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Bakgrund: I Sverige finns idag 7-8000 barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Sjukdomen 

är kronisk och innebär dagliga blodsockerkontroller för ställningstagande till 

insulindosering, matintag och fysisk aktivitet. Vid 18 års ålder flyttar ungdomar sina 

diabeteskontroller från barn- till vuxenklinik vilket innebär nya kontakter, rutiner och ökat 

egenansvar. Syfte: Att beskriva hur ungdomar med typ 1-diabetes upplever övergången från 

barn- till vuxenklinik. Metod: En kvalitativ innehållsanalys där data samlades in via ett 

frågeformulär med öppna frågor. Resultat: Resultatet beskrevs utifrån tre huvudkategorier: 

”ovisshet”, ”oförberedd” och ”bemötande”. Ungdomarna kände sig oroade inför övergången 

från barn- till vuxenklinik. De uppgav att de ville vara mer delaktiga och få tidigare och tydligare 

information om de förändringar som skulle ske i och med klinikbytet. De tog även upp vikten 

av att på ett tidigt stadium bygga upp en personlig relation till personalen på vuxenkliniken. 

Slutsats: Det är viktigt att förbereda ungdomar med typ 1-diabetes inför övergången till 

vuxenklinik i god tid. Personal från vuxenklinik behöver därför komma in tidigare i 

förberedelsefasen och träffa ungdomarna redan på barnkliniken för att oro ska kunna 

minimeras.  
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_______________________________________________________________________ 

Background: Currently there are 7-8000 children and adolescents with type 1- diabetes in 

Sweden. Diabetes type-I is a chronic disease and require daily blood glucose tests to 

determine insulin-doses, food intake and physical activity. The transition from pediatric- to 

adult clinic occurs at the age of 18. This leads to new health care professionals, routines and 

increased self-management. Purpose: Describe the experience of the transition from 

pediatric- to adult clinic at young people with diabetes type-I. Method: A qualitative content 

analysis was used and data were collected by questionnaires with open questions. Results: 

From the analysis of the data three main categories were identified; “uncertainty”, 

“unprepared” and “treatment”. The adolescents felt worried about the transition from 

pediatric to adult clinic. They wanted to receive earlier information in advance about the 

changes that would occur at the adult clinic. They indicated the importance of early, personal 

relationship with the staff at the adult clinic. Conclusion: It´s important to prepare the 

adolescents in a timely manner. The staff from the adult clinic should therefore be involved 

in the adolescents before the transition in order to create a personal relationship and to reduce 

uncertainty and ill-being. 
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INLEDNING 

Att byta vårdgivare från den familjecentrerade barnkliniken till vuxenklinik blir ofta en stor 

förändring för ungdomar med diabetes. Övergång mellan barnklinik och vuxenklinik i 

Sverige har tidigare skett då det passat bra in i ungdomars liv. Det kan ha varit efter att de 

tagit studenten, börjat på högskola, flyttat till annan ort eller att de flyttat hemifrån. Sedan år 

2008 sker det i Sverige alltid det år de fyller 18, vilket innebär deras näst sista år på 

gymnasiet.  Flertalet ungdomar har gått på kontroller på barnklinik under många år och 

beskriver ibland personalen på barnkliniken som ”en andra familj”. De som nyligen har fått 

sin diabetesdiagnos kanske inte har fått liknande kontakt med personal på barnmottagningen, 

men ändå kan flytten medföra en osäkerhet. Tonåren är en känslig period då det är viktigt 

att passa in och många har höga krav på sig själva och kämpar för självständighet och 

oberoende. De hamnar i en utsatt situation genom att vara beroende av kontakt med en 

diabetesmottagning i ny miljö och nya vårdgivare vilket kan upplevas som otryggt. Det är 

av vikt att ungdomarna får en bra första kontakt med personal på vuxenklinik för att de ska 

ha möjlighet till fortsatt stöd och undvika att de uteblir från besök.  

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (2013) ger en indikation om vad 

sjuksköterskan behöver arbeta med i syfte att öka välbefinnande och minska psykisk och 

fysisk ohälsa hos personer drabbade av diabetes (a.a). Sjuksköterskan på en 

diabetesmottagning har även en professionell nyckelroll där det är viktigt att öka kunskapen 

om förberedelser, delaktighet och bemötande vid övergång mellan barnklinik och 

vuxenklinik. Vi är två diabetessjuksköterskor som arbetar på vuxenklinik och som vill veta 

mer om hur ungdomar med typ I diabetes upplever att byta vårdgivare vid 18 års ålder. 

Resultatet ska användas till att synliggöra och förbättra omvårdnaden för dessa ungdomar i 

samband med klinikbytet. 

BAKGRUND  

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Den gemensamma 

nämnaren är att nivån av socker (glukos) i blodet är för hög (Lindholm, 2009). Ärftliga 

faktorer är nödvändiga för att få typ1- diabetes men även omgivningsfaktorer är av betydelse. 

