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Sammanfattning 

Att bli vuxen är en utmaning för alla unga, med kravet att börja ta eget ansvar. För unga 

vuxna med diabetes mellitus typ 1 innebär det ännu en utmaning, övergången från barn- till 

vuxenklinik. Syftet med studien var att belysa övergången från barn- till vuxenklinik hos unga 

vuxna med diabetes mellitus typ 1. Metoden som använts var en litteraturstudie som 

baserades på fem artiklar. I resultatet framkom det att övergången upplevdes både som positiv 

och negativ med yttre faktorer som kunde påverka. Framför allt var det informationen som 

upplevdes otillräcklig. Det var information som inte passade till de unga vuxnas ålder eller 

ingen information alls. I artiklarna uttrycktes det hur de önskade att övergången skulle ha 

varit, oavsett om den upplevdes som positiv eller negativ. Exempel på detta var mer 

information, miljön på vuxenkliniken och vårdpersonalens bemötande. Som sjuksköterska är 

det viktigt att förstå de unga vuxna, vad de går igenom och deras eventuella reaktioner. Det 

finns en risk att de hamnar utanför vårdsystemet vid övergången. Det kan förhindras om 

övergången upplevs positivt. Sjuksköterskan kan underlätta för den unge vuxne genom att ge 

stöd, uppmuntran och information.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, upplevelse, övergång, unga vuxna 
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Abstract 

To become an adult is a challenge to every Young person with the demands of taking more 

responsibility. The transition from a pediatric to an adult clinic is another challenge for young 

adults with Type 1 diabetes mellitus. The aim of this study was to highlight the transition 

from a pediatric to an adult clinic amongst Young adults with Type 1 diabetes mellitus. The 

method that was used was a literature review based on five articles. The result was that the 

transition was experienced as both positive and negative with the possible effect of outside 

factors. Above all it was the information that was experienced as insufficient. It was not 

suitable to the age of the Young adults or there was no information at all. In the articles it was 

expressed what they wanted the transition to be like, regardless whether the experience was 

positive or negative. Examples include more information, the environment in an adult clinic 

and how they were met by the nursing staff. It is important as a nurse to understand the 

Young adults, what they are going through and their possible reactions. In the transition there 

is a risk that they fall out of the health care system. This can be prevented if the transition is 

experienced as positive. Through support, encouragement and information the nurse can make 

it easier for the Young adults. 

 

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, experience, transition, Young adults 
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 1 kan uppträda i alla åldrar men drabbar oftast barn och ungdomar 

(Mosand & Førsund, 2002). Det är en omtumlande tid, både när diagnosen ställs och när 

ansvaret flyttas från föräldrarna till de unga vuxna i samband med övergången från barn- till 

vuxenklinik. Det är en sjukdom som förändrar hela livet för de som insjuknar, därför är det 

viktigt att förstå de tankar och reaktioner som kan uppkomma hos unga vuxna då de utsätts 

för både fysiska och psykiska förändringar (Parfitt, 2008). 

 

Diabetes mellitus typ 1 som fortsättningsvis i studien kommer att kallas för IDDM,  

Insuline-Dependent Diabetes Mellitus, är en kronisk sjukdom. IDDM innebär att kroppens 

egen insulinproduktion har delvis eller helt upphört på grund av att immunförsvaret angriper 

cellerna i bukspottskörteln. Alla patienter med IDDM behandlas med dagliga 

insulininjektioner, samt är i behov av kontakt med sjukvården och någon form av omvårdnad 

livet ut för sin sjukdom (Svenska diabetesförbundet). 

 

Vid övergången från barn- till vuxenklinik förflyttas huvudansvaret att sköta IDDM från 

föräldrarna till de unga vuxna. Föräldrarnas deltagande kan successivt minskas ju mer ansvar 

de unga vuxna väljer att ta. De kan själva bestämma ifall de vill ha någon med sig vid besöken 

på vuxenkliniken eller om de vill gå själva (Sparud Lundin, Öhrn & Danielson, 2008). Att 

vara ung vuxen med IDDM kan göra det svårare att frigöra sig från föräldrarna, än för andra 

unga vuxna. Samtidigt som de kanske vill bryta sig fria från sina föräldrar kan de unga vuxna 

uppleva en känsla av att behöva deras stöd (Hanås, 2008). Det kan till exempel vara stöd för 

att kunna hålla fasta måltider eller utföra kontinuerliga glukoskontroller (Söderberg & 

Karlson 2005). Att gå mot vuxen ålder och att lära sig ta eget ansvar kan vara en utmaning för 

alla unga vuxna. För de med IDDM tillkommer ytterligare en faktor. Det är övergången 

mellan barn- och vuxenklinik som kan leda till att de känner sig utsatta (Sparud Lundin, Öhrn 

& Danielson, 2008). 

 

Ett sjukdomstillstånd kan, enligt transitionsteorin, framkalla en förändring i livet som upplevs 

som stressande och som i sin tur ställer krav på den unge vuxne att försöka hantera situationen 

(Meleis, Sawyer, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000).  
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Transition, övergång, innebär en förändring som kan leda till nya förändringar men alla 

förändringar leder inte till en transition. Det vill säga bara för att den unge vuxne övergår till 

vuxenkliniken innebär det inte att den unge vuxne övergår från barn- till vuxenlivet. 

Transition är en övergång mellan olika faser i processen. Först kommer en fas av osäkerhet 

och känslighet. Den följs sedan av en fas där den unge vuxne med IDDM försöker 

sammanfläta den nya livssituationen med hur det var innan processen startade. Just denna 

sammanflätning är viktig för att den unge vuxne ska kunna anpassa sig till den nya tillvaron 

och skapa en trygghet. Sjuksköterskan kan hjälpa den unga vuxne att finna redskap för att 

uppnå någon form av välbefinnande under transitionen. Detta kan sjuksköterskan göra genom 

att veta vilka faktorer som kan påverka hur den unge vuxne upplever och handskas med sin 

IDDM. Därefter kan omvårdnaden individanpassas (Meleis et al. 2000). Varje relation mellan 

en sjuksköterska och patient är unik. Det är av stor vikt att relationen fungerar eftersom de 

unga vuxna ofta har gått till barnkliniker under en lång period beroende på när diagnosen 

IDDM ställts. Den informationen som ges ska sjuksköterskan kunna anpassa efter den unge 

vuxne och dess förutsättningar. De kan uppleva en förlust i relationen då de förflyttas från 

barn- till vuxenklinik och kan ha svårt att skapa en relation till den nya sjuksköterskan 

(Sparud Lundin, Öhrn & Danielson, 2008).  

SYFTE 

Syftet var att beskriva övergången från barn- till vuxenklinik hos unga vuxna med diabetes 

mellitus typ 1. 

METOD 

Studien var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats då den fokuserade på upplevelser och 

tolkning av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har använt sig av 

Harvardsystemet vid refereringen då de sedan tidigare var vana att arbeta efter den. 

Datainsamling 

Litteraturen samlades in via Högskolan i Kristianstads bibliotek och Internetsökningar på 

olika databaser såsom CINAHL och PubMed. Följande sökord användes i olika 

kombinationer samt med trunkering: diabetes, IDDM, Young adults, experience, transition 

och care (Bilaga I). 
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För att öka möjligheten att finna relevanta artiklar som svarade på syftet gjordes alla 

sökningar i abstract. Inklusionskriterierna var diabetes mellitus typ 1, upplevelser, 

övergången från barn- till vuxenklinik och ung vuxen, det vill säga åldrarna mellan 18 och 25 

år enligt författarna. Artiklarna skulle även vara ur ett patientperspektiv. Exklusionskriterierna 

blev de artiklar som innefattade åldrar under 18 år, andra former av diabetes som inte var 

diabetes mellitus typ 1 samt ur vårdpersonalens och föräldrarnas perspektiv. 

Urval 

Författarna studerade referenslistorna i artiklar och uppsatser för att finna inspiration. En 

manuell sökning gjordes där det hittades två artiklar som svarade på syftet. Vid 

artikelsökningarna i databaserna lästes titlarna först igenom för att finna de som svarade på 

syftet. Abstracten, i de utvalda artiklar, lästes igenom för att ytterligare kontrollera att de 

svarade på syftet och var relevanta för studien. De artiklar som därefter svarade på syftet och 

var relevanta för studien valdes ut. 

 

De utvalda artiklarna granskades enligt Röda Korsets Högskolas ”mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar” (2005). De granskades för att kontrollera om de var av god kvalité. 

Mallen bestod av åtta teman med följdfrågor som besvarades. Dessa teman var konklusion 

och/eller diskussion, syfte, bakgrund, metod, resultat, diskussion och/eller konklusion, 

innebörden av studien för den praktiska vården och sammanfattande helhetsbedömning. 

Artiklarna granskades genom att svara på de frågor som fanns i mallen. Kunde artiklarna 

svara på alla frågor på ett tydligt sätt bedömdes de att vara av god kvalité. Vid 

kvalitetsgranskningen kontrollerades även att de hade blivit granskade av en etisk kommitté. 

De artiklar där studien inte blivit granskade av en etisk kommitté innan den utfördes men där 

de hade gjort tydliga etiska överväganden användes i studien. Efter granskningen sållades 

endast en av de utvalda artiklarna bort. Den ansågs inte vara av tillräcklig god kvalité och 

svarade inte på syftet. Efter kvalitetsgranskningen gjordes en artikelöversikt av de fem utvalda 

artiklarna för att få en överblick på det insamlade materialet (Bilaga II). 
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Analys 

När artiklarna hade blivit utvalda läste författarna igenom dem enskilt för att skapa en bild av 

innehållet. Därefter lästes artiklarna tillsammans för att få en övergripande bild över 

innehållet och hur det uppfattades av författarna. Tillsammans arbetade författarna med att 

identifiera meningsbärande enheter för att få fram det som svarade på syftet. De 

meningsbärande enheterna lästes igenom för att se vilka enheter som hörde ihop och 

sorterades under lämpliga huvud- och underrubriker. 

Etiska överväganden 

Författarna till litteraturstudien var medvetna om att de hade en viss förförståelse inom 

området. Förförståelsen var att de trodde det uppstod vissa problem vid övergången såsom för 

lite information, brist på kommunikation och brister i det egna ansvaret. Författarna försökte 

bortse från deras förförståelse för att det inte skulle påverka resultatet.  

RESULTAT 

Övergången från barn- till vuxenklinik delades in i två faser, före och efter. Transitionsteorin 

kunde då tillämpas för att skapa en förståelse och beskriva den övergång som unga vuxna med 

IDDM upplevde när de fick ta det största ansvaret själv (Meleis et al. 2000). De unga vuxna 

skulle anpassa sig till en ny tillvaro efter övergången till vuxenkliniken. Oavsett hur 

övergången varit fanns det oftast önskemål om hur den skulle sett ut.  

 

Studiens resultat presenterades under tre huvudrubriker med underrubriker. Huvudrubrikerna 

var: Före övergången, Efter övergången och Ideala övergången. 

Före övergången 

Upplevelse av processen 

Det fanns de unga vuxna som inte upplevde den kommande övergången till vuxenkliniken 

som något problem. Dock kände de sig påverkade men ansåg att det var en process som de 

behövde gå igenom för att kunna gå vidare (Visentin, Koch & Kralik, 2006). För andra var 

övergången negativt påverkad av yttre faktorer som inte var relaterade till den faktiska 

övergången i sig. 
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Det kunde bero på byte av skola, på grund av att alla unga vuxna inte gick över till 

vuxenkliniker vid samma ålder. Det fanns de som gick över till vuxenklinik tidigare och andra 

som gick över senare. Byte av klinik vid till exempel flytt till en annan stad eller nerläggning 

av en klinik kunde påverka övergången negativt. De var då tvungna att lära känna ny 

vårdpersonal (Pacaud, Yale, Stephure, Trussell & Davies, 2005). Även om de unga vuxna inte 

upplevde sig särskilt oroade över övergångsprocessen, hade ett fåtal en förståelse om 

skillnaderna mellan de två olika klinikerna. På barnkliniken låg oftast ansvaret på föräldrarna 

eftersom barn inte förväntades kunna ta egna beslut gällande sin IDDM (Visentin, Koch & 

Kralik, 2006). 

Stöd och uppmuntran 

De unga vuxna upplevde att personalen på barnkliniken var väldigt trevliga, stödjande och 

kunniga inom området (Scott, Vallis, Charette, Murray & Latta, 2005). En del i 

övergångsprocessen på barnklinikerna var att de unga vuxna blev uppmuntrade att komma på 

mötena själva, utan sina föräldrar. Även om de skulle förflyttas till vuxenklinik inom de 

närmsta tre till tolv månaderna valde de flesta unga vuxna att fortsätta gå på mötena med en 

förälder. Några unga vuxna hade talat med sin barnläkare angående övergången till 

vuxenklinik. Läkaren gav dem det stöd som de kände att de behövde. Detta gjordes genom att 

de erbjöds möjligheten att stanna kvar på barnkliniken tills skolan var avklarad och IDDM var 

under kontroll (Visentin, Koch & Kralik, 2006). 

Information 

Det fanns olika upplevelser av informationen som gavs gällande övergången. Vissa kände att 

de inte fick någon information alls medan andra unga vuxna fick brev hemskickat när 

övergången började närma sig. De unga vuxna som var mellan 17 och 18 år erhöll brev, där 

det stod att de skulle kontakta läkaren på barnkliniken angående den kommande övergången. 

Det stod även att de skulle boka ett möte med en diabetessjuksköterska (Visentin, Koch & 

Kralik, 2006). 
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Efter övergången 

Att falla mellan stolarna 

Problem som noterades vid övergången var brist på resurser, samt samordning mellan de olika 

läkarna och specialisterna som de unga vuxna var tvungna att gå till. Exempel på specialister 

var dietist, endokrinolog och husläkare (Pacaud et al. 2005). Det var svårt att få tillgång till 

läkare för att kunna ställa frågor och det var långa väntetider (Pacaud, McDonnell, Huot & 

Yale, 1996; Pacaud et al. 2005). Efter övergången till vuxenklinik var det endast ett fåtal som 

hade haft möten med en dietist under de senaste fem åren. Andra uppgav att de inte hade fått 

någon utbildning angående sin IDDM. De uttryckte ett intresse av att vara mer delaktiga i sin 

vård, att få information av en diabetessjuksköterska samt få råd av en dietist på vuxenkliniken 

(Visentin, Koch & Kralik, 2006). En del av de unga vuxna valde att inte gå vidare till 

vuxenkliniken. De sökte upp vuxenkliniken endast då problem uppstod eller då de var i behov 

av rådgivning (Scott et al. 2005). 

Känsla av övergivenhet 

De unga vuxna ansåg att de hade fått en känsla av övergivenhet när relationerna som byggdes 

upp under tiden på barnkliniken slutligen bröts vid övergången. Andra upplevde att de blev 

”utslängda” från barnkliniken när de nådde 18 års ålder, de inte hörde hemma där längre. 

Några unga vuxna upplevde att de ”föll mellan stolarna” efter övergången. Vuxenkliniken tog 

inte kontakt med dem ifall de hade missat sin besökstid eller för att påminna dem om bokade 

tider. Detta medförde att vissa unga vuxna blev utan den medicinska uppföljningen (Scott et 

al. 2005).  

Det egna ansvaret 

Efter övergången till vuxenkliniken antogs de unga vuxna att kunna sköta sin IDDM själva 

och ta det största ansvaret. Det fanns vissa av de unga vuxna som ansåg att självständighet 

skulle komma automatiskt efter övergången då föräldrarna inte var tvungna att vara 

närvarande vid mötena längre (Visentin, Koch & Kralik, 2006). Några av de unga vuxna 

uppskattade den mer ansvarsgivande inställningen på vuxenkliniken (Scott et al. 2005).  
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Då de unga vuxna hade förmågan att ta kontroll över skötseln av sin IDDM ansåg de att det 

inte var något problem med det ökade ansvaret. En stor del av de unga vuxna upplevde att 

övergången var ganska plötslig. De gick från en kontrollerad och lättillgänglig omvårdnad på 

barnkliniken till en situation där de var tvungna att ta mer eget ansvar men med mindre hjälp 

på eller från vuxenkliniken (Pacaud et al. 2005). 

Ideala övergången 

De unga vuxna uttryckte en önskan om hur deras övergång skulle ha sett ut om de hade fått 

bestämma. De beskrev hur de skulle vilja att personalen och miljön på vuxenklinken skulle 

vara, vilken ålder som skulle ha uppnåtts inför övergången och hur informationen skulle ha 

varit för att kunna påverka övergången (Scott et al. 2005). 

Förstående personal 

Det fanns en önskan från de unga vuxna att vårdpersonalen med sitt bemötande skulle skapa 

en professionell miljö, men samtidigt en avslappnad atmosfär. Besökarna skulle kunna 

slappna av och därmed lättare kunna prata om vardagliga problem. Flertalet unga vuxna hade 

föredragit en yngre vårdpersonal för att lättare kunna samtala med dem och lättare kunna 

förstå de unga vuxnas situation. Vårdpersonalen skulle vara kunniga, lätta att samtala med, 

accepterande över deras livsstilsval och kunna ge råd. De unga vuxna upplevde att 

vårdpersonalen skulle vara mer personliga och våga lära känna de unga vuxna. Det fanns även 

de som tyckte att vårdpersonalen själv skulle ha IDDM för att ha en bättre förståelse för vad 

den unga vuxna gick igenom. Ett förslag för att underlätta övergången från barn- till 

vuxenklinik var att det skulle förekomma längre inledande möten mellan den unge vuxne och 

vårdpersonalen på vuxenkliniken, innan övergången hade skett. Det skulle underlätta 

övergången då de unga vuxna blev familjära med miljön och visste vad som förväntades av 

dem (Scott et al. 2005).  

Välkomnande miljö 

Flertalet unga vuxna menade att vuxenkliniken skulle ha varit annorlunda, både till utseende 

och till plats. De ville helst att den inte skulle vara belagd på sjukhusområdet utan i ett hus 

utanför (Scott et al. 2005) med goda kommunikationsmöjligheter, för att underlätta för de 

besökande (Dovey-Pearce, Hurrell, May, Walker & Doherty, 2005).  
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Andra upplevelser var att det inte skulle vara för kliniskt utan mer som ett vardagsrum, med 

en varm, vänlig och välkommande miljö (Scott et al. 2005). 

Individanpassad övergång 

Ideala åldern för övergången från barn- till vuxenklinik ansåg de unga vuxna vara mellan 17 

och 18 år. Dock påpekade de att tiden för övergången skulle vara individanpassad och utgå 

ifrån den enskilde individens förutsättningar. Några unga vuxna upplevde att deras övergång 

skulle ha skett tidigare än vad den gjorde. Större delen upplevde dock att de hade gått över till 

vuxenklinik vid rätt ålder (Pacaud et al. 2005; Pacaud et al. 1996). Det fanns unga vuxna som 

var överens om att det skulle finnas en klinik för tonåringar och upp till 30 års ålder, istället 

för en klinik för alla över 18 års ålder (Scott et al. 2005; Dovey-Pearce. et al. 2005). 

Anledningen till att kliniken skulle vara mer åldersindelad var för att det skulle finnas 

vårdpersonal som var specialiserade på IDDM hos unga vuxna (Pacaud et al. 2005; Dovey-

Pearce et al. 2005). 

Individanpassad information 

Information angående övergången beskrevs av de unga vuxna som något de skulle ha använt 

sig av, om det funnits tillgängligt. De unga vuxna ansåg att information och utbildning 

gällande övergången skulle inte bara ges till dem, föräldrarna och den närmaste familjen. 

Informationen skulle även ges till samhället, för att skapa en större inblick och förståelse för 

den unge vuxnes övergång till vuxenkliniken. Unga vuxna upplevde att om vuxenkliniken 

hade varit mer åldersindelad kunde den mest relevanta informationen ges till dem. Ibland fick 

de information om något som de upplevde var mer för äldre vuxna och pensionärer (Dovey-

Pearce et al. 2005). Det fanns de unga vuxna som uttryckte att de uppskattade enskilda samtal 

med vårdpersonalen på vuxenkliniken. De unga vuxna skulle gärna vilja deltaga i 

gruppmöten, där de kunde träffa andra i samma situation och informera varandra om sina 

upplevelser. Det uttrycktes att de skulle vilja ha information om skillnaderna mellan barn- och 

vuxenklinikerna. Information skulle ges gällande rutiner och organisation på vuxenkliniken, 

innan de unga vuxna hade sitt första möte (Scott et al. 2005). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Flertalet av de artiklar, fyra av fem, som användes i studien hittades genom databaserna 

CINAHL och PubMed. Vid de sökningar som gjordes i andra databaser hittades inte några 

artiklar som svarade på syftet. Vid sökningen i databasen PubMed återfanns samtliga artiklar 

som författarna redan hade hittat och använt via databasen CINAHL. Därmed användes 

endast en artikel från PubMed. Studiens trovärdighet hade stärkts om artiklar hade kunnat 

hämtas från flera olika databaser. Det kunde ha skapat en större överblick av studier som 

gjorts inom ämnet. Det finns en risk att studier missats då för få databaser använts. De sökord 

som ansågs relevanta användes vid artikelsökningen, men kunde ha kontrollerats gentemot 

MESH-termer. Då hade eventuellt andra relevanta sökord kunnat hittas och användas. Genom 

att använda andra sökord skulle kanske fler artiklar kunnat hittas och därmed eventuellt 

påverka resultatet. 

 

Övergången från barn- till vuxenklinik skedde vanligtvis vid 18 års ålder och därför 

fokuserade författarna först vid åldrarna 18 – 25 år men upptäckte att i artiklarna var några av 

deltagarna ner till 16 år. Till följd därav bestämde författarna sig för att inkludera de artiklar 

som hade deltagare från 16 – 25 år i studierna. Anledningen till att åldrarna ändrades berodde 

på att ibland skedde övergången tidigare eller senare än 18 års ålder. Det framkom inte i 

artiklarna om vilken ålder de unga vuxna var i när övergången skedde. Det framkom heller 

inte hur långt efter övergången som studien utfördes. Om de unga vuxna medverkade i 

studierna direkt efter övergången kanske de såg annorlunda på övergången gentemot ifall de 

hade medverkat några år senare. De hade då eventuellt hunnit bearbeta övergången på ett 

annat sätt och därmed möjligen ändrat åsikt om sin övergång. 

 

Vid sökningarna användes inga begränsningar avseende när artiklarna skulle ha varit 

publicerade eller vilket språk de var skriva på. Det hittades däremot inga artiklar i något språk 

som författarna inte behärskade. De artiklar som hittades och var utförda i Kanada av Pacaud 

et al. (2005) och Pacaud et al. (1996) skrevs först på franska och översattes sedan till engelska 

av de som utförde studien. Det finns en risk för fel vid översättningen vilket därmed kan 

påverka studiens innehåll.  
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Författarna till denna litteraturstudie använde sig av de engelska versionerna av dessa artiklar 

eftersom de inte behärskar franska. Även där finns en risk för fel vid översättningen från 

engelska till svenska, vilket gällde samtliga artiklar. Författarna kan ha gjort en viss 

feltolkning när de läste artiklarna och översatt dem till svenska. Det kan därmed ha påverkat 

resultatet. 

 

De flesta artiklarna var baserade på studier som var utförda i Kanada. Det hade varit att 

föredra artiklar från flera olika länder då studiens giltighet hade stärkts. Övergången hade då 

kunnat beskrivas utifrån olika erfarenheter hos de unga vuxna med IDDM, därmed skapa en 

överblick på eventuella likheter och skillnader (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det 

beskrevs inte i artiklarna vilket kön deltagarna hade, det kunde därför inte utläsas om 

övergången påverkades olika beroende på könet. För att stärka studiens giltighet, enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008), hade artiklar med tydlig könsindelning varit 

intressant. 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes Röda Korsets mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar. Genom att svara på frågorna som fanns i mallen kunde det utläsas ifall 

artiklarna var av god kvalité eller inte uppfyllde kraven. Författarna valde att använda sig av 

mallen då de upplevde att den var enkel att följa, samt att den hade använts tidigare i 

sjuksköterskeutbildningen av författarna. Dock fanns en nackdel med mallen enligt författarna 

och det var att det inte fanns något tydligt poängsystem. Det vill säga om artiklarna svarade på 

alla frågorna, visade det endast om den var av god kvalité men det var då upp till författarna 

att bestämma hur god kvalitén var. Valet av granskningsmall kan ha påverkat antalet artiklar 

som valdes efter granskningen. Med den valda mallen granskades sex artiklar, var av en 

valdes bort då den inte uppfyllde de bestämda kraven. Det gick inte att utläsa i artikeln om hur 

studien var upplagd och utförd, därför valde författarna att välja bort artikeln. 

 

Författarna läste de utvalda artiklarna var för sig, för att sedan diskutera och jämföra vad de 

hade kommit fram till. Deras tolkningar av artiklarna överensstämde med varandra. Därefter 

sammanställde de resultatet tillsammans, detta skapade en tillförlitlighet till studiens resultat 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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Det låga antalet av artiklar berodde på att de beställningar av artiklar som gjordes inte 

fungerade. Det var inte alla som kom fram vilket störde arbetsprocessen och kan även ha 

påverkat studiens resultat och studiens trovärdighet. Antalet artiklar kan samtidigt bero på att 

det inte har gjorts många studier inom detta område. Författarna fick många sökträffar på 

artiklar som fokuserade på hur vårdpersonalen och föräldrar till unga vuxna med IDDM 

upplevde övergången. Dessa artiklar diskvalificerades enligt exklusionskriterierna och bidrog 

till det låga urvalet av artiklar. 

 

Studiens resultat visade sig till viss del överensstämma med författarnas förförståelse. Ändå 

kände författarna att de hade kunnat lägga sin förförståelse åt sidan under arbetes gång trots 

att den blev bekräftad av studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Övergången präglas av många faktorer som kan påverka den, antingen positivt eller negativt. 

 

Ett centralt fynd i denna studie är att informationen som ges till de unga vuxna gällande 

övergången till vuxenklinik är otillräcklig (Dovey-Pearce et al. 2005; Visentin, Koch & 

Kralik, 2006). Fyndet stärks i Weissberg-Benchell, Wolpert & Andersons (2007) review 

artikel där de unga vuxna uttrycker att den information som ges inte är aktuell för dem och att 

det ges för lite information om själva övergången (a.a). Enligt transitionsteorin ska 

information underlätta övergången och därmed påverka både övergången och de unga vuxna 

på ett positivt sätt (Meleis et al. 2000). Att inte få tillräckligt med information kan bidraga till 

att de unga vuxna upplever övergången som negativ. De som kommer till vuxenkliniken och 

upplever att de inte har fått tillräcklig information, kan känna sig oförberedda för det som 

kommer att ske. Detta kan bero på att vuxenkliniken inte är familjeinriktad på samma sätt som 

barnkliniken utan är mer inriktad på den enskilde individen (Weissberg-Benchell, Wolpert & 

Andersons 2007; Rapley & Davidson, 2010). På vuxenkliniken kommer de unga vuxna att få 

ta ett större ansvar för sin behandling och livsstilsval som påverkar deras framtid. Det är 

viktigt som sjuksköterska att kunna förstå och sätta sig in i de unga vuxnas situation där de 

går från en passiv deltagarroll till den som har huvudansvaret. Det är inte bara övergången 

från barn- till vuxenklinik som påverkar de unga vuxna. 
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Även övergången till vuxenlivet där det förväntas att de ska stå på egna ben påverkar. Som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna förklara för de unga vuxna att de kan be om hjälp och 

finnas där som stöd. 

 

En viktig faktor som kan påverka övergången är sättet den unga vuxna informeras på. Det är 

därför viktigt att de olika yrkesgrupperna samarbetar och diskuterar vad de säger och att 

samma information framkommer. Däremot måste de unga vuxna vara mottagliga för 

informationen och den måste individanpassas. I dagens samhälle används Internet dagligen 

och där finns information om det mesta men den är inte alltid pålitlig. Här kan det vara viktigt 

som sjuksköterska att diskutera med den unge vuxne om Internet, om de har använt sig av det 

gällande IDDM och övergången till vuxenklinik. Genom att visa tillförlitliga användningssätt 

kan Internet användas på ett aktivt och positivt sätt som leder till att den unge vuxne är aktiv i 

sin vård. 

 

 

Ett annat centralt fynd i studien är att de unga vuxna ”faller mellan stolarna”, det vill säga 

glöms bort, när de övergår från barn- till vuxenklinik och därmed missar medicinsk 

uppföljning (Scott et al. 2005; Pacaud et al. 2005). En lyckad övergång påverkar den unge 

vuxne både fysiskt och psykiskt under en lång tid och leder till fortsatt medicinsk uppföljning. 

Vid övergången är risken större att de unga vuxna inte fortsätter vidare till en vuxenklinik, 

utan så kallat faller bort ur vårdsystemet, vilket även tidigare review artiklar har kommit fram 

till (Frank, 1992; Pacaud & Yale, 2005). En stor risk med att falla ur vårdsystemet är de 

eventuella komplikationerna som kan uppstå på grund av IDDM. 

 

Ifall de unga vuxna faller ur vårdsystemet och inte fångas upp i tid kan det i framtiden leda till 

stora kostnader för sjukvården och för patienten i och med de komplikationer som kan uppstå. 

De komplikationer som kan uppstå vid en misskött IDDM behandlas vanligtvis på vanliga 

vårdavdelningar. Där är det viktigt som sjuksköterska att hjälpa de patienter med 

diabetesrelaterade komplikationer att förbättra sin livskvalité. Det kan till exempel vara att 

behandla komplikationerna och ge information om vad de kan tänka på för att förhindra 

eventuella framtida komplikationer.  



 17 

Genom att förebygga att de unga vuxna inte faller ur vårdsystemet vid övergången till 

vuxenklinik kan det eventuellt minska antalet framtida diabetesrelaterade komplikationer. 

Därmed går det även att minska kostnaderna för sjukvården, samhället men först och främst 

för patienten. 

 

Något som kan förhindra att de unga vuxna faller ur vårdsystemet när de börjar gå till 

vuxenklinik är att använda sig av de rutiner som används på barnklinikerna första tiden (Scott 

et al 2005; Pacaud et al. 2005). Det innebär att en regelbunden kontakt upprättas och 

påminnelse skickas angående mötena, samt att under tiden detta pågår diskuterar 

sjuksköterskan med den unge vuxne om hur det kommer att bli framöver. Studiens resultat 

visade att de unga vuxna upplevde sig bortglömda på grund av att vuxenkliniken inte 

upprättade en kontinuerlig kontakt med dem (Scott et al. 2005). Det är viktigt som 

sjuksköterska att kunna samtala med den unge vuxne, lyssna in vad de förväntar sig att de 

själv ska kunna, vad de förväntar sig av vuxenkliniken och dess vårdpersonal. Det innebär 

även att sjuksköterskan kan diskutera med den unge vuxne om hur det är upplagt med rutiner 

på vuxenkliniken för att förhindra missförstånd. 

 

 

Ett tredje fynd som uppkom är att övergången upplevs alltid inte som problematisk eller 

negativ för alla (Visentin, Kock & Kralik, 2006; Pacaud et al. 2005; Scott et al. 2005). I 

Franks (1992) review artikel känner sig de unga vuxna väl förberedda och att de växer som 

person med övergången istället för att påverkas negativt. De känner sig kapabla att stå på egna 

ben och sköta sin IDDM (a.a). Det är inte själva övergången i sig som är problematisk eller 

upplevs som negativ utan det är andra faktorer som påverkar. Det kan bero på vilken ålder de 

unga vuxna är i när de går över till vuxenkliniken, hur mogna de är och hur självständiga de 

har blivit. Om övergången sker i en senare ålder än 18 år, har den unge vuxne hunnit mogna. 

Då har övergången från barn- till vuxenlivet redan skett. Det finns en möjlighet att de har 

flyttat hemifrån och träffat nya människor, såsom nya vänner, ny partner, nya arbetskamrater 

eller nya skolkamrater, innan de går över till vuxenkliniken. De har även gått ut gymnasiet 

och börjat på högskola eller börjat arbeta och därmed eventuellt skaffat sig en stabil vardag.  
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Detta kan leda till att de unga vuxna hanterar övergången från barn- till vuxenklinik 

annorlunda, vilket kan påverka övergången positivt för vissa. Andra upplever att de vill bryta 

sig loss tidigare både från sina föräldrar och från barnkliniken för att helt stå på egna ben. När 

de unga vuxna överflyttas till vuxenklinik innebär det inte att de automatiskt blir vuxna till 

beteendet, även om det på sätt och vis krävs av dem. Transition innebär att tillvaron har 

förändrats och personen i fråga måste anpassa sin gamla tillvaro med den nya, det vill säga 

utvecklas (Meleis et al. 2000). Övergången från barn- till vuxenklinik leder inte alltid till att 

den unge vuxne själv genomgår en utveckling utan där den nya tillvaron krockar med den 

gamla. Här kan sjuksköterskan vara ett stöd för att underlätta övergången genom att vara 

införstådd om att de unga vuxna kanske genomgår en transition när de väl går på 

vuxenkliniken. Eftersom övergången kan innebära en fas av osäkerhet och tvivel är det viktigt 

att som sjuksköterska stödja den unge vuxne i denna period. Det kan göras genom att samtala, 

ge information eller att bara finnas tillgänglig. 

