  För att uppnå vetenskaplig kvalitet i litteraturöversikten 
begränsades alla sökningar med Peer Review och artiklarna som används till resultatet 
har i stort sett samma inklusionskriterier (Mårtensson & Fridlund, 2017). Åldrarna 
bland de medverkande som ingick i artiklarna var till övervägande del mellan 15 och 
25 år, vilket matchar syftet bland de unga vuxna som var av intresse. I två artiklar fanns 
några enstaka medverkande som var 27 och 34 år som äldst vilket dock inte borde 
påverka resultatet avsevärt. Metoderna i artiklarna var i majoritet av 
semistrukturerade djupintervjuer med ett varierat antal medverkande. Det minsta 
antalet medverkande var sex och sju stycken i två artiklar, resten hade mellan 12 och 
29 medverkande som intervjuades.  En artikel utfördes i fokusgrupp och en var en 
fallstudie. Induktiva ansatser var genomgående i alla artiklar förutom en som var 
deduktiv och utgick från van Genneps (1909) teori om Övergångsriter (Rites of 
Passage), (NE, u.å.). Fynden i artikeln förklarades och jämfördes med teorin men 
utgick ändå från de medverkandes upplevelser, därför tycktes den relevant att ta med 
i litteraturöversikten. Vissa artiklar hade både föräldrar och vårdgivare som 
inklusionskriterier men deras upplevelser sållades bort i analysen och fokus låg enbart 
på de unga vuxna. Ännu ett kriterium var att de unga vuxna lever med någon form av 
kronisk sjukdom som börjat i barndomen eller tonåren, vilken kräver vidare vård i 
vuxenlivet. Eftersom det önskades ett bredare urval av den kroniska sjukdomsbilden 
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ingick artiklar där några var sjukdomsspecifika och andra var generella kroniska 
sjukdomar. Att det finns en sådan skillnad gällande ett inklusionskriterium kan sänka 
trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017), men å andra sidan får resultatet en 
bredd som påvisar att finns ett samband oavsett sjukdomstillstånd så länge det är ett 
kroniskt sådant. Genom att detaljerat beskriva urvalet och datainsamlingen styrks 
bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricsson, 2012). 
 
För att säkerhetsställa artiklarnas kvalitet användes ett kvalitetsgranskningsprotokoll 
där artiklarna delades lika mellan författaren och en medstudent. Att dela upp 
artiklarna sänker dock pålitligheten till skillnad ifrån om artiklarna skulle granskas 
först var för sig och sedan jämföras (Henricsson, 2017), dessvärre var tiden en 
avgörande faktor som styrde detta tillvägagångssätt.  Protokollet bestod av två delar 
varav del ett krävde 4/4 poäng för att gå vidare till steg två. Fem av 17 artiklar sållades 
bort efter del ett och resterande 12 gick vidare till steg två där samtliga gick vidare med 
majoritet av 8/8 poäng, två artiklar fick 7/8 poäng vilket bedömdes som godkänt.  
Pålitligheten stärks dock genom att analysen utfördes av författaren och en 
medstudent där varje steg i Fribergs (2017) femstegsmodell först analyserades enskilt 
och sedan jämfördes för att kunna ge ett så förutsättningslöst resultat som möjligt. 
Förförståelsen togs hänsyn till under hela analysen då författaren efter personliga 
erfarenheter antog att alla personer skulle se övergången och framförallt den nya 
vården som negativ, vilken motsatsen blev bevisad när analysen väl var klar. 
Medstudenten hade en bekant som genomgått den typ av transition som undersöktes 
vilket gjorde att det även där fanns en förförståelse som behövde bortses från. Att det 
finns en förförståelse gör det svårt att vara helt neutral i analysen och att resultatet inte 
har påverkats på något sätt går inte att försäkra sig om fullt ut (Henriksson, 2017). En 
annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att resultatet är baserat på studier från andra 
länder som Australien, Belgien, Holland, Irland, Storbritannien, Tyskland och USA där 
vårdformer och finansiering skiljer sig från Sverige (Sveriges Kommuner och 
Landsting [SKL], 2018). De inkluderade länderna är dock relativt rika med lika goda 
förutsättningar för att kunna tillhandahålla högklassig vård likvärdig med svensk 
sjukvård (SKL, 2018). Då det ändå gick att urskilja liknelser bland de artiklar som 
litteraturöversikten grundar sig på, borde således resultatet kunna vara överförbart 
även till Sverige.  
Eftersom studentarbeten i regel inte anses vara forskning så krävs ingen prövning av 
en etisk granskningsnämnd, däremot har handledaren granskat litteraturöversikten 
och på så vis kontrollerat de etiska aspekterna. Syftet och ämnesvalet i 
litteraturöversikten har en etisk motivering då den kan göra nytta för enskilda 
individers hälsa och välbefinnande. Att vården kan komma att bemöta dessa personer 
gör även nytta för professionen (Kjellström, 2012). Artiklarna som använts är 
godkända av en etisk kommitté och deltagarna som samtyckt till studierna var över 15 
år vid forskningstillfället. Det anses vara en tillräcklig ålder för att ta ett självständigt 
beslut om medverkan utan föräldrars medgivande (Kjellström, 2012). 
Litteraturöversikten har i möjligast mån utförts med god kvalitet, då metod, resultat 
och diskussioner matchar och besvarar forskningsfrågan (Kjellström, 2012).  
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur unga vuxna med kronisk 
sjukdom upplever transitionen från barnsjukvård till vuxen sjukvård. Resultatet gav 
två huvudteman Att lämna tryggheten och Att klara sig själv.  
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Att lämna tryggheten innebar att de unga vuxna ska lämna barnvården och tryggheten 
som den inger genom fasta relationer till vårdpersonalen och föräldrarnas stöd. Det är 
även här transitionsprocessen inleds då denna tid är det fasta utgångsläge som senare 
ska utvecklas vidare (Chick & Meleis, 1989). I de flesta fall tvingas de unga vuxna ändra 
sin verklighetsbild då barnvården närmar sig sitt slut och de vet att något nytt kommer 
inträffa. Risken med att inte kunna hantera situationen ger transitionen ett negativt 
utgångsläge (Meleis et al., 2000).  
 
Det fanns starka känslor kopplade till barnvården vilken ansågs som barnvänlig och 
omvårdande samt att relationerna med vårdpersonalen överlag beskrevs som 
personlig och trygg. Att vissa unga vuxna trivdes så bra hos pediatriken kan enligt 
Fegran, Hall, Uhrenfeldt, Aagaard och Spliid Ludvigsen (2014) bero på att en hängiven 
och engagerad vårdrelation blir djupare och mer personlig än bara rent medicinsk. 
Inom transitionsteorin är att känna gemenskap en viktig faktor för att skapa bestående 
relationer som genererar trygghet, vilket även underlättar till att transitionsprocessen 
leder till hälsa och välmående (Meleis et al., 2000).   
Däremot när de unga vuxna trivs alltför bra finns en risk att de inte vill lämna 
barnvården alls för att de blir skrämda över att behöva börja om på något nytt (Bryant, 
Young, Cesario och Binder, 2011). Därför är det viktigt att vårdgivaren i barnvården 
bistår med tillräcklig information om vuxenvården och stödjer de unga vuxna med den 
självhantering som behövs för att kunna etablera en tillit till vuxenvården 
(Rutishauser, Sawyer och Ambresin, 2014).  
Emellertid fanns även en känsla av exkluderande och passivitet gällande det egna 
vårdutförandet inom barnvården, vilket kan leda att de unga vuxna helt enkelt tröttnar 
på vården, antingen på grund av att de inte förstår det medicinska språket eller att de 
har varit där så frekvent utan att få ta några beslut tills de slutligen blivit utbrända 
(Patterson & Lanier, 1999). Detta är den kritiska delen under transitionsprocessen då 
risken finns att de unga vuxna minskar sitt vårddeltagande och inte vill gå vidare till 
vuxenvården, vilket innebär att de fastnar mellan instanserna (Aldiss et al., 2015). För 
att kunna utveckla sin vuxna roll är det av stor vikt att den unga vuxna interagerar med 
vårdgivaren för att få det stöd i självständighet som den behöver (Meleis et al., 2000).	 
 