Det räcker således inte med enbart genetiska faktorer för att diabetessjukdomen ska bryta ut 

(Lernmark & Cilio, 2009). Vid typ1-diabetes angriper av okänd orsak kroppens egna 

immunsystem de insulinproducerande cellerna vilket leder till att kroppens egen produktion 

av insulin slutar att fungera. För att cellerna i kroppen ska kunna tillgodogöra sig glukos som 

bränsle måste insulin finnas tillgängligt. Vid en insulinbrist stannar därför glukos kvar i 

blodbanan och ger ett för högt blodglukos. Vanliga symtom på detta är ökad törst och stora 

urinmängder. Normalt p-glukos är 4-7mmol/l (Hanås, 2008). Då insulin inte kan ges som 

tablett krävs vid typ 1 diabetes dagliga insulininjektioner under resten av livet. För att kunna 

styra sin behandling krävs blodsockerkontroller och beräknande av matintag, fysisk aktivitet, 

infektioner, stress och alkohol som är några av de faktorer som påverkar blodsockret. Idag 

har ca 50 000 människor i Sverige typ 1 -diabetes varav 7-8000 är barn. Typ 1-diabetes kan 
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uppstå i alla åldrar och är en sjukdom som man lever med resten av sitt liv. 

(Diabetesförbundet, 2013). Av all barndiabetes består 99 % av typ 1 (Hanås, 2008). Enligt 

Swediabkids (2014) ökar diabetes typ 1 hos de yngre barnen (0-11 år), medan det minskar 

hos de äldre barnen och ungdomarna (12-17 år) (a.a.). Efter många år med diabetes ökar 

risken för att få komplikationer på blodkärl och nerver men med god blodsockerkontroll kan 

risken minimeras (Diabetesförbundet, 2013).  

Att leva med diabetes typ-I 

När man drabbats av diabetes typ I så kan kravet på att klara sin dagliga egenvård begränsa 

upplevelsen av frihet och möjligheten att själv kunna styra och planera sin tid (Johansson & 

Leksell, 2009). För vårdarens del är det av vikt att förstå den enskilda individens vardag, och 

bli delaktig i hens liv annars kan inte individen bli delaktig i diabetesvården. Ett liv med 

diabetes är ett livslångt lärande där personen behöver ta hjälp av både den medicinska 

kunskapen i diabetesvården och kombinera med den egna erfarenheten (a.a.). Regelbunden 

uppföljning av blodtryck, blodsocker och kontroll av ögon och njurar är av stor vikt för att 

senarelägga uppkomsten av komplikationer som kan förekomma redan i barnaåren 

(Ludvigsson, Hanås & Åman, 2009).  

Adolcensen/Ungdomsåren   

Adolcensen är den tid då barn utvecklas från barn till vuxen. Den kan variera individuellt 

men enligt Ludvigsson, Hanås och Åman (2009) är de vanligaste åren från 10-11år för 

flickor och 11-12 års ålder för pojkar för att sedan pågå upp till 20-25 års ålder. Diabetes i 

sig påverkar och stör utvecklingen i ungdomsåren och förstärker vissa drag. Frigörelsen från 

föräldrar kan visa sig genom trots och kritik och försvåras ofta av att föräldrar är 

överbeskyddande på grund av oro. När det gäller ungdomar som drabbas av diabetes så kan 

de ibland använda sjukdomen som ett vapen i kampen att frigöra sig vilket i sin tur ofta leder 

till skuldkänslor (a.a.). 

 

Enligt Pacaud och Yale (2005) förväntas individen under övergången från tonår till vuxenliv 

gå igenom tre psykologiska faser: Den första fasen innebär att skaffa sig en identitet, att 

komma underfund med vem man är. Fas två innebär att lära sig skaffa intima stabila 

relationer med andra och den tredje fasen innebär att hitta sin livsstil när det gäller karriär, 

familj och yrkesförverkligande. Att ha diabetes kan komplicera den här processen. Studier 

visade att ungdomar med diabetes var mindre benägna att gå ut på date, gifta sig och flera 

av dem bodde kvar hemma hos sina föräldrar. Det tolkas av Pacaud och Yale som en 

försening av utvecklingen under ungdomsåren. Perioden av sena tonår och tidigt vuxenliv 

sammanfaller med övergången av vård från barnklinik till vuxensjukvård där många 

ungdomar har svårt att etablera en kontakt med den nya kliniken. Olyckligtvis är varken 

barnläkare eller läkare i vuxenvård förberedda att möta de särskilda utmaningar som unga 

vuxna med kroniska sjukdomar har, och det finns inte särskilt mycket litteratur inom ämnet 

(a.a.).  

 

Enligt Viklund och Wikblad (2009) finns flertalet studier som visar att en ungdoms hjärna 

inte är färdigutvecklad i tonåren.  Jämfört med vuxna har de svårare att ta beslut, sätta mål 

och utvärdera sina handlingar. I artikeