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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ungdomar som håller på att bli vuxna befinner sig i en utmanande fas i livet, där kraven 
på ungdomarna ökar. Ungdomar ska kunna ta eget ansvar och agera självständigt. Detta är en 
utmaning för alla ungdomar men ungdomar med diabetes står inför ytterligare en utmaning. Att byta 
från barndiabetesmottagning till vuxendiabetesmottagning är en process som behöver förberedas och 
anpassas efter ungdomarna.  
Syftet: att belysa barndiabetesteamets upplevelse av ungdomars övergång från barn- till 
vuxendiabetesmottagning.  
Metod: Studien genomfördes i form av fyra fokusgruppsintervjuer och analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: det framkom att barndiabetesteamen upplevde att övergången till 
vuxendiabetesmottagningen styrs utifrån ungdomars självständighet men även av samarbetet mellan 
barndiabetesteamen och vuxendiabetesmottagningen. Det framkom att övergången kunde främja 
ungdomars kognitiva mognad, samt att föräldrarnas förmåga att ge rätt stöd i olika sammanhang 
ökade ungdomens självständighet. Ett nära samarbete mellan barn- och vuxendiabetesmottagningen 
leder till ett ökat förtroende och övergången upplevs mer positiv. 
Slutsats: 18 år kan vara en bra ålder för övergång om ungdomarna är mogna och har ett fungerande 
socialt nätverk, samt rätt stöd. Att övergången blir trygg upplevs som ett viktigt mål och därför önskas 
ett närmare samarbete mellan barn- och vuxendiabetesmottagning. 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, empowerment, omvårdnad, transition 

  



 

 

Abstract 
 

Background: Adolescents who are becoming adults are in a challenging phase in their life where the 
requirement of the adolescents increases. Adolescents should be able to take responsibility and act 
independently. This is a challenge for all adolescents, but adolescents with diabetes face an additional 
challenge. To change from pediatric diabetes care to the adult diabetes care is a process that needs to 
be prepared and adapted for the adolescents. 
Aim: To describe pediatric diabetes team experience of adolescents transition from pediatric to adult 
diabetes care.  
Method: The study was conducted in the form of four focus group interviews and were analyzed using 
qualitative content analysis. 
Results: It was revealed that pediatric diabetes teams experienced that the transition to adult 
diabetes care is dependet on adolescents autonomy, but also of the cooperation between pediatric 
diabetes teams and the adult diabetes care. Its emerged that the transition could promote adolescents 
cognitive maturity, and the parents' ability to provide the right support in different contexts increased 
adolescents autonomy. Close cooperation between pediatric and adult diabetes care leads to increased 
confidence and makes the transition experience more positive. 
Conclusion: 18 years can be a good age for the transition if adolescents are mature and have a 
functioning social network, and the right support. That transition will be safe perceived is an 
important goal and therefore required closer cooperation between pediatric and adult diabetes care. 
 
Keywords: Diabetes mellitus type 1, empowerment, nursing, transition 
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Inledning 

Att bli vuxen är en stor utmaning för alla ungdomar, vilket innebär att agera självständig samt att ta 
eget ansvar. Under denna utvecklingsprocess är det vanligt att ungdomar byter skola, flyttar hemifrån 
eller börjar arbeta (Hilliard et al., 2014). Ungdomar med diabetes typ 1 möter ytterligare en utmaning, 
att byta från barn- till vuxendiabetesmottagning. På en barndiabetesmottagning är 60% ungdomar i 
åldern 12 - 17år (Swediabkids, 2014). Enligt vårdprogrammet som är utarbetat inom Svenska 
barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes ska övergången från barn till 
vuxendiabetesmottagning ske mellan 18-20 års ålder (Forsander, 2008). Det är inte bara själva 
övergången till vuxendiabetesmottagning som är en stor omställning utan även att ansvaret över 
egenvården flyttas från föräldrarna till ungdomarna (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2008). Ett 
sätt att öka ungdomars möjlighet till kontroll över den nuvarande situationen är att diabetesteamets 
omvårdnadsarbete utgår ifrån empowerment (Crane-Ross, Lutz & Roth, 2006). Alla ungdomar har en 
kapacitet och motivation till egenvård men i nya situationer kan ungdomar behöva hjälp av 
diabetesteamet att utveckla strategier för att hantera situationen (Orem, 2001). I mötet med ungdomar 
med diabetes är det viktigt att kunna förstå deras reaktioner och tankar vid övergången från barn- till 
vuxendiabetesmottagning (Parfitt, 2008). Barndiabetesteamets upplevelser och erfarenheter av 
övergången kan påverka ungdomarna både positivt och negativt (Owen & Beskine, 2008). Ungdomar 
med diabetes behöver omvårdnad och den ska utformas utifrån en humanistisk grundsyn där 
ungdomarna är en del i sammanhanget och ska beaktas som aktiv och skapande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a). 
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Bakgrund  

Omvårdnad av ungdomar med diabetes 

År 2014 insjuknade i Sverige 796 barn i diabetes, varav 95 ungdomar i åldern 15-17 år. Samma år fanns 
det 7044 barn (0-17år) som hade någon form av diabetes i Sverige. Barn och ungdomar kan drabbas av 
olika former av diabetes. Den vanligaste formen barn och ungdomar drabbas av är diabetes mellitus 
typ 1 (fortsättningsvis kallas enbart för diabetes) (Swediabkids, 2014).  
Varje ungdom är unik och ska bemötas utifrån sina individuella behov. Att vårda ungdomar med 
diabetes innebär att barndiabetesteamet ska visa hänsyn både till ungdomarna och dess familj, 
närstående, miljö och omgivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 
Centrala begrepp inom omvårdnad är de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, omgivning och 
vårdande. Dessa begrepp är en förutsättning att ha kunskap om för att kunna utföra en god 
omvårdnad. Människan är ungdomen med diabetes och ska ses som en deltagare och medaktör i 
vårdandet (Fawcett, 2000).  
Ungdomar med diabetes ska bemötas med respekt och tillit för att kunna utveckla självbestämmande 
samt att ta initiativ till egenvård. Det är ungdomarna som ska leva med sin diabetes hela livet och 
därför ska fokus ligga på att ungdomarna själva är den viktigaste delen i övergångsprocessen 
(Karlsson, Arman & Wikblad, 2008; Viklund & Wikblad, 2009). Omgivning är den fysiska miljö som 
ungdomarna befinner sig i men innefattar även personer som är betydelsefulla för ungdomarna med 
diabetes. Förhållande till kultur, socialt umgänge, politik och ekonomi ingår även i begreppet 
omgivning (Fawcett, 2000). För ungdomar är vänner en viktig del i livet och ungdomar med diabetes 
kan vara rädda för att vänner, skolkamrater eller lärare ska tycka att de är annorlunda. Ungdomar med 
diabetes som blir accepterade på samma sätt som friska människor har lättare att hantera sjukdomen 
(Husted, Appel Esbensen, Hommel, Thorsteinsson & Zoffman, 2014; Karlsson et al., 2008). Det är 
även betydande att den fysiska miljön är anpassad efter ungdomars behov. Barndiabetesteamet ska 
hjälpa ungdomar att hitta en trygg miljö för att till exempel kunna ta blodsocker eller insulin (Viklund 
& Wikblad, 2009). Vårdandet ska utgöra kärnan i omvårdnaden och innefattar handlingar som 
barndiabetesteamet utför för ungdomar med diabetes (Fawcett, 2000). Ungdomar är i behov av 
föräldrars hjälp men även av barndiabetesteamets omvårdnad vilket innebär att barndiabetesteamets 
handlingar aktivt ska leda ungdomarna till de uppsatta målen. Detta ska ses som en process där 
bedömning, planering, genomförande och utvärdering ingår. Barndiabetesteamets tillvägagångsätt att 
utföra omvårdnad till ungdomar med diabetes sker genom att samarbeta, informera och vägleda samt 
genom att skapa en tillitsfull atmosfär (Parry, 2008; Fawcett, 2000). Begreppet hälsa beskriver hur 
ungdomars tillstånd och känsla av välbefinnande är (Fawcett, 2000). Det främsta målet för 
barndiabetesteamet är att barn och ungdomar ska uppnå hälsa. Ungdomar med diabetes kan uppnå 
hälsa genom att barndiabetesteamet ger ungdomen och föräldrarna den kunskap som krävs men även 
genom att säkerställa att kunskapen används på ett hälsofrämjande sätt (Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor, 2008). Vid insjuknandet i diabetes påverkas familjens befintliga rutiner och 
handlingar. Vardagen ska anpassas efter ungdomens diabetes, vilket i början av sjukdomstiden 
innebär att familjens trygga mönster ändras (Wennick & Hallström, 2007). Enligt både FN´s 
barnkonvention och NOBAB har barn, ungdomar och föräldrar rätt till förstålig information om 
sjukdomen och dess behandling samt att barn och ungdomars bästa alltid ska vara i centrum (NOBAB, 
2008; UD informerar, 2006). 

 

Ungdomars utvecklingsprocess 

Ungdomsåren sträcker sig mellan 10-20 års ålder. Under dessa år experimenterar ungdomar mycket 
för att lära sig olika färdigheter men även för att utveckla konsekvenstänkandet (Berg Kelly, 2008). 
Ungdomars utvecklingsprocess styrs inte enbart av den kroniska sjukdomen diabetes, utan även av 
bemötandet av föräldrar, diabetesteamet och det övriga samhället (Beresford & Sloper, 2003). Det är 
viktigt för ungdomar att få stöd under mognadsprocessen, även vid felsteg. Ungdomar behöver träna 
på att lita på sin egen förmåga och att ta egna initiativ. Samarbete mellan ungdomar och föräldrar 
bidrar till en utveckling av ömsesidig respekt, där det är viktigt att föräldrar visar tillit och förståelse. 
Föräldrarnas egen rädsla inför ungdomars vuxenliv eller oförmåga att släppa kontrollen över 
diabetesbehandlingen kan motverka mognadsprocessen (Viklund & Wikblad, 2009). I 20-25års åldern 
är hjärnans kognitiva förmåga färdigutvecklad, samt att ungdomars tidsuppfattning blir mer 
realistiskt. Först då får ungdomar en förståelse om beteendens konsekvenser och 
diabeteskomplikationer (Berg Kelly, 2008). 
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Diabetes 

Diabetes är en kronisk sjukdom, vilket innebär att ungdomar med diabetes och dess omgivning 
påverkas dagligen. En god diabetesvård strävar efter regelbundna vanor för att ungdomar ska kunna 
leva ett liv där diabetes är en del av livet och inte utgör ett hinder (Hanås, 2010). Diabetes innebär 
alltid en livslång behandling med insulin och det finns två alternativ att ta insulin. Ges insulinet via en 
subkutan spruta tas direktverkande analoginsulin inför alla måltider och långtidsverkande 
analoginsulin en eller två gånger dagligen. Insulin kan även ges via en insulinpump, som under hela 
dygnet ger kontinuerligt direktverkande analoginsulin. Hur mycket insulin en ungdom kräver är 
mycket individuellt (Bangstad, Danne, Deeb, Jarosz-Chobot, Urakami & Hanås, 2007). Ett etiskt 
dilemma som uppstår är bland annat att ungdomar med diabetes strävar efter att ha ett normalt liv, 
där blodsockerkontroller, insulininjektioner, hypo- och hyperglykemier påminner ungdomen om att 
livet är annorlunda jämfört med kompisarnas liv utan diabetes (Babler & Strickland, 2015; Lowes et 
al., 2015). Det är vanligt att ungdomar med diabetes anser att personer utan diabetes inte vet hur det 
är att leva med diabetes varje minut. Utrustningen och den ständiga övervakningen innebär ett intrång 
i ungdomarnas liv, som är tidskrävande och utgör en begränsning i vardagen (Lowes et al., 2015). En 
studie av Babler & Strickland (2015) visar att ungdomar upplever diabetes på olika sätt, beroende på 
vilken fas ungdomarna befinner sig i. Många ungdomar anser att livet under puberteten är tuff men 
med diabetes blir vissa situationer för svåra att hantera och då vill ungdomarna bara ge upp, det 
uppstår en känsla av maktlöshet. Det svåraste för ungdomar med diabetes är att förlika sig med att 
aldrig bli fri från diabetes (a.a.). Genom regelbundna träffar med barndiabetesteamet kan ungdomar få 
hjälp och stöd i behandlingen, eftersom målen bland annat är att ungdomar ska ha ett normalt socialt 
liv, samt vara symtom- och besvärsfria (Hanås, 2010; Ludviksson & Sjöblad, 2008). 

 

Barnsjuksköterskans roll  

Barnsjuksköterskans kärnkompetenser innefattar personcentrerad vård, teamarbete i vården, 
evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård samt informations- och kommunikationsteknik. 
För att kunna bedriva omvårdnad på avancerad nivå krävs det att sjuksköterskan har kunskap om 
dessa områden (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). Barndiabetesteamet på 
barnmottagning består av specialistutbildad sjuksköterska, barnläkare, kurator, dietist och psykolog 
(Hanås, 2010). Dessa professioner har olika bakgrund och olika kompetens, vilket används i en 
gemensam diabetesvård som ska vara till för ungdomens bästa (Légaré et al., 2011). Kärnkompetensen 
teamarbete i vården innebär att ha ett nära samarbete med olika professioner, det så kallade teamet 
(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). En studie av Karlsson et al. (2008) visar att ungdomar 
känner stor tillit till barndiabetesteamets arbete och kunskaper. Légaré et al. (2011) menar att även 
ungdomarna med diabetes ingår i detta team, som utifrån sina förutsättningar ska vara delaktiga i 
beslutsfattandet. Barndiabetesteamets uppgift är att identifiera problem och lämpliga 
problemlösningsalternativ, vilket i sin tur ska vara stödjande för ungdomarnas beslutsfattande (a.a.). 
Det anses viktigt att i första hand involvera ungdomar i alla beslut och föräldrarna kommer i andra 
hand. Genom egna beslut och målsättningar, samt tillit från föräldrar accepterar ungdomar lättare sin 
diabetes (Husted et al., 2014). Dessutom bidrar ett stödjande barndiabetesteam till en ökad självkänsla 
hos ungdomar (Karlsson et al., 2008). Ungdomar med diabetes ska succesivt lära sig att vara själva på 
läkarbesök, samt att ta hand om receptbeställning och påfyllning av hjälpmedel (Hilliard et. al., 2014). 
Föräldrarna är alltid välkomna att delta i hela eller delar av besöken, vilket medför ett stort föräldrar-
engagemang. I flera län i Sverige erbjuds ungdomar med diabetes att delta i diabetesläger och dess 
syfte är att utbilda ungdomar men även att uppmuntra till självständighet (Sparud Lundin et al., 
2008). För att öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården krävs det att sjuksköterskan i teamet 
har kunskap om konflikthantering och har förmågan att se helheten i teamet (Cronenwett et al., 2007).  

Evidensbaserad vård innebär att de metoder används som är mest kostnadseffektiva samtidigt som 
metoden syftar till att göra störst nytta för ungdomar med diabetes. Att kunna praktisera 
evidensbaserad vård innebär att tillämpa bästa tillgängliga stöd för ungdomar med diabetes samt att ta 
fram vetenskapligt underlag för att kunna besluta om vilka vårdåtgärder som ska utföras. Att leda 
evidensbaserad omvårdnad innebär att kunna implementera kunskap aktivt i organisationen. För att 
detta ska kunna genomföras med gott resultat krävs det barnsjuksköterskor som leder arbetet samt en 
stödjande organisation (Johansson & Wallin, 2013). Barnsjuksköterskor som arbetar med ungdomar 
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med diabetes har en viktig roll i att utveckla och driva omvårdnaden framåt. Kvalitetsutveckling 
innebär inte enbart att tillföra ny kunskap till verksamheten utan att även kunna ha kunskap om hur 
förbättringsarbeten genomförs (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). För att kunna utvecklas i 
sjuksköterskerollen krävs det självkännedom, nyfikenhet, ett intresse för sina patienter, en vilja till 
kunskapsutveckling samt ha ett kritiskt förhållningssätt (Etheridge, 2007). 

Informations- och kommunikationstekniken utvecklas ständigt och är ett viktigt redskap i arbetet med 
ungdomar med diabetes. Det används både för att utveckla patientsäkerheten, kvaliteten på vården 
samt för att underlätta tillgängligheten i kontakten med sjukvården. Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar gällande rollen som ledare för utvecklingen av omvårdnaden samt att göra ungdomar med 
diabetes mer delaktiga med hjälp av informations- och kommunikationstekniken (Sävenstedt & Florin, 
2013). Barnsjuksköterskor som arbetar med ungdomar med diabetes bör ha hög förmåga att kunna 
utvärdera ny informationsteknik för att kunna bedriva en vård med hög kvalitet. Barnsjuksköterskor 
har även ett stort ansvar gällande att ge begriplig information till ungdomar och deras närstående 
(Cronenwett et al., 2007). Centrala begrepp inom personcentrerad omvårdnad är att visa respekt och 
värdighet samt att bekräfta ungdomar med diabetes genom att se ungdomars resurser, känslor och 
reaktioner (Manley, Hills & Marriot, 2012). Svensk sjuksköterskeförening (2010b) menar att 
begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att hela ungdomen med diabetes ska 
uppmärksammas, både de fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella aspekterna. 

Säker vård innebär att all omvårdnad ska vara utformad så att ungdomar med diabetes inte utsätts för 
onödiga risker och omvårdnaden ska vara anpassad efter behov och situation. Vårdskador är skador 
som uppkommit av en felaktig behandling eller omvårdnadsåtgärd. Faktorer till att vårdskador 
uppstår är ofta en kombination av brister i både arbetsmiljö, rutiner, bemanning och organisation 
vilket till viss del kan undvikas om en säker vård utförs utifrån evidensbaserad kunskap (Öhrn, 2013). 
Upplevd stress hos barnsjuksköterskor kan hota patientsäkerheten och öka risken för vårdskador i 
form av minskad noggrannhet eller glömska (Hallin & Danielsson, 2007). 

  

Transition från barn- till vuxendiabetesmottagning 

Transition är processen mellan två stabila faser som beskriver upplevelsen av övergången. Övergången 
kan vara en organisatorisk övergång men även en mental övergång i ungdomens utveckling (Hörnsten 
& Lundman, 2012). Övergången från barndiabetesmottagning till vuxendiabetesmottagning sker i 
Sverige mellan 18-20 års ålder (Forsander, 2008). Det är viktigt att tidigt påbörja processen att 
förbereda ungdomar inför övergången till vuxendiabetesmottagning. Föräldrar måste bli medvetna om 
att gradvis förskjuta ansvaret om diabetesvården till ungdomen. Ungdomar med diabetes upplever det 
stödjande att föräldrar finns till hands vid övergångsprocessen (Hilliard et al., 2014). Övergången bör 
inte enbart vara styrd av åldern utan även av ungdomens fysiska mognad och känslomässiga förmåga 
(Fleming et al., 2002; Husted et al., 2014). Det är viktigt att det finns en noggrann planering inför 
övergången, samt att övergången är samordnad med vuxendiabetesmottagningen. Planeringen ska ske 
utifrån ungdomars stabilitet i hälsan och sociala liv (Fleming et al., 2002).  

 

Barn- och vuxendiabetesmottagning 

På vuxendiabetesmottagningen ställs högre krav på ungdomar att klara av sin egenvård (Hilliard et al., 
2014). Ungdomarna uppmuntras att genomföra besöken utan föräldrar. Antalet mottagningsbesök 
minskar oftast efter övergång till vuxendiabetesmottagning, vilket kan leda till en minskad insyn i 
ungdomens familjesituation (Sparud-Lundin et al., 2008). En del ungdomar upplever övergången till 
vuxendiabetesmottagning som en naturlig fortsättning i deras liv. Det anses som en logiskt följd att 
byta till vuxendiabetesmottagning (Ritholz et al., 2014). I en studie av Hilliard et al. (2014) 
framkommer det att ungdomar kan uppleva att det är svårt att få en bra relation med läkaren på 
vuxendiabetesmottagningen på grund av få och korta besök. En svensk studie av Sparud-Lundin et al. 
(2008) visar att i genomsnitt kommer ungdomar var tredje månad på besök till 
barndiabetesmottagningen men vid sämre metabolkontroll ligger besöken tätare. Många 
vuxendiabetesmottagningar har ambitionen att lägga besöken var tredje månad men i verkligheten 
erbjuder vuxendiabetesmottagningen oftast bara ett besök hos sjuksköterskan och ett besök hos 
läkaren om året på grund av hög arbetsbelastning.  I samma studie framkommer det även att det inte 
finns en naturlig kontakt med psykolog eller dietist på vuxendiabetesmottagning, utan dessa 
professioner blir inkopplade när problem uppstår. Däremot ingår dessa professioner i 
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barndiabetesteamet, vilket innebär att det finns en planerad kontakt minst en gång om året. I en studie 
av Ritholz et al. (2014) framkommer att ungdomar med lägre Hba1c var omotiverade till en övergång 
till vuxendiabetesmottagningen, medan ungdomar med högre Hba1c såg framemot övergången. Några 
ungdomar med högt Hba1c önskade aktivt att får byta till vuxendiabetesmottagningen. I samma studie 
framkommer att ungdomar kände sig mer delaktiga i sin egenvård på vuxendiabetesmottagningen, 
eftersom besluten togs av ungdomen istället för vårdpersonalen eller föräldrarna (a.a). Fleming et al. 
(2002) studie visar att vid besök hos läkaren på barnmottagning diskuteras ungdomens sociala liv, 
skola, arbete och framtiden medan läkarsamtal på en vuxendiabetesmottagning handlar om 
långsiktiga diabeteskomplikationer, motion och god metabolkontroll (a.a). Om ungdomar uteblir från 
bokat besök tar barndiabetsteamet personlig kontakt med ungdomarna men på 
vuxendiabetesmottagningen är det ungdomarnas eget ansvar att boka en ny tid (Sparud-Lundin et al., 
2008). 

 

Egenvård 

Egenvård vid diabetes kräver ett livslångt engagemang för att undvika komplikationer och möjliggöra 
god hälsa trots sjukdom (Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011). 
Sjuksköterskan Dorothea Orem (1914-2007) utvecklade en teori om egenvård. Denna teori är indelad i 
tre delar; teorin om egenvård, teorin om brist på egenvård samt teorin om omvårdnadssystem och 
bildar tillsammans en generell teori om omvårdnad. Enligt Orem har alla ungdomar en kapacitet och 
motivation till egenvård men vid sjukdom ändras behoven av egenvård och därför kan det behövas 
hjälp från barndiabetesteamet att utveckla strategier för att hantera situationen (Orem, 2001). 
Ungdomar kan känna sig ambivalenta inför sin egenvård och det ökade ansvaret om föräldrar tidigare 
ansvarat för blodsockerkontroller och insulinadministration (Karlsson et al., 2008). 
För att utveckla ungdomars resurser kan diabetesteamet hjälpa genom att ge fysiskt och psykiskt stöd, 
vägleda och undervisa samt skapa en utvecklande miljö för ungdomen (Orem, 2001). 
Det kan variera för ungdomar hur mycket ansvar de kan ta för sin egenvård. I vissa situationer kan 
ungdomar hantera all egenvård själva men i vissa situationer upplevs osäkerhet. Bristande kunskap 
om sin sjukdom kan vara orsaker till osäkerhet inför självständig egenvård. Ungdomar med diabetes 
har önskemål om ökad kunskap både om sin sjukdom och egenvård för att kunna bli mer självständiga 
och detta leder då även till en känsla av frihet (Dashiff, Vance, Abdullatif & Wallander, 2008). Genom 
att på eget initiativ söka kunskap om diabetes och dess behandling kan ungdomar få ökat 
självförtroende och känna sig trygga i att kunna hantera sin sjukdom (Viklund & Wikblad, 2009). Om 
ungdomar klarar av ett stort ansvar för sin egenvård ökar också frihetskänslan (Karlsson et al., 2008). 

 

Empowerment 

Enligt Rappaport (1987) är innebörden av empowerment en process som leder till att människor, 
organisationer och samhällen får kontroll över sina angelägenheter. 
Denna process ska leda till att ungdomar får ökad kontroll över sin hälsa samt förmågan att kunna 
förbättra den. I all kontakt med ungdomar och deras närstående bör förhållningsättet ha en 
utgångspunkt i empowerment. För att empowerment ska vara en central del i omvårdnadsarbetet är 
viktigt att stödja ungdomars egenkontroll över sin hälsa, sjukdom och liv. Det krävs också en strävan 
efter ungdomars oberoende, autonomi, integritet och valfrihet över vilka aspekter som ungdomar 
själva vill kontrollera (Jerdén, 2012). 
Empowerment kan även beskrivas som ungdomars egna sätt att upptäcka sin förmåga att kontrollera 
sin diabetes (Funnell et al., 2006). Utgångspunkten i synsättet på empowerment är att alla ungdomar 
med diabetes har förmågan och resurserna till att kunna identifiera sina problem och själva kunna 
hitta lösningar genom att utveckla handlingsstrategier. Att utföra omvårdnad utifrån empowerment 
innebär att barndiabetesteamet genom stödjande processer fokuserar på samarbetet med ungdomar så 
att möjligheten till kontroll ökar (Crane-Ross, Lutz & Roth, 2006). Vid samtal med ungdomar med 
diabetes utifrån empowerment är lyhördhet och respekt viktiga faktorer (Jerdén, 2012). Det ska vara 
ungdomens val att välja vad som ska diskuteras vid samtal med någon i diabetesteamet. Vid 
respektlöst bemötande i samtalet kan skamkänsla och minskad motivation till beteendeförändring bli 
konsekvenserna. Ungdomar uttrycker en önskan om att själva få bestämma vad som ska diskuteras på 
diabetesmottagningen (Husted et al., 2014; Jerdén, 2012; Karlsson et al., 2008). 
En god kommunikation med vårdpersonalen värdesätts högt av ungdomar med diabetes men 
kommunikationen måste vara en dialog där ungdomens åsikter och tankar blir uppmärksammade. 
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Ungdomar tycker en dålig kommunikation kännetecknas av vårdpersonal som bara talar till och inte 
lyssnar på vad ungdomen har att säga (Lowes et al., 2015). Barndiabetesteamet kan stärka ungdomars 
självförtroende genom att uppmuntra till ökad kunskap och självkännedom (Karlsson et al., 2008). 
Ungdomar med diabetes behöver få reflektera och utforska sitt sätt att tänka och hur de känner för sin 
sjukdom, samt få möjlighet att kunna byta strategier, prova och utvärdera ändrade beteendevanor 
(Crane-Ross et al., 2006). 
 
Barndiabetesteamets upplevelse kan påverka både ungdomarna och deras föräldrar. Med ett 
förhållningssätt utifrån empowerment kan ungdomar få en ökad kontroll över sin hälsa och egenvård. 
Ungdomar med diabetes behöver omvårdnad med god samverkan och stöd både före, under och efter 
övergången därför är ett väl fungerande samarbete mellan barn- och vuxendiabetesmottagning av stor 
vikt. 

 
 

Syfte 

Att belysa barndiabetesteamets upplevelse av ungdomars övergång från barn- till 
vuxendiabetesmottagning. 