Upplevelsen av föräldrarnas involvering under tiden hos barnvården ansågs begränsa 
de unga vuxnas utveckling av egenansvar då föräldrarna var överbeskyddande och tog 
över kommunikationen med vårdgivarna, vilket medförde kunskapsbrist och brist på 
insikt över sin egen sjukdomsbild. Enligt Betz, Nehring & Lobo (2015) kan föräldrarnas 
konstanta närvarande, utöver det faktum att de är ansvariga för sitt barn tills de är 
myndiga, bero på deras svårigheter att släppa taget om sitt barn. Skiftet från att vara 
en ansvarande och pålitlig beslutstagare till att bara vara ett stöd för sina barn ansågs 
vara svårt. Det menas dessutom att det finns en oro hos föräldrar över att de unga 
vuxna inte skulle vara kapabla till att ta ansvar för sin vård eller att ta lämpliga beslut 
eftersom de blir så sårbara i vuxenvärlden (Betz et al., 2015). Det innebär att även 
föräldrar behöver vara en del av transitionsprocessen och få riktlinjer, stöd och 
förberedelse, dels för att kunna släppa taget och för att kunna hjälpa de unga vuxna till 
att bli ansvarsfulla vuxna (Betz et al., 2015). 
 
Endast ett fåtal unga vuxna kunde minnas att ha haft en diskussion kring transitionen 
där informationen var bristfällig och lades fram som hastigast mot slutet av deras sista 
möte. Det abrupta avslutet som många upplevde kan ses som en ganska hård inledning 
av den påbörjade transitionsprocessen, vilken enligt Meleis (2000) då kommer bli en 
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mödosam resa fram tills de funnit sin nya roll. Att många fick en känsla av att bli 
dumpade och ha fått sina behov och känslor åsidosatta tyder på att vården brister i att 
möta de unga vuxnas behov och därmed utsätter dem för en risk för försämrad hälsa 
(Aldiss et al., 2015). Vissa uppfattade att de hade en deadline då de var tvungna att 
lämna barnvården och upplevde att de inte var redo för att ta det steget. Enligt 
Kennedy, Sloman, Douglass & Sawyer (2007) kan det bero på att de inte varit 
tillräckligt delaktiga i sin vård och därmed inte utvecklat de färdigheter som de hade 
behövt. Enligt Meleis et al. (2010) ska sjuksköterskan genom utbildning och 
kontinuerlig uppföljning hjälpa den unga vuxna med förberedelser för att kunna 
bemästra sin situation. Det innebär att vårdgivaren behöver vara uppmärksam på de 
ungas befintliga utvecklingsstadier och då även själva få riktlinjer och stöd om när det 
är lämpligt att börja engagera den unga vuxna (Kennedy et al.,2007). 
 
Det andra huvudtemat, Att klara sig själv, innebär att de unga vuxna kommit över till 
vuxenvården vilken skiljer sig gentemot det mesta de är vana vid från barnvården och 
det fanns en skillnad i upplevelsen bland de unga vuxna.  
 
De unga vuxna som redan var helt självgående uppskattade friheten av att föräldrarna 
fick en mindre roll och kände sig stärkta och stolta av få göra saker själva. Andra var 
osäkra över att inte ha föräldrarna med sig som stöd och skydd ifall det skulle behövas 
och vissa hade med sig föräldrarna hela tiden. Hos andra uppstod ambivalens mellan 
självständighet och osäkerhet över att vara oskyddade och få för mycket ansvar på en 
gång. Det finns flera studier som påvisar skillnader mellan de ungas upplevelser av 
självständighet. Aldiss et al. (2015) menar att de unga vuxna vill vara mer självständiga 
och mindre beroende av sina föräldrar och vårdgivare. Hislop, Mason, Parr, Vale och 
Colver (2016) menar att det inte bara finns en aspekt inom detta område utan fyra. 
Den första gruppen i deras studie ville att föräldrarna fortfarande skulle vara 
involverade i deras vård men tyckte inte att de behövde något extra stöd. Grupp två 
ville ha kvar föräldrarna som stöd men var mer ångestladdade över sin framtid. Grupp 
tre var väldigt självsäkra och ville inte ha med sina föräldrar alls utan tyckte generellt 
att föräldrarna tagit för stor plats redan. Den fjärde gruppen var väldigt noga med att 
föräldrarna fortfarande skulle ha det största ansvaret och ville gärna ha allt extra stöd 
som kunde erbjudas. Vidare antyder då Hislop et al. (2016) att det inte finns ett 
koncept som kan passa alla, utan det behövs individuellt stöd som varje vårdgivare 
måste ta hänsyn till. Det antyder även Morsa, Lombrail, Boudaillez, Godot, Jeantils 
och Gagnayre (2018) som påstår att de unga vuxnas mognadsgrad varierar beroende 
på deras utveckling och erfarenheter vilket gör att varje individ behöver en personlig 
utbildningsplan.  
 