 

Det är viktigt med vårdpersonal som är väl införstådda i hur de unga vuxna kan reagera vid 

övergången till vuxenklinik. Finns det kompetent, stödjande och vänlig vårdpersonal på 

vuxenkliniken kan det leda till att övergången inte upplevs problematisk eller negativ (Scott et 

al. 2005). Först förlorar den unge vuxne sin trygghet på barnkliniken och dess vårdpersonal 

för att komma till en ny klinik med annan vårdpersonal. Det kan göra att den unge vuxne kan 

känna sig mer osäker än vad han eller hon gjorde inför övergången, vilket är en av de faser 

som de genomgår vid en transition (Meleis et al. 2000). Detta går att förhindra eller minska 

genom att ha inledande möten mellan vårdpersonalen på vuxenkliniken och den unge vuxne. 

De får då möjligheten att träffas innan övergången sker och lära känna varandra. På det sättet 

kan övergången underlättas, det blir inte en okänd vårdpersonal och okänd miljö som de går 

till när väl övergången sker. 

 

Genom att planera inför övergången, de inledande mötena och förbereda de unga vuxna borde 

övergången inte upplevas som problematisk eller negativ. Andra reveiw artiklar har också 

kommit fram till att god planering inför övergången är nyckeln för en lyckad övergång 

(Frank, 1992; Pacaud & Yale, 2005; Rapley & Davidson, 2010; Weissberg-Benchell, Wolpert 

& Anderson, 2007). 
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Enligt transitionsteorin genomgår den unge vuxne de två faserna vid en övergång. Ifall 

övergången upplevs negativ kan det påverka dessa faser, vilket i sin tur kan påverka 

sammanflätningen av den gamla och den nya tillvaron. Det kan leda till att den unge vuxne 

har svårigheter att anpassa sig till den nya tillvaron på vuxenkliniken (Meleis et al. 2000). 

Slutsats 

Det är av stor vikt att få den unge vuxne involverad i sin IDDM och omvårdnaden av 

sjukdomen. Genom att engagera den unge vuxne kan de känna sig delaktiga, vilja ta eget 

ansvar och initiativ. Information och utbildning är en stor del i sjuksköterskans arbete mot 

diabetesrelaterade komplikationer. Ges de unga vuxna med IDDM tillräckligt med 

information och utbildning angående IDDM och vad det kan leda till, kan de minska risken 

för att själva drabbas av komplikationer. Det är viktigt att de även får tillgång till information 

om övergången för att förbereda dem för vad som kommer att ske. Upplever de unga vuxna 

med IDDM att de är oförbereda inför övergången kan det leda till att de faller ur 

vårdsystemet, vilket kan förhindras genom att ge information och stöd. Sjuksköterskan kan ge 

stöd genom att finnas tillgänglig ifall den unge vuxne har några funderingar eller vill 

diskutera övergången med sjuksköterskan.  

 

Övergången från barn- till vuxenklinik för unga vuxna med IDDM med patientperspektiv 

verkar vara ett outforskat område. Det finns ett flertal studier som har undersökt vad 

vårdpersonal och föräldrar anser om de unga vuxnas övergång till vuxenklinik. Men dock inte 

tillräckligt om vad de unga vuxna anser. Genom att belysa de unga vuxnas upplevelser om 

övergången kan sjuksköterskan lära sig att påverka för att förhindra att de unga vuxna 

upplever övergången som negativ, att de faller ur vårdsystemet och eventuella framtida 

komplikationer. Därför är det av stor vikt att belysa området mer.  
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fodringar och utfärdande. 

Informationen 

analyserades samtidigt av 

projektföreståndaren. Alla 

intervjuer med 

vårdpersonal genomfördes 

på platsen där de arbetat. 

Åtta intervjuer med 

ungdomar genomfördes 

vid diabetes kliniken och 

två genomfördes i sitt eget 

hem. Den tid det tar för 

alla intervjuer varierade 

mellan 15 minuter och en 

timme, genomsnitt på en 

halvtimme. Intervjuer 

spelades in och 

transkriberas ordagrant 

och analyseras av första 

och andra författare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fåtal av deltagarna kände sig 

påverkade av övergången men 

upplevde inte det som ett problem 

utan en process som de måste 

genomgå. De unga vuxna var inte 

särskilt oroliga över övergången 

men väldigt få hade en 

uppfattning om skillnaderna. Två 

uttryckte att de inte hade fått 

utbildning och information om 

sin sjukdom sedan diagnosen 

sattes. 

Eftersom att det finns 

många citat i artikeln 

anser författarna att 

det ökar 

trovärdigheten på 

artikeln och därmed 

ökar kvaliteten på 

studien. Artikeln anses 

då vara av god kvalité 

då alla frågorna i 

mallen kunde 

besvaras. 



 

 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Pacaud, D.  

Yale, J-F. 

Stephure, D. 

Trussell, R. 

Davies, D 

 

Canada 

 

2005 

 

Problems in 

Transition 

From Pediatric 

Care to Adult 

Care for 

Individuals 

With Diabetes 

 

Den aktuella studien 

undersökte om 

svårigheter i 

övergången från barn 

till vuxen och sjukvård 

bland patienter med typ 

1-diabetes i Calgary 

var jämförbara med de 

som konstaterats i 

tidigare studier i 

Montreal. 

Under vintern 1998 

skickades frågeformulär 

till de senast kända 

adresserna till alla 

patienter med diabetes 

som hade överförts från 

barn- till vuxen- klinik, 

sjukvård av diabetes 

kliniken i Alberta 

Barnsjukhus från juni 

1992 till juni 1997 

En särskild utformning av 

ett följebrev utvecklades, 

det gjordes personligt i 

stället för massutskick. Ett 

vykort som påminnelse 

skickades en vecka efter 

det första utskicket av 

frågeformuläret. Om inget 

svar erhölls från 

deltagaren efter fyra 

veckor, gjordes ett andra 

utskick av enkäten. 