 
 

Metod 

Undersökningsdesign  

För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ metod då det var barndiabetesteamets upplevelse 
som skulle studeras (Elo & Kyngäs, 2008). Den kvalitativa metoden menar att det inte finns någon 
sanning eller fel i deltagarnas upplevelser eftersom verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt 
(Danielsson, 2012). Studien genomfördes i form av intervjuer i fokusgrupper. I 
fokusgruppsintervjuerna deltog sjuksköterskor, läkare, kuratorer och dietister. Intervjuer i 
fokusgrupper syftar till att främja diskussioner mellan olika professioner (Wibeck, 2012). 

Urval av deltagare   

Det var fyra barndiabetesteam i södra Sverige som deltog i studien, vilket resulterade i fyra 
fokusgruppsintervjuer (Tabell 1). Barndiabetesteamen hade mellan 100-260 barn och ungdomar med 
diabetes på respektive mottagning. Verksamhetschefer på respektive mottagning fick ett 
informationsbrev om studien (Bilaga 1) och meddelade därefter författarna om det fanns intresse av 
att deltaga och vilka deltagare som valts ut till studien. När verksamhetscheferna meddelade att det 
inte fanns möjlighet till intervju, skickades informationsbrev till en annan verksamhetschef på ett 
annat sjukhus. Då verksamhetscheferna gett sitt medgivande kontaktades de utvalda deltagarna via 
post med ett informationsbrev (Bilaga 2). Alla deltagare fick information om studien och att 
deltagandet var helt frivilligt. Sedan togs ny kontakt via telefon eller mail för att deltagarna skulle 
kunna bestämma datum och tid för intervjuerna.  
Inklusionskriterierna var att det skulle ingå minst en barnsjuksköterska, en läkare och en kurator 
och/eller dietist i varje fokusgrupp samt att alla deltagare arbetade på en barndiabetesmottagning. 
Enligt Henricson & Billhult (2012) uppnås en större variation om samma fenomen om deltagarna har 
en variation i utbildning, kön och ålder. I studien deltog totalt 12 deltagare och författarna hade ingen 
personlig relation till någon utav dem.  Bortfallet var två barndiabetesteam som tackade nej, ett 
barndiabetesteam som inte svarade samt en sjuksköterska som inte kunde deltaga som planerat. I 
studien fanns inga exklusionskriterier. 
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Tabell 1 Deltagare i fokusgruppsintervjuer 
 
Fokusgrupps-
intervju 

Deltagare 

1 Barnsjuksköterska, läkare, dietist 
2 Läkare, kurator  
3 Diabetessjuksköterska, läkare, dietist 
4 Diabetessjuksköterska, läkare, läkare, dietist 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på respektive sjukhus under perioden november 2015 - februari 2016. Båda 
författarna deltog vid alla intervjuer. Innan intervjuerna startade fick deltagarna fylla i en enkät för att 
få kännedom om deltagarnas yrkesprofession, ålder, kön och antal år i barnsjukvård respektive 
barndiabetesvård (Tabell 2). Författarna gjorde en kort presentation av sig själva och om studiens syfte 
samt informerade om hur intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer spelades in med två datorer. 
En av författarna var samtalsledare, en så kallade moderator och den andra ansvarade för den tekniska 
utrustningen samt antecknade observationer och stödord under intervjuerna. Även deltagarnas 
kroppsspråk antecknades för att stärka det som deltagarna berättade. Intervjuerna var 
semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de är flexibla och intervjuaren har 
möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa diskussionen (Danielsson, 2012). Genom att ställa 
öppna frågor under intervjun får deltagarna möjlighet att prata fritt och med egna ord beskriva sina 
upplevelser (Polit & Beck, 2012). Det fanns förbestämda frågeområden som skulle täckas in i 
diskussionen för att svara på syftet. Dessa frågeområden var öppna och behövde inte komma i en viss 
ordning. Intervjuerna varade mellan 15-35 minuter och det inspelade materialet transkriberades 
ordagrant i nära anslutning till intervjuerna. 
 
 
Tabell 2 Deltagare i fokusgruppsintervjuer 
 
Yrke Ålder Kön År i barnsjukvård År i barndiabetesteam 
3 sjuksköterskor 48-50 år 3 kvinnor 23-31år 9-16 år 
5 Läkare 40-65 år 2 kvinnor, 3 män 15-38 år 5-25 år 
3 dietister 31-47 år 3 kvinnor 5-15 år 3-15 år 
1 kurator 39 år 1 kvinna 11 år 11 år 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analysmetoden 
valdes eftersom den kvalitativa innehållsanalysen inte har förutbestämda svar utan istället avser att få 
fram deltagarnas upplevelser. Induktiv ansats valdes eftersom analysen av datan skedde 
förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2008). 
Alla inspelade intervjuer transkriberas och lästes ett flertal gånger av författarna, först enskilt och 
sedan tillsammans för att skapa en bild av helheten. Meningsenheter ur texterna plockades sedan ut 
och det som inte svarade på syftet sorterades bort. Detta gjordes först enskilt och sedan tillsammans. 
Skillnader och likheter i intervjuerna identifierades tillsammans och delades in i kategorier så ett 
sammanhang skapades. 
Tillsammans kondenserades sedan meningsenheterna utan att innebörden ändrades och dessa bildade 
koder. Genom att koda de meningsbärande enheterna kan möjligheten öka att den insamlade datan 
betraktas på nya och annorlunda sätt och lyfter den analyserade texten till en högre logisk nivå  (Tabell 
3) (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna jämfördes sedan tillsammans och utkristalliserades i fyra 
underkategorier som bildade två kategorier (Tabell 4). 
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Tabell 3. Exempel på datananalysförfarande  
 
Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
 
”För vissa är det 
bra att byta 
mottagning. Bra 
att bli vuxen 
liksom. Ibland är 
det bra med nya 
kontakter” 
 

 
 
 
Bra med nya 
kontakter, bli 
vuxen 

 
 
 
Bli 
Vuxen 

 
 
Övergången kan 
främja 
ungdomars 
kognitiva 
mognad 
 

 
 
Övergången är 
en möjlighet till 
att öka 
ungdomars 
självständighet 

 
 

Forskningsetiska överväganden  

En vilja att bevara människors grundläggande värde och rättigheter låg för grund till studien. Innan 
studien påbörjades gjordes en etisk självgranskning (Bilaga 3). Verksamhetschefer på respektive 
sjukhus godkände studien och valde ut deltagare till intervjuerna. Alla deltagare i studien fick skriftlig 
och muntlig information och gav informerat samtycke till att deltaga (Kjellström, 2012). 
Forskningsetiska principer som författarna tog hänsyn till under studien var samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att deltagarna hade rätt 
att bestämma över sitt deltagande och när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). De som tackade nej till att deltaga i studien bemöttes med 
respekt och behövde inte försvara eller förklara sitt val (Lagen om etikprövning, 2003). 
Informationskravet innebär att deltagarna har rätt att informeras om syftet med studien och få 
information om hur studien kommer genomföras. Det ska även tydligt framgå att det är frivilligt att 
deltaga i studien (Vetenskapsrådet, 1990). I informationsbrevet som skickades till både 
verksamshetschefer och deltagare var syftet med studien beskrivet och att deltagandet var frivilligt. 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska ges högsta möjliga konfidentialitet under 
hela studien. Så fort transkriberingen var genomförd förvarades all inspelad data på säkert sätt. 
Nyttjandekravet kräver att det insamlade materialet enbart kommer användas för att svara på studiens 
syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om att 
enbart författarna kommer ha tillgång till inspelat material och att det inte kommer användas i något 
annat syfte än i studien. Alla deltagare informerades om att de vid intresse kan få det färdiga 
examensarbetet skickat efter godkännande av examinator. 
Nyttan med studien ska överväga riskerna för deltagarna. Deltagarna fick information om att de själva 
bestämmer vad de vill berätta om sina upplevelser under intervjuerna och att deltagarna deltar som 
yrkesprofession, inte privatpersoner. Författarnas mål var att ingen deltagare skulle känna något 
obehag av att delta i studien. Nyttan för deltagarna kan vara att deltagarna fick möjlighet att reflektera 
i sin arbetsgrupp om ungdomars övergång vilket kan leda till förbättringsarbeten (Kjellström, 2012). 

Förförståelse innebär den kunskap och erfarenhet författarna hade innan studien inleddes och är 
betydelsefull för forskningsprocessen (Pribe & Landstöm, 2012). En av författarna har aldrig varit i 
kontakt med en barn- eller vuxenmottagning för patienter med diabetes innan studien påbörjades. 
Samma författare har en viss förförståelse om ungdomars situation inom sjukvården utifrån den 
pågående utbildningen. Den andre författaren har läst två kurser på högskolenivå om diabetes hos 
vuxna respektive barn och ungdomar. Samma författare har även hospiterat på både barn- och 
vuxendiabetesmottagning. Båda författarna har vuxna med diabetes i sin omgivning men har ingen 
erfarenhet av att genomföra fokusgruppsintervjuer. 
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Resultat 

Det insamlade materialet analyserades och bildade fyra underkategorier och två kategorier (Tabell 4).  
 
Tabell 4. Presentation av kategorier och subkategorier 
 

Underkategori Kategori 

 
Övergången kan främja 
ungdomarnas kognitiva mognad 

 
 
 
 
Övergången är en möjlighet till att 
öka ungdomars självständighet 

 
Övergången kan öka ungdomars 
ansvar över sin egenvård 

 
Övergången kan påverkas av 
samarbetet mellan barn- och 
vuxendiabetesmottagning 
 

 
 
 
 
Övergången främjas av gott 
samarbete 
  

Övergången kan påverkas av 
olika arbetsrutiner 

 

 

Övergången är en möjlighet till att öka ungdomars självständighet 

Övergången kan främja ungdomars kognitiva mognad 
På alla barndiabetesmottagningar överflyttades ungdomarna till vuxendiabetesmottagning i samband 
med 18-årsdagen. Positiva upplevelser av detta var att det var bra att byta mottagning medan 
ungdomarna fortfarande gick på gymnasiet då ungdomarna kunde bygga upp en bra kontakt.  
 
”Nu för tiden kanske det är så att man åker iväg nånstans så man försvinner ut i världen och då hör 
man inte hemma nånstans, då kan man ha 20-åringar som mellanlandar i Sverige och inte visste 
var de skulle ta vägen. Då blev det så att det var bättre att gå över till vuxen innan man slutar 
gymnasiet så man har en fast punkt” SSK1 
 
Det upplevdes att 18 år var en bra ålder för överflyttning eftersom ungdomarna då är myndiga vilket 
även innebär tystnadsplikt mot föräldrarna. Alla deltagare i fokusgruppsintervjuerna upplevde att det 
var bra att byta mottagning i samband med 18-årsdagen vilket främjar ungdomars ökade ansvar 
genom att ungdomarna tvingas till exempel att själva boka tider och beställa hjälpmedel. Flera 
barndiabetesteam upplevde att det var positivt för ungdomarna med en chans till nystart på 
vuxendiabetesmottagning.  
 
”För vissa är det bra att byta mottagning. Bra att bli vuxen liksom. Ibland är det bra med nya 
kontakter”. Dietist1 
 
Det framkom tydligt att barndiabetesteamen upplevde 18år som en bra ålder men alla var även 
överens om att 18-års gränsen kunde vara ett hinder eftersom ungdomar i denna ålder har olika 
mognad.  
 
”Mognaden är så olika hos olika 18-åringar. Vissa kan vara väldigt mogna redan vid 14 år medan 
en del 18-åringar beter sig som 12-åringar… eller nja, typ 12-14 år” SSK1 
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Alla barndiabetesteam upplevde att det skulle varit positivt om det funnits en ungdomsmottagning för 
ungdomar med diabetes i åldern 16-25 år för att kunna säkerställa att sjukvården är anpassad efter 
ungdomarnas mognad. Det fanns ingen ungdomsmottagning i anslutning till någon av teamen men 
alla som deltog i intervjuerna hade hört talas om att det fanns på andra sjukhus och var positivt 
inställda till detta. I vissa fall upplevdes det att 18-årsdagen var en stel gräns som styrdes utifrån 
politiska beslut och ekonomi istället för ungdomars mognad. Barndiabetesteamen upplevde att miljön 
på en ungdomsmottagning skulle vara mer ungdomsanpassad och skapa trygghet för ungdomarna. 
 
”Då har man sett den där doktorn i korridoren och man vet att det är samma ställe man ska till och 
det blir en trygghet och avslappning i det”. Kurator1 
 
Barndiabetesteamen upplevde att diabetes är en krävande sjukdom för ungdomarna eftersom det är 
upp till ungdomen att ta ansvar för att minska risken för komplikationer samtidigt som alla hjälpmedel 
utgör en ständig kontroll och påminnelse om sjukdomen.  
 
 ”Men det är ju en skit-skitsjukdom å ha. Alltså om i tonåren eller inte i tonåren, man kanske inte 
orka med. När det knakar så får föräldrarna går in igen”….. Läkare2 

 
 
Övergången kan öka ungdomars ansvar över sin egenvård 
Barndiabetesteamen upplevde att en god egenvård främjar en trygg överflyttning samt att föräldrarnas 
stöd och förmåga att släppa ansvaret främjar ungdomarnas egenvård.  
Ungdomars självständighet formades av självständiga besök på barndiabetesmottagningen och 
succesivt ökat ansvar. Detta upplevdes som en positiv faktor för att klara av det ökade ansvar som 
vuxenlivet innebär. 
 
Barndiabetesteamen upplevde att det var viktigt med kortsiktiga mål för ungdomarna, till exempel att 
kunna ta körkort eller att bibehålla sitt utseende. Om ungdomarna är motiverade att klara sina 
kortsiktiga mål ökar deras ansvar för sin egenvård och detta leder till att övergången till 
vuxendiabetesmottagningen underlättas. 
 
”Det har ju varit så länge att det är en strategi hos oss att träna de i självständighet. Det har ju 
börjat redan på mellanstadiet och i vissa åldrar ska man ha uppnått vissa färdigheter och ta större 
ansvar. Så målet är ju att de ska vara självgående när de börjar högstadiet för då är det ju inte 
gemensamt klassrum längre” Läkare3 
 
Barndiabetesteamen upplevde att det var svårt för ungdomar att ta över ansvaret över sin egenvård. 
De allra flesta ungdomar bor hemma hos sina föräldrar och har svårt att självständigt styra över sina 
liv och planera vardagen. Så länge föräldrarna inte släpper ansvaret är det svårt för ungdomarna att ta 
över ansvaret för sin egenvård.  
 
”Dom flesta bor ju hemma fortfarande och då är det föräldrarna som styr mycket med mat och 
dylikt”. SSK1 
 
Om föräldrarna släpper ansvaret för tidigt är även det ett hinder om ungdomen inte är mogen för det. 
Ett upplevt hinder var även om föräldrarna tar för stort ansvar för mottagningsbesök och det 
upplevdes då även att ungdomar var mindre insatta i den framtida planeringen. Det upplevdes viktigt 
att ungdomarna informerades om övergången i god tid eftersom en trygg övergång leder till ökat 
ansvar för egenvård.  
 

Övergången främjas av gott samarbete 

Övergången kan påverkas av samarbetet mellan barn- och 
vuxendiabetesmottagning 
Vissa barndiabetesteam samlade ihop en grupp ungdomar en gång per termin för överlämning till 
vuxendiabetesmottagning där sjuksköterskan från barndiabetesteamet deltog. Ett barndiabetesteam 
erbjöd ungdomarna att sjuksköterskan kunde deltaga vid första besöket på 
vuxendiabetesmottagningen. Detta upplevdes positivt och tryggt av teamen. 
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Barndiabetesteamen hade olika upplevelser av hur samarbetet fungerade med 
vuxendiabetesmottagningen. Det förekom att barndiabetesteamen upplevde att det inte fanns något 
direkt samarbete eller att det bara var sporadiskt. Dessa team upplevde även att avståndet till 
vuxendiabetesmottagningen var långt. Det upplevdes som påfrestande att inte ha ett fungerande 
samarbete, eftersom ungdomarnas övergång upplevdes riskfyllt och otrygg. Barndiabetesteamen visste 
inte hur det kommer gå för ungdomarna efter övergången till vuxendiabetesmottagningen. En dietist 
som arbetade på både barn- och vuxendiabetesmottagning upplevde att samarbetet och 
kommunikationen med olika professioner var sämre på vuxendiabetesmottagningen. 
 
”Men det är väldigt stor skillnad på vårt sjukhus gällande rutin. Jag är van vid våra rutiner med 
gemensamma besök och så. Det är en sån mycket längre väg till samarbete på vuxen tyvärr….. Vi ses 
aldrig tillsammans” Dietist1 
 
Några barndiabetesteam upplevde en mycket god samverkan med vuxendiabetesmottagningen. Barn- 
och vuxendiabetesmottagningen har gått utbildningar tillsammans för att komma fram till 
gemensamma strategier. Det upplevdes positivt med samarbetet gällande barn med särskilda behov. 
Barndiabetesteamet upplevde att personalen på vuxendiabetesmottagningen var engagerade och 
motiverade vilket ökade det upplevda förtroendet för varandra, samt att ungdomars övergång 
upplevdes tryggare. 
 
”De sjuksköterkor som jobbar på vuxenmottagningen är ju väldigt taggade och engagerade, de 
tycker det är kul att träffa ungdomarna, de söker själva också kontakt och när man träffas i 
korridoren då pratar man med varandra och detta gör att man känner sig som barnmedicin trygg i 
att lämna över patienten och jag tror det är viktigt att vi har sånt förtroende för personalen dit de 
ska” Läkare5 
 
Barndiabetesteamen ansåg att gemensamma träffar tillsammans med vuxendiabetesmottagningen var 
få men upplevdes som positiva och uppskattade. Följden av dessa träffar var ett ökat samarbete mellan 
barndiabetesteamen och vuxendiabetesmottagningen, som i sin tur medförde ett bättre samarbete vid 
ungdomars övergång till vuxendiabetesmottagning. 
En kurator och dietist som deltog i fokusgruppsintervjuerna var inte anställda av barnkliniken vilket 
innebar att de träffade ungdomar även på vuxendiabetesmottagningen. Detta upplevdes som positivt 
då möjligheten fanns att fortsätta följa ungdomarna. 
 
En sjuksköterska upplevde att rapporteringen vid övergången utgjorde ett hinder för god samverkan, 
hon hade velat rapportera muntligt till sjuksköterskan på vuxendiabetesmottagningen men så var inte 
rutinerna. Flera barndiabetesteam upplevde ett behov av samarbete med personalen på 
vuxendiabetesmottagningen för att kunna garanterar att ungdomarnas övergång är individanpassat. 
 