Det som var särskilt utmärkande i resultatet var subtemat Behovet av förberedelse, där 
samtliga upplevde någon form av brist på förberedelse. Det gällde framför allt rädslor 
och osäkerheter kring vad transitionen skulle leda till och väckte frågeställningar om 
skillnaderna mellan barnvård och vuxenvård, om hur de skulle hitta information, vilka 
behandlingsmöjligheter som fanns och vuxenvårdens kompetens. Även Hislop et al. 
(2016) lyfter faktorer som ångest kring transitionen, vuxenvårdens kompetens och 
vilka stöd och resurser som fanns tillgängliga. Likaså beskriver Valenzuela, Buchanan, 
Radcliffe, Ambrose, Hawkins, Tanney och Rudy (2009) i sin studie att de unga vuxna 
kände sig oförberedda vilket ledde till ångest och oroligheter kring 
transitionsprocessen. Vissa i studien hade valt att inte boka några möten hos den vuxna 
vårdgivaren då det fanns osäkerheter kring deras kompetens och att de inte skulle ha 
samma koll på läget som barnvården. Andra var rädda för att bli sjuka ifall 
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vuxenvården skulle ändra deras medicinering. Likt resultatet i denna litteraturöversikt 
rekommenderade de unga vuxna i Valenzuela et als. (2009) studie att de skulle få bli 
förberedda och att kommunikationen inför transitionen behövde starta tidigare. De 
ville även få fler valmöjligheter och ha kontroll över processen samt att få hjälp med 
koordination och länkar mellan instanser. Enligt Ball et al. (2015) är det just precis det 
som barnsjuksköterskan ska bidra och vara behjälplig med. Lestishock, Daley och 
White (2018) påpekar att förberedelsen bör påbörjas redan vid 12- eller 13 års ålder, 
genom att informera om hur de får kontakt med andra vårdinstanser, bokar besök och 
när det är lämpligt att uppsöka primärvård kontra akutvård. Vidare anser de att 
vårdpersonal behöver bättre utbildning inom trasitionsvård gällande att följa de ungas 
utvecklingsstadier och hur de ska kommunicera för att få ett positivt gensvar angående 
riskbeteenden. Osterkamp, Costanzo, Ehrhardt och Gormley (2013) hävdar också att 
vuxna vårdgivare inte är tillräckligt utbildade för att vårda unga vuxna patienter med 
kroniska sjukdomar på ett effektivt sätt. Vidare menar de att sjuksköterskor kommer 
att bli aktivt involverade i samordningen först när de själva förstår den här typen av 
transitioner och kan föreslå lämpliga åtgärder. Dessvärre är inte utbudet av 
transitionsrelaterade utbildningsprogram vidare stort (Osterkamp et al, 2013). 
 