Vissa deltagare ansåg inte att de 

hade några problem med 

övergången, kände att de hade 

förmågan att ta kontroll över sin 

diabetes. För andra var 

övergången påverkad av faktorer 

som inte direkt relaterade till den 

faktiska övergången. Deltagarna 

ansåg övergången vara ganska 

abrupt, från en hårt kontrollerad, 

lättillgänglig vård på barn-

kliniken till att fatta egna beslut 

om sin vård. Andra problem var 

bristande information och 

resurser, brist på samordning 

mellan de olika läkarna och 

specialisterna som patienterna var 

tvungna att gå till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 frågeformulär 

skickades ut. 104 

svarad, endast 81 var 

helt ifyllda. 2 stycken 

exkluderades då de var 

ifyllda av föräldrarna. 

Detta sänker artikelns 

kvalité då mindre än 

hälften hade svarat 

korrekt. 

 

Artikeln svarade på 

alla frågorna vid 

granskningen med 

hjälp av Röda Kortets 

mall och anses då vara 

av god kvalité. 



 

 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

 Resultat Kvalitet 

Dovey-

Pearce, G. 

Hurrell, R. 

May, C. 

Walker, C. 

Doherty, Y.  

 

Storbritannie

n,  

 

2005 

Young adults´ 

(16-25 years) 

suggestions for 

prociding 

developmentall

y appropriate 

diabetes 

services: a 

qualitative 

study 

Beskriva och förstå 19 

unga vuxna med 

diabetes och deras 

åsikter om utbudet av 

diabeteskliniker för 

unga personer. 

Inklusionskriterier: 

diagnosen diabetes (alla 

typer) i minst sex 

månader, Ålder mellan 

16 och 25 år, och får 

sjukvård. 23 personer 

från målgruppen deltog, 

men fyra avbröt sin 

medverkan efter första 

kontakten. 

 

Data samlades in genom 

en två-stegs process där 

deltagarna intervjuades 

och sedan bjöds in till en 

fokusgrupp. 

 

Intervjufrågorna var 

baserade på relevant 

litteratur och fokuserade 

på tre områden. 

Intervjuerna spelades in 

som sedan 

transkriberades. 

 

Författarna arbetade 

individuellt vid analysen 

och identifierade flera 

koder. De delades sedan 

in i fyra huvudteman. 

Varje enskild författaren 

kodade utskrifterna fyra 

gånger, en gång för varje 

tema. Därefter träffades 

författarna och jämförde 

för att få fram skillnaderna 

och skapa subteman till 

varje huvudtema. 

De skapade diagram efter 

koderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera deltagare påpekade att de 

upplevde att informationen de 

hade fått inte var relevant och att 

den skulle ges av den mest 

kunniga personalen som senare 

kunde kontaktas vid frågor. 

Deltagarna föreslog mer 

åldersinriktade vuxenkliniker, att 

det skulle finnas mer yngre 

personal som de kunde lättare 

relatera och prata med. 

Informationen skulle då vara mer 

inriktad och relevant för deras 

ålder.  

De upplevde som att åldern 

påverkade den omvårdnad som de 

erbjöds. Det var negativa 

upplevelser av åldersrelaterad 

vård och de ansåg att 

konsultationsstilen skulle 

anpassas efter åldern. 

Även i denna artikel 

fanns det många citat 

som då ökar studiens 

trovärdighet och 

därigenom höjs 

kvaliteten på studien. 

 

Eftersom författarna 

arbetade först 

individuellt för att 

sedan träffas och 

jämföra vad de har 

kommit fram till 

upplevs det som det 

har sänkt kvaliteten då 

de kan ha intervjuat på 

olika sätt och därmed 

påverkat resultatet. 

Artikeln svarade på 

alla frågorna vid 

granskningen med 

hjälp av Röda Kortets 

mall och anses då vara 

av god kvalité. 



 

 

Författare 

Land, År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Pascaud, D., 

McDonnell, 

B., Huot, C., 

Yale, J.  

 

 

1996 

 

Transition from 

pediatric care to 

adult care for 

insulin-

dependent 

diabetes 

patients. 

Att bilda en 

uppfattning om 

svårigheterna vid 

övergången från barn- 

till vuxenklinik. 

Ett frågeformulär 

skickades till alla som 

hade gått till diabetes 

klinikerna på Ste-Justine 

Hospital och Montreal 

Children’s Hospital och 

som gått över till 

vuxenklinik mellan 1990 

och 1995. 

Den insamlade datan 

analyserades med hjälp av 

ett dataprogram, därefter 

jämfördes grupperna med 

hjälp av chi-square analys 

Deltagarna uttryckte att ideal 

åldern för övergång till 

vuxenklinik skulle ligga på 18.8 

år +/- 0.2 år men att åldern för 

övergången skulle anpassas efter 

patienten. 21 % ansåg att 

övergången var för sen, 65 % 

ansåg att övergången var för tidig 

medan 39 % ansåg att den skedde 

vid rätt tid. 

 

Det förekom få positiva 

kommentarer om övergång till 

vuxenklinik men var mer inriktad 

på själva organisationen av 

vuxenkliniken än själva 

övergången. Men de negativa 

kommentarerna var fler, en känsla 

av osäkerhet, tidsbrist och brist på 

undersökningar. 

Totalt 372 

frågeformulär 

skickades ut, 135 

svarade. 64 kom inte 

fram få adressen var 

inkorrekt, 13 tackade 

nej för medverkan. 

Alltså svarade endast 

36 % av deltagarna 

vilket vi anser sänker 

kvalitén men artikeln 

svarade på alla 

frågorna vid 

granskningen med 

hjälp av Röda Kortets 

mall och anses därför 

vara av god kvalité. 

 