 
Övergången kan påverkas av olika arbetsrutiner 
Barndiabetesteamen upplevde att en skillnad var att besöken blir glesare på 
vuxendiabetesmottagningen samt att det är färre läkarbesök. På barndiabetesmottagningen sker oftast 
besöken i team med flera olika professioner medan ungdomarna sedan på vuxendiabetesmottagningen 
oftast bara träffar sjuksköterskan. Barndiabetesteamen upplevde att vuxendiabetesmottagningen 
ställer högre krav på ungdomen vilket kan skapa en oro hos ungdomarna.  
 
”Dom ställer krav på ungdomarna också på nåt vis ha koll på sina grejer, nu börjar det ta slut eller 
säga att nu behöver jag ha mer hjälpmedel och sådana saker” Kurator1 
 
Flera barndiabetesteam upplevde att barndiabetesmottagningarna tar till sig nya riktlinjer och ny 
teknik snabbare än vuxendiabetesmottagningen. Detta ansågs som ett hinder eftersom 
barndiabetesteamen upplevde att ungdomar inte fick använda sina kunskaper i samma utsträckning 
på vuxendiabetesmottagningen, samt att ungdomar inte kommer få rätt hjälp av sjukvården. 
 
”Ägnar man sig åt kolhydraträkning från början och då har de kommit på något sätt längre fast där 
borta (på vuxendiabetesmottagning) är man lite efter med det här och det blir ju lite kulturkrock….. 
liksom man pratar sina kvoter här och de pratar fasta doser, det är väldigt märkligt liksom” Dietist1 
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Det upplevdes som ett hinder att det var olika behandlingsmål på barn- respektive 
vuxendiabetesmottagning vilket försvårar ungdomarnas övergång. 
 
”Eftersom vi känner att vi har delvis annorlunda mål än vad de har och att vi är lite osäkra på hur 
dom faktiskt gör eller att de godtar högre nivåer än vad vi har och att vi har kämpat rätt mycket 
med att printa in olika sätt att agera och att de kanske inte riktigt tänker så. Så där har vi ju inte 
riktigt haft egentligen nåt bra samarbete” Läkare2 
 
Alla barndiabetesteam upplevde att det var svårare för ungdomar att få en insulinpump på 
vuxendiabetesmottagningen.  
 
”Vi kan ju ha satt pump för att de ska få i sig nåt insulin överhuvudtaget och överleva tonårstiden 
där dom (på vuxendiabetesmottagning) tyckte att det är fruktansvärt och de måste sköta sig för att 
kunna ha pump” SSK1 
 
Det upplevdes som positivt att vuxendiabetesmottagningen använde sig av elektronisk kommunikation 
med ungdomarna, eftersom barndiabetesteamen uppfattade denna sorts kommunikation anpassad 
efter ungdomarna. Detta innebär att besöken på vuxendiabetesmottagningen styrs av ungdomarna och 
inte tvärtom, vilket ökar förtroendet mellan barndiabetesteamen och vuxendiabetesmottagningen. 
”Alltså vuxen kör ju också väldigt mycket sms-kontakt med sina patienter för de inser faktiskt att de 
inte alltid behöver stå i lokalen utan man kan ha kontakt med dom ändå”. SSK3 
 
Barndiabetesteamen upplevde att ungdomar som varit länge på barndiabetesmottagningen hade det 
svårare rent känslomässigt att klara av övergången till vuxendiabetesmottagningen. 
 
”Och dom kan bli oroliga, dom kan tänka så att det här inte kommer att gå och hur kommer det att 
vara? Och du svarar ju alltid i telefon, dom kommer aldrig att svara”. SSK3 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod för att belysa barndiabetesteamets upplevelse. 
Kvalitativ metod anses lämpligt när målsättningen är att beskriva, fördjupa och förklara människors 
upplevelser av ett visst fenomen. Trovärdigheten i studien stärks av att författarna besvarat syftet med 
vald metod och att studien fångat upp flera synvinklar på frågeställningen då flera olika 
yrkeskategorier deltagit i fokusgrupperna. Författarna har haft regelbundna handledningar i grupp 
tillsammans med handledare och detta stärker trovärdigheten då studien granskats under hela 
processen (Henricson, 2012).     
Genom fokusgruppsintervjuer fick deltagarna beskriva sina erfarenheter och upplevelser av 
övergången från barn- till vuxendiabetesmottagning. För att uppnå en så hög kvalitet som möjligt på 
intervjuerna krävdes det förståelse, kunskap och ett bra samspel mellan intervjuare och deltagare 
(Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna styrdes utifrån 
förutbestämda frågor för att svara på syftet. Det hade varit en styrka om författarna genomfört en 
pilotstudie för att kunna bedöma kvaliteten på frågorna och utvärdera och ändra eventuella och 
följdfrågor. Det varierade mellan intervjuerna hur mycket frågor som ställdes, en del team besvarade 
alla frågor genom att självständigt diskutera i teamet. Vid några tillfällen under intervjuerna blev det 
korta svar som inte svarade på syftet. Det upplevdes då svårt att ställa rätt följdfrågor. 
 
Trots att det enbart deltog fyra team så upplevdes det en mättnad. Det framkom inga nya saker i de två 
sista intervjuerna. Enligt Polit & Beck (2012) finns det ingen regel för hur många deltagare som måste 
vara med i kvalitativa studier utan antalet ska bestämmas utifrån insamlat material. Författarna hade 
ingen tidigare erfarenhet av att intervjua fokusgrupper vilket är en svaghet då det krävs kunskap och 
erfarenhet för att kunna ställa rätt följdfrågor och låta alla i gruppen komma till tals lika mycket 
(Patton, 2002). Författarna försökte hålla en objektiv ansats under intervjuerna och undvek egna 
tankar och åsikter. 
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I kvalitativ forskning används författarna själva som forskningsinstrument vilket kan vara en styrka 
eller svaghet beroende på förförståelse och tidigare erfarenheter (Granheim & Lundman, 2004). 
Genom att beskriva författarnas förförståelse stärks studiens pålitlighet.  
 
Intervjuerna genomfördes på respektive klinik i samtals- eller konferensrum. Miljön för intervjuerna 
var bra, det förekom inga störande moment och intervjuerna blev aldrig avbrutna. 
Barndiabetesteamen valde själva lämplig lokal. Det som kan ha stressat deltagarna var att intervjuerna 
genomfördes på teamens ”teamtid” då det ska hinnas med mycket men författarna upplevde att alla 
deltagare var motiverade och engagerade samt visade stort intresse för studien. 
Det upplevdes som en svårighet att kunna genomföra fokusgruppsintervjuer med kompletta 
barndiabetesteam, det var alltid någon yrkeskategori som inte kunde deltaga. Eftersom det fanns en 
tidsram att ta hänsyn till genomfördes därför intervjuerna med de deltagare i varje team som hade 
möjlighet att deltaga vid det bestämda tillfället. 
Det finns en risk vid inspelade intervjuer att deltagarna inte vågar prata öppet om sina upplevelser. 
Författarna upplevde att alla deltagare kände sig bekväma och att alla fick komma till tals. Deltagarna i 
fokusgrupperna kände varandra då de var arbetskamrater vilket kan vara en svaghet då alla inte 
kanske vill uttrycka sina åsikter med rädsla för att få negativa reaktioner från sina kollegor. (Patton, 
2002). Detta märkte författarna inte av utan alla deltagarna pratade fritt om både positiva och 
negativa upplevelser.  
Bekräftelsebarheten stärks av att författarnas förförståelse finns beskrivet och att det redogjorts tydligt 
hur datainsamlingen genomförts samt att det finns en beskrivning av urvalet av deltagare. 
Bekräftelsebarheten försvagas av att ingen förutom författarna har läst intervjuerna (Wallengren & 
Henricson, 2012). 
Intervjuerna tog kortare tid än planerat. Det uppskattades att det skulle krävas ca en timma för att 
besvara frågorna och diskutera men intervjuerna tog bara 15-35 minuter. Det upplevdes inte som om 
svaren hade blivit mer omfattande om intervjuerna fortsatt längre tid. Alla deltagarna var effektiva i 
sina diskussioner och höll sig till aktuell frågeställning. Vid alla intervjuer fick deltagarna en 
avslutande fråga om ”det var någonting mer de ville berätta” för att ge deltagarna en chans att fylla i 
med information som inte framkommit tidigare under intervjun. Detta anser Polit & Beck (2012) vara 
ett bra sätt att avsluta intervjun. 
 