 

Slutsatser 

Övergången mellan barn- och vuxenvård saknar tydlighet i flera delar. De unga vuxna 
förväntas ta mer beslut och vara mer självständiga än vad de själva upplever sig vara 
rustade för. Samtidigt anser de att vuxenvården inte är tillräckligt specialiserad för att 
kunna tillgodose den typ av vård som de unga vuxna har behov av. Därav blir det svårt 
att skapa generella riktlinjer som passar alla med någon form av kronisk sjukdom, utan 
varje specialistvård bör införa egna riktlinjer anpassat för vad just deras unga vuxen 
behöver gällande fortsatt vård och uppföljning. För att ytterligare öka förståelsen för 
vikten av utveckling inom detta område skulle även kvantitativa studier som kan påvisa 
statistiska samband mellan förberedelse och utgång kunna utföras.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

 

Databas Cinahl 
2018-10-13 

Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets 
granskning 

Till 
resultat 

” transition to adult care” AND (“chronic illness” OR “chronic disease” OR “chronic 
sickness” OR “chronic disorder”) AND (problems OR issues OR challenges OR difficulties) 
AND (adolescents OR teenagers OR “young adults”)  

6 6 6 2 2 

” transition to adult care” AND (“chronic illness” OR “chronic disease” OR “chronic 
sickness” OR “chronic disorder”) AND (problems OR issues OR challenges OR difficulties) 10 10 6 2 2 
(“transition to adult care” OR “transition to adult services”) AND (experiences OR 
perceptions OR attitudes OR views OR feelings) AND (“chronic illness” OR “chronic 
disease” OR “chronic sickness” OR “chronic disorder”) 

17 17 7 3 1 

(“transition to adult care” OR “transition to adult services”) AND (“chronic illness” OR 
“chronic disease” OR “chronic sickness” OR “chronic disorder”) AND (problems OR issues 
OR challenges OR difficulties) AND (adolescents OR teenagers OR “young adults”)  
Geographic onset - Europe 

12 12 7 3 1 

Databas Medline 
2018-11-17      
("transition to adult care" OR "transition to adult services") AND ("chronic disease" or 
"chronic illness" or "long term conditions" or "chronic conditions") 60 60 11 2 2 
("transition to adult care" or "transition to adult services") AND ("chronic disease" or 
"chronic illness" or "long term conditions" or "chronic conditions") AND (adolescents or 
teenagers or "young adults") 

53 53 9 3 3 

("transition to adult care" OR "transition to adult services") AND ("chronic disease" or 
"chronic illness" or "long term conditions" or "chronic conditions") AND (adolescents or 
teenagers or "young adults") AND (experiences or perceptions or attitudes or views or 
feelings or qualitative) 

17 17 3 2 1 

Databas PubMed 
2018-11-20 
Transfer OR transition AND “from pediatric care” OR “from pediatric services” OR “to adult care” OR “to adult services” AND experience OR 
perspective OR view OR perception OR attitude OR qualitative 
Begränsning: Peer Review 

0 

Transfer OR transition AND “from pediatric care” OR “from pediatric services” OR “to adult care” OR “to adult services” AND experience OR 
perspective OR view OR perception OR attitude OR qualitative 
Begränsning: Peer review och Full text 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitets- 
poäng 

Titel: An assessment of the experiences 
and needs of adolescents with chronic 
conditions in transitional care: a qualitative 
study to develop a patient education 
programme. 
Författare: Bomba, F., Herrmann-Garitz, 
C., Schmidt, J., Schmidt, S. & Thyen, U. 
Tidskrift: Health and Social Care in the 
Community. 
Årtal: 2017 
Land: Tyskland 

Syftet var (1) att undersöka 
upplevelserna och behoven i 
transitionsfasen bland 
ungdomar med kroniska 
sjukdomar, och (2) 
integrering av fynden i (1) 
till designen av ett generiskt 
patientutbildningsprogram 
för ungdomar inom 
transitionsvård. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer och 
Mayrings (2010) innehållsanalys. 
 
Urval av 29 ungdomar i åldrarna 15–
27 år, varav 17 (F) och 12 (M). 
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: 
Diabetes typ 1, Cystisk fibros, 
Kroniskt inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD).  

Sju teman: 
- Kamratstöd 
- Framtids- och yrkesutsikter 
- Sjukdomskunskap 
- Övergång till vuxenvård 
- Förändringar i doktor-patient 
relationen 
- Frigörelse från föräldrar 
- Hälsohantering och hälsosystemet 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel:  A qualitative study on the 
experiences of young adults with eating 
disorders transferring from pediatric to 
adult care. 
Författare:  Dimitropoulos, G., Toulany, 
A., Herschman, J., Kovacs, A., Steinegger, 
C., Bardsley, J., Sandhu, S., ... & Kaufman, 
M. 
Tidskrift: Eating Disorders. 
Årtal: 2015 
Land: Kanada 

Syftet var att identifiera 
systemiska resurser och 
hinder vid transition av unga 
vuxna med ätstörningar från 
barnvård till vuxen- och 
psykiatrisk vård. 

Kvalitativ metod med strukturerade 
intervjuer och Glaser och Strauss 
(1967) Grounded theory- analys. 
 
Urval av 15 medverkande i åldrarna 
18 – 21 år (F).  
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: 
Anorexia Nervosa och Bulimia 
Nervosa.  

Tre teman: 
- Framställning av inkonsekventa 
övergångsprocedurer 
- Systemiska hinder för 
återhämtning efter utskrivning från 
ätstörningsvård. 
- Rekommendationer för förbättrad 
transition 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel: Child to adult: transitional care for 
young adults with cystic fibrosis. 
Författare:  Al-Yateem, N. 
Tidskrift: British Journal of Nursing. 
Årtal: 2012 
Land: Irland 

Syftet var att utforska 
upplevelserna av unga 
vuxna med Cystisk fibros 
när de övergår från den 
pediatriska till vuxna 
hälsovården, och att 
fastställa deras behov och 
faktorer som hjälper eller 
stjälper den övergången på 
Irland. 

Kvalitativ metod med strukturerade 
intervjuer och Van Manens (1990) 
fenomenologiska analys. 
 
Urval av 25 medverkande (Oklar 
könsfördelning och ålder) 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: Cystisk 
fibros 

Två huvudteman och fyra subteman: 
+ Förberedelse inför transitionen 
- Kunskapsförmedling 
- Underlätta processen 
 
+ Diffus service 
- Ostrukturerad transitonsservice 
- Fokus på den unga vuxna 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 



 

 
 

 
Titel: Crossing the transition chasm: 
experiences and recommendations for 
improving transitional care of young 
adults, parents and caregivers. 
Författare: van Staa, A.L., Jedeloo, S., 
van Meeteren, J. & Latour, J.M. 
Tidskrift: Child: care, health and 
development. 
Årtal: 2011 
Land: Holland 

Syftet var (1) att kartlägga 
upplevelserna vid nylig 
övergång till vuxenvården 
av unga vuxna med kroniska 
sjukdomar som fått vård på 
universitetssjukhuset i 
Holland; och (2) att 
identifiera 
rekommendationer för att 
förbättra 
transitionsprocessen utifrån 
de unga vuxnas, deras 
föräldrars och vårdgivares 
perspektiv. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer och 
Braun & Clarkes (2006) tematiska 
analys. 
 
Urval av 24 unga vuxna i åldrarna 
15–22 år, varav 11 (F) och 13 (M). 
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: 
Diabetes mellitus, Hemofili, Spina 
bifida (ryggmärgsbråck), medfödda 
hjärtfel, Cystisk fibros, Juvenil 
reumatisk artrit (barnreumatism) och 
sicklecellssjukdom. 

Två huvudteman och fyra subteman: 
+ Gå vidare till vuxenvården 
- Att lämna pediatriken är ett logiskt 
steg 
- Transitionen kompliceras av 
kulturella skillnader mellan 
pediatrisk och vuxen vård. 
 
+ Rekommendationer för en bättre 
transition 
- Bättre patient- och 
föräldraförberedelse 
- Bättre organisering och 
kommunikation mellan pediatriken 
och vuxenvården 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel:  Expectations and experiences of 
adolescents with congenital heart disease 
on being transferred from pediatric 
cardiology to an adult congenital heart 
disease program. 
Författare: Moons, P., Pinxten, S., 
DeDroog, D., van Deyk, K., Gewilling, M., 
Hilderson, D & Budts, W. 
Tidskrift: Journal of adolescent health. 
Årtal: 2009 
Land: Belgien 

Syftet var att undersöka 
ungdomars förväntningar 
och upplevelser mot 
övergången från ett 
pediatriskt 
kardiologprogram till ett 
vuxet kardiologprogam.  