Båda författarna deltog vid alla intervjuer vilket anses vara en styrka. Samma person var moderator 
och den andra var observatör vid samtliga intervjuer. Detta underlättade att intervjuerna blev så lika 
som möjligt. Om författarna hade bytt uppgift är det möjligt att bättre följdfrågor kunde ha ställts 
under intervjuerna. Det hade inneburit svårigheter att transkribera intervjuerna om inte båda 
författarna deltagit då ljudkvaliteten ibland var av dålig kvalitet och det hade varit svårt att 
transkribera vissa delar utan att ha närvarat under intervjuerna. För att kunna skriva ut intervjuerna 
ordagrant krävdes det många avlyssningar. Författaren som observerade intervjuerna skrev även 
stödord och antecknade sina observationer och deltagarnas kroppsspråk. Enligt Patton (2015) och 
Polit & Beck (2012) är det viktigt att observera kroppspråk och icke verbal kommunikation för att få ett 
helhetsintryck av vad deltagarna uttrycker.  
En svaghet i studien var att det endast deltog en barnsjuksköterska. Två sjuksköterskor som deltog i 
studien var diabetessjuksköterskor och en sjuksköterska som inte kunde deltaga vet författarna inte 
vilken utbildning hon hade. Författarna antog att alla sjuksköterskor som arbetade på 
barndiabetesmottagningarna skulle vara barnsjuksköterskor vilket alltså var felaktigt. 
Deltagarnas erfarenheter av barnsjukvård och barndiabetesvård undersöktes i form av enkäter i 
samband med intervjuerna. Det fanns en stor bredd i antal år vilket bedöms som en styrka då det ger 
olika perspektiv på upplevelser (Polit & Beck, 2012). Överförbarheten av resultatet stärks av att det 
framkom deltagarnas ålder och erfarenhet. Det hade varit svårt att överföra resultatet till andra länder 
än Sverige då rutiner och riktlinjer ser annorlunda ut. Även i Sverige finns det skillnader i hur 
övergången går till, därför kan barndiabetesteam i andra regioner uppleva annorlunda jämfört med 
teamen som ingick i studien. 
 

Resultatdiskussion 

Barndiabetesteamen upplevde att det inte fanns en optimal tidpunkt för övergången från barn- till 
vuxendiabetesmottagning. Övergången skedde vid 18 års ålder, vilket upplevdes som positivt med 
förutsättning att ungdomarna var mogna och hade det rätta stödet i sitt sociala sammanhang. 
Övergången påverkades även av samarbetet mellan barndiabetesteamen och 
vuxendiabetesmottagningen. Ju större samarbete det fanns desto mer förtroende hade 
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barndiabetesteamen till vuxendiabetesmottagningen, vilket bidrog till att barndiabetesteamen 
upplevde övergången som trygg. 

 
Föräldrar påverkar ungdomars förmåga till egenvård 
Resultatet visade att föräldrarnas förmåga att stödja ungdomarna i sin diabetesvård påverkar hur 
ungdomar klarar av sin egenvård. Egenvård i sin tur främjar ungdomars självständighet. För att 
ungdomar ska klara av övergången från barn- till vuxendiabetesmottagning måste ungdomar ha 
förmågan att självständigt kunna ta beslut om sin egenvård men även om sin framtid. Ungdomar kan 
uppleva empowerment, det vill säga kontroll över sin hälsa genom stöd av omgivningen och 
omvårdnaden från barnsjuksköterskan och dess team. 
I en studie av Sparud- Lundin, Öhrn & Danielsson (2010) ansågs att föräldrar är en betydande del i 
övergångsprocessen och att föräldrarnas hjälp kan vara avgörande för att ungdomar ska klara av nya 
utmaningar. Även ungdomar ansåg att föräldrars stöd är en viktig del i diabetesvården. Ansvaret över 
egenvården överfördes till ungdomarna successivt i enlighet med föräldrarnas förtroende för 
ungdomars förmågor. Dock kan det hända att ungdomar tar över ansvaret genom att tvinga 
föräldrarna att ta avstånd vilket innebär mindre inblick i ungdomars egenvård (a.a.).  
Både föräldrar och ungdomar kan se övergången till vuxendiabetesmottagningen som ett steg närmare 
sjukdomen, närmare komplikationer eller närmare döden, vilket kan medföra olika reaktioner inför 
övergången (Fleming et al., 2002). Övergångsprocessen kan medföra konflikter mellan ungdomar och 
föräldrar, eftersom en del föräldrar tar för mycket ansvar över ungdomars diabetesvård men det finns 
även föräldrar som lämnar över för mycket ansvar till ungdomarna. Detta är en svår process som 
pendlar mellan olika situationer och olika faser som ungdomar befinner sig i. Ungdomar uppskattar 
föräldrarnas stöd men erkänner att det är en balansgång för föräldrarna att ge stöd eller att uppfattas 
som tjatig (Sparud-Lundin et al., 2010). Föräldrarna är medvetna om att döma, kontrollera eller 
handla känslomässigt påverkar ungdomars ansvar över sin egenvård negativt. Dock uppger föräldrar 
att det är svårt att släppa kontrollen, eftersom det alltid finns en oro över att ungdomen inte gör som 
den lovade och konsekvenserna kan vara livshotande. Föräldrarna känner sig ansvariga för hur 
ungdomens framtid ser ut och vilka komplikationer ungdomen kommer få på grund av sämre 
fungerande egenvård (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Viklund & Wikblad, 2009).  
 
Ungdomar upplever stort förtroende för barnsjuksköterskan vilket stärker ungdomarnas självkänsla. 
Barnsjuksköterskan finns där och stöttar vid alla slags utmaningar i sjukdomen vilket gör att 
ungdomarna känner sig uppmärksammade (Karlsson et al., 2008). Det är viktigt att 
barnsjuksköterskan stärker ungdomars kontroll över sin egenvård men föräldrarna måste även lita på 
ungdomarna och visa respekt för deras beslut och handlingar, vilket innebär att föräldrarnas stöd 
grundar sig i empowerment (Viklund & Wikblad, 2009). Däremot upplever ungdomar oftast inte att 
det har funnits många konflikter kring diabetesvården, eftersom det finns en viss insikt, samt 
förståelse för föräldrarnas oro. Även om ungdomar har flyttat hemifrån kunde föräldrarna uppfatta 
beteendeförändringar, vilka diskuterades med ungdomen och stöd erbjöds. I de flesta fall litade 
ungdomar mer på förälderns kunskap och stöd än på en annan anhörig eller partnern. Ungdomar 
upplevde att föräldrarna kände ungdomen och sjukdomen bäst, eftersom föräldrarna har haft ansvaret 
för diabetesvården under en lång tid. Vid akuta problem relaterat till diabetes söker ungdomarna 
oftast hjälp hos föräldrarna i första hand, vilket anses som en naturligt följd utifrån 
konsensusbegreppet omgivning. Ungdomar har förtroende till föräldrarna kring diabetesfrågor och 
känner sig trygga både i den fysiska miljön, i det sociala sammanhanget. Föräldrar och ungdomar 
upplever att föräldrarnas stöd är betydande i övergångsprocessen, ändå försöker 
vuxendiabetesmottagningen att minska på föräldrarnas inflytande, så att vården blir personcentrerad 
och fokuserar enbart på ungdomarna (Sparud-Lundin et al., 2010). Studiens resultat visar att 
ungdomar i dagens samhälle är i behov av en längre mognadsprocess och att föräldrarna är ett stöd 
även efter 18 års ålder. I studien av Hilliard et al. (2014) ansåg ungdomarna sina föräldrarnas närvaro 
som ett skyddsnät vid övergången och upplevde det positivt att föräldrarna fanns med vid övergången 
på ett eller annat sätt, samt att få påminnelse av föräldrarna. 

 
Samarbetet mellan barn- och vuxendiabetesmottagning 
Alla deltagare i studien upplevde att det var viktigt med ett bra samarbete med 
vuxendiabetesmottagningen för att ungdomar ska få en trygg övergång. Flera team berättade om 
brister och förslag på förbättringar. Att det var ett för långt avstånd till vuxendiabetesmottagning var 
en avgörande faktor som försvårade samarbetet, oavsett om det handlade om 150 meter eller flera mil.  
I en tysk studie av Busse-Voigt et al. (2009) visade att hur samarbetet är mellan barn- och 
vuxendiabetesmottagning till stor del påverkar hur övergången blir för ungdomarna.  
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Flera deltagare i fokusgruppsintervjuerna upplevde att rapporteringen mellan barn- och 
vuxendiabetesmottagningen kunde förbättras. Busse-Voigt et al. (2009) menar att det vore optimalt 
om ansvarig barnläkare och ansvarig läkare på vuxendiabetesmottagningen kan träffas och rapportera 
ungdomarna innan övergången men lika viktigt att barnläkaren skriver en utförlig sammanfattning om 
vårdtiden på barndiabetesmottagningen.  
 
Vidare framkom i resultatet att 18-årsgränsen för övergången inte passar alla ungdomar men inte kan 
påverkas då detta styrs av politiska och ekonomiska beslut. Enligt Busse-Voigt et al. (2009) bör man ta 
hänsyn till ungdomars eventuella problem med dålig blodsockerkontroll, fysiska eller psykiska 
problem som ska ses som ett hinder för överflyttning (a.a). Vilken ålder som skulle vara mest lämplig 
för övergång är svår att fastställa då det är många faktorer som avgör (Al-len & Gregory, 2009). Enligt 
Busse-Voigt et al. (2009) framkommer det att åldern mellan 16-21 år skulle vara lämplig men att det 
ska tas hänsyn till ungdomens hälsa samt sociala och psykologiska förhållanden. Vidare menar Busse-
Voigt et al. (2009) att det är viktigt att ungdomar har fullföljt sin tillväxt och pubertet innan överflytt 
sker eftersom kunskapen inom dessa områden hos vuxendiabetesmottagningen är mindre. 
 
Koncensusbegreppen hälsa och vårdande måste ha centrala delar i omvårdnaden av ungdomar med 
diabetes (Fawcett, 2000). Både barndiabetesteam och vuxendiabetesmottagning ska aktivt arbeta för 
att ungdomarna uppnår sina uppsatta mål samt upplever hälsa (Parry, 2008). American Diabetes 
Association, ADA har utformat rekommendationer för ungdomars övergång från barn- till 
vuxendiabetesmottagning. Det påtalas tydligt att övergången ska vara begriplig och effektiv för 
ungdomarna så att bästa möjliga hälsa och välbefinnande kan uppnås under hela övergångsprocessen. 
ADA menar även att vuxendiabetesmottagningen behöver ökad kunskap om ungdomars psykosociala 
behov (Peters & Laffel, 2011). 
 
Flera deltagare i barndiabetesteamen upplevde att det var personalens motivation och engagemang 
som påverkade samarbetet. De barndiabetesteam som var med vid överlämningen upplevde ett bättre 
samarbete samt att ungdomarna fick en tryggare övergång. 
 
Forskning på ungdomar med diabetes i övergången mellan barn- och vuxendiabetesmottagning visar 
att processen vid övergången är betydelsefull för ungdomars hälsa. Det är viktigt att få ungdomarna att 
stanna kvar på vuxendiabetesmottagningen för att minska risken för komplikationer (Perry, Steinbeck, 
Dunbabin & Lowe, 2010; Busse-Voigt et al., 2009; Fleming et al., 2002). 
Resultatet visade att barndiabetesteamens upplevelser av ungdomars övergång tydligt speglades av 
hur samarbetet med vuxendiabetesmottagningen upplevdes. Det barndiabetesteam som upplevde ett 
mycket bra samarbete hade ett stort förtroende för att ungdomarna blir väl omhändertagna efter 
övergången. Ett bra samarbete där både barn- och vuxendiabetesmottagningen har kännedom om 
varandras rutiner och riktlinjer skulle göra övergången tryggare.  
I en studie av Garvey et al. (2014) upplevde ungdomarna att de inte var beredda på den skillnad det är 
mellan barn- och vuxendiabetesmottagning. De ansåg att fokus på vuxendiabetesmottagningen låg på 
diabetes typ 2, äldre personer och kroniska komplikationer. Är ungdomarna inte förberedda på de 
olika rutinerna ökar risken att ungdomarna gör avbrott i sin uppföljning. Besöken på 
vuxendiabetesmottagningen är oftast glesare vilket kan leda till sämre blodsockerkontroll och akuta 
komplikationer (a.a).  
För att ungdomar med diabetes ska få en god omvårdnad är det viktigt med ett väl fungerande 
teamarbete, både i barndiabetesteamet, på vuxendiabetesmottagning och i samarbetet dessa emellan 
(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). I detta goda teamarbete ska även ungdomarna med 
diabetes själva inkluderas (Légaré et al., 2011). 
 
Att kunna leva ett bra liv med diabetes är en utmaning. För att kunna hantera sjukdomen är 
professionellt stöd från barnsjuksköterskan en viktig faktor. Genom vägledning, stöd, behandling och 
att tillvarata ungdomars resurser har teamet runt ungdomar med diabetes en viktig roll för hur de 
hanterar sin diabetes (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). Mycket 
forskning beskriver hur ungdomar ska anpassa sig efter sjukvården för att passa in, i detta fall på 
vuxendiabetesmottagningen. Allen & Gregory (2009) skriver att det vore bättre om sjukvården 
anpassade sig efter ungdomars erfarenheter och behov så att fokus hamnar på hur man bäst bemöter 
ungdomar med diabetes i denna fas av livet istället för att bara fokusera på själva övergången. Detta 
skulle vara möjligt om personalen är beredda att bistå med kreativa lösningar. 
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Slutsats 

Övergången från barn- till vuxendiabetesmottagningen skulle kunna förbättras för ungdomarna om 
samarbetet mellan dessa var bättre utformat då ett bra samarbete ökar engagemanget hos personalen 
och leder till en trygghet hos både personal och ungdomar.   18-årsgränsen är en bra riktlinje för 
övergång men borde kunna anpassas utifrån ungdomars individuella behov. Trots att 
barndiabetesteamen inte hade någon egen erfarenhet av ungdomsmottagning var alla positivt inställda 
till att prova. En ungdomsmottagning skulle kunna förbättra samarbetet mellan olika professioner 
samt bli en trygghet för ungdomarna med möjlighet till större ansvar för sin egenvård.  

 

Kliniska implikationer 

Genom att belysa barndiabetesteamets upplevelse av övergången kan barnsjuksköterskor få en bättre 
förståelse för vikten av ett bra samarbete mellan olika barn- och vuxenkliniken. Studien kan ge en 
större insikt i att vården ska anpassas utifrån ungdomars behov. Under studiens gång väcktes tankarna 
på om ungdomsmottagning skulle vara ett bättre alternativ för att stärka ungdomarna samt att 
säkerställa att inga ungdomar med diabetes faller mellan stolarna i övergången. Det hade varit 
intressant att utveckla denna studie med att även intervjua vuxendiabetesmottagningar samt 
ungdomar som genomgått övergången för att få ett mer omfattande perspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Diabetesteamets upplevelse av ungdomarnas övergång från barn-
diabetesmottagning till vuxen- diabetesmottagning 
 
Till ……, Vårdenhetschef   
 
 
Vi heter Lisa Ekerås och Christin Lüdemann och läser till specialistsjuksköterskor 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi 
ska skriva en magisteruppsats med syfte att studera Diabetesteamets upplevelse av 
ungdomarnas övergång från barn-diabetesmottagning till vuxen- 
diabetesmottagning. Våra förhoppningar är att denna studie leder i framtiden till en 
mer anpassat övergång från barn- diabetesmottagning till vuxen- 
diabetesmottagning. Vår fråga är därför om det finns någon möjlighet att få komma 
till Er enhet och genomföra en fokusgrupp intervju i barndiabetesteamet. Intervjun 
beräknas ta ca 60 minuter.     
 
 
Bakgrund  
I Sverige har unga vuxna personer (18-21 år) med typ 1 diabetes de högsta HbA1c. 
Övergång till vuxen- diabetesmottagning sker allt oftare i 18 års ålder, vilket innebär 
att ungdomarna befinner sig i en utvecklingsprocess till att bli vuxen och ta eget 
ansvar över diabetessjukdomen och egenvården. Forskning visar att det finns en risk 
för att den metabolakontrollen förvärras framförallt om HbA1c redan före övergång 
till vuxen- diabetesmottagning ligger otillfredsställande högt.  
 
 
Hantering av data   
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i 
magisterkursen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att 
publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet från studien publiceras kommer 
enskilda individer inte att kunna identifieras.    
 
Kontakt   
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att fråga om Ert tillstånd att 
genomföra intervjuer vid Er enhet.     
 
Handledare för studien   
Karina Huus, Lektor, 036-101240, karina.huus@ju.se  
Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping.     
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Lisa Ekerås, Österängsv. 46, 570 10 Korsberga, 070-2099097, 
lisawallisson@hotmail.com 
Christin Lüdemann, Åkersände 2, 571 64 Sandsjöfors, 076-1040198, 
christin.ld@telia.com 
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Bilaga 2 
 
Diabetesteamets upplevelse av ungdomarnas övergång från barn-
diabetesmottagning till vuxen- diabetesmottagning 
Till dig som är diabetessköterska på barn- diabetesmottagning 
 
Vi heter Lisa Ekerås och Christin Lüdemann och läser till specialistsjuksköterskor 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi 
ska skriva en magisteruppsats med syfte att studera Diabetesteamets upplevelse av 
ungdomarnas övergång från barn-diabetesmottagning till vuxen- 
diabetesmottagning. Våra förhoppningar är att denna studie leder i framtiden till en 
mer anpassat övergång från barn- diabetesmottagning till vuxen- 
diabetesmottagning. Önskemålet är att få genomföra en intervju i en fokusgrupp som 
består av diabetessköterskor, läkare och kurator. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter 
och kommer spelas in på band. 
 
Bakgrund  
I Sverige har unga vuxna personer (18-21 år) med typ 1 diabetes de högsta HbA1c. 
Övergång till vuxen- diabetesmottagning sker allt oftare i 18 års ålder, vilket innebär 
att ungdomarna befinner sig i en utvecklingsprocess till att bli vuxen och ta eget 
ansvar över diabetessjukdomen och egenvården. Forskning visar att det finns en risk 
för att den metabolakontrollen förvärras framförallt om HbA1c redan före övergång 
till vuxen- diabetesmottagning ligger otillfredsställande högt. 
 
 
Hantering av data   
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagande 
är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din 
medverkan i studien utan att ange orsak. Fokusgruppsintervjun kommer att skrivas 
ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då resultatet 
från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.    
 
Kontakt   
Kan du tänka dig att delta i studien? Hör gärna av dig till oss via mejl och kom gärna 
med förslag på datum. Vi återkommer om mer information och planering. 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Lisa Ekerås, Österängsv. 46, 570 10 Korsberga, 070-2099097, 
lisawallisson@hotmail.com 
Christin Lüdemann, Åkersände 2, 571 64 Sandsjöfors, 076-1040198, 
christin.ld@telia.com 
 
Handledare: 
Karina Huus, Lektor, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping. 
huca@ju.se,036/101240  
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