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade djupintervjuer och 
Colaizzi’s fenomenologiska 6-
stegsanalys. 
 
Urval av 14 medverkande i åldrarna 
15–17, varav 8 (F) och 6 (M). 
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: 10 
olika varianter av medfödda hjärtfel 

Sex teman: 
- Att lämna den pediatriska 
kardiologin anses vara normalt 
- Lämna efter sig familjära 
omgivningar 
- En positiv ”vänta-och-se” attityd 
mot det vuxna hjärtfelsprogrammet 
- Anpassning till den nya miljön 
- Behovet av bättre information 
- Rollskifte mellan ungdomen och 
föräldrarna 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel: Experiences of adolescents with 
cystic fibrosis during their transition from 
pediatric to adult health care: a qualitative 
study of young Australian adults. 
Författare: Brumfield, K., & Lansbury, G. 
Tidskrift: Disability and rehabilitation. 
Årtal: 2004 
Land: Australien 

Syftet var att undersöka och 
beskriva ungdomars 
upplevelser när de övergick 
från pediatrisk- till 
vuxenvård, faktorerna som 
påverkat upplevelserna och 
det potentiella utfallet av 
upplevelserna. 

Kvalitativ metod med djupintervjuer 
och Strauss & Corbins tematiska 
analys. 
 
Urval av sex medverkande i åldrarna 
19–34 år, varav 3 (F) och 3 (M) 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: Cystisk 
fibros 

4 teman 
- Pediatrisk vård 
- Vuxenvård (diskuteras dock inte i 
denna studie) 
- Delar av trantisonsprogrammet 
- Psykosociala faktorer som kan 
påverka transitionen 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

 
 

Titel: Hospice support and the 
transition to adult services and 
adulthood for young people with 
life-limiting conditions and their 
families. 
Författare: Kirk, S., & Fraser, C. 
Tidskrift: Palliative Medicine. 
Årtal: 2014 
Land: Storbritannien 

Syftet var att (1) undersöka 
hur unga personer med 
livsbegränsande tillstånd 
och deras föräldrar upplevde 
transition. (2) Att identifiera 
familjers och hospis-
personals uppfattningar av 
familjefokuserat stöd under 
transitionen. (3) Att 
identifiera följderna av 
barnhospis.  

Kvalitativ metod med semi-strukturerade 
djupintervjuer och Strauss & Corbins 
Grounded theory analys. 
 
Urval av 16 unga medverkande i åldrarna 
16–31, varav 7 (F) och 9 (M). 
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: 
Duchennes muskeldystrofi, Andra 
nervsystemstilltånd, Spinal muskelatrofi, 
Downs syndrom, Kongenitala tillstånd och 
Metaboliska tillstånd 

Fyra teman: 
- Transition till vuxenvård 
- Flytt till avdelningen för unga 
vuxna 
- Förändrat stödbehov 
- Konsekvenser för hospispersonal 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel:” It’s just going to a new 
hospital… That’s it”. Or is it? An 
experimental perspective on moving 
from pediatric to adult cancer 
services. 
Författare: McCann, L., Kearney, 
N., & Wengström, Y. 
Tidskrift: Cancer nursing. 
Årtal:  2014 
Land: Storbritannien 

Syftet var att rapportera hur 
transitionsprocessen bör 
beaktas inom ramen för 
ungdomens hela 
sjukdomserfarenhet och hur 
den erfarenheten kan 
påverka transitionen 

Kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer och Miles & Hubermanns 
tematiska analys.  
 
Urval av tolv ungdomar i åldrarna 16–25 år, 
varav 5 (F) och 7 (M) 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: Barncancer 

Tre huvudteman och sex subteman 
+ En process av förändring 
- simultana livstransitioner 
 
+ Upplevelsen av barncancer 
- Livslängden av 
barncancerupplevelsen 
- osäkerhet kring erfarenheten att ha 
överlevt barncancer 
 
+ Planering och förberedelse 
- Avsluta och omförhandla relationer 
- Förlust av det familjära 
- Förväntningar på vuxenvården 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel: Liminality and transfer to 
adult services: A qualitative 
investigation involving young 
people with cystic fibrosis. 
Författare: Tierney, S., Deaton, C., 
Jones, A., Oxley, H., Biesty, J., & 
Kirk, S. 
Tidskrift: International journal of 
nursing studies. 
Årtal: 2012 
Land: Storbritannien 

Syftet var att utforska unga 
personers upplevelse av 
övergång 

Kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer och deduktiv ansats. 
Ritchie et als. (2003) tematiska 
femstegsanalys. 
 
Urval av 19 unga medverkande i åldrarna 
17–19 år, varav 7 (F) och 12 (M). 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: Cystisk fibros 

Resultatupplägg efter den liminala 
fasen i van Genneps trantisionsteori. 
Tre teman: 
- Upplösning 
- Acklimatisering 
- Integrering 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 

 
 

Titel:  The experiences of young 
liver patients transferring from 
children’s to adult services and their 
support needs for a successful 
transition. 
Författare: Toft, A., Taylor, R., 
Claridge, L., Clowes, C., Fergusson, 
J., Hind., … & Coad, J. 
Tidskrift: Progress in 
transplantation. 
Årtal: 2018 
Land: Storbritannien    

Syftet var att (1) utforska 
vad som behövs för att 
uppnå en positiv transition 
utifrån unga personers 
perspektiv. (2) Att fastställa 
om unga personer och 
vårdpersonal anser att 
mobiltelefonsteknologi kan 
vara ett användbart redskap 
vid stöttning i transitionen. 

Kvalitativ metod med fokusgrupper och 
semistrukturerade intervjuer över telefon. 
Boyatzis tematiska analys. 
 
Urval av 21 unga personer i åldrarna 16–25 
(oklar könsfördelning) 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: 
Levertransplantation 

Fem teman: 
- Kommunikation 
- Kunskap och information 
- Transitionsmodeller 
- Självhantering och egenansvar 
- Användning av mobil teknologi 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Titel:  Transition to adult care: 
experiences and expectations of 
adolescents with a chronic illness. 
Författare:  Tuchman, L., Slap, G., 
& Britto, M. 
Tidskrift: Child: care, health and 
development. 
Årtal: 2008 
Land: USA 

Syftet var att beskriva 
förväntningar och 
bekymmer hos ungdomar 
med kronisk sjukdom 
gällande övergång från 
pediatrisk- till 
vuxencentrerad vård under 
transitionsprocessen som 
guide till en effektiv 
programdesign och 
genomförande. 

Kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer och tematisk analys. 
 
Urval av 22 ungdomar i åldrarna 15–21, 
varav 4 (F) och 18 (M). 
 
Inkluderade kroniska sjukdomar: Cystisk 
fibros, sicklecellssjukdom, Juvenil 
reumatisk artrit (barnreumatism) och 
kroniskt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

Fem teman: 
- Känslor om timing för transitionen 
- Föräldrarnas förändrade roll 
- Ungdomarnas attityder och 
oroligheter före och under 
transitionsprocessen 
Ungdomarnas attityder och 
oroligheter efter transitionen 
- Medverkandes förslag 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Titel: ’You’re 18 now, goodbye’: 
the experiences of young people 
with attention deficit hyperactivity 
disorder of the transition from child 
to adult services. 
Författare: Newlove-Delgado, T., 
Ford, T., Stein, K., & Garside, R. 
Tidskrift: Emotional and behavioral 
difficulties.   
Årtal: 2018 
Land: Storbritannien 

Syftet var att utforska 
upplevelserna bland unga 
personer med ADHD i 
transitionen från barn- till 
vuxenvård i Storbritanniens 
sydvästra del.  

Kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer och Braun & Clarkes (2006) 
tematiska analys.  
 
Urval av sju unga personer i åldrarna 17–
19, varav två (F) och fem (M). 
 
Inkluderad kronisk sjukdom: 
Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet 
(ADHD) 

Fyra teman: 
- Professionella roller och relationer 
med unga personer 
- Vikten av ADHD-medicinering 
- Osäkerheter kring transitionen 
- Identifierade behov och ökande 
självständighet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

 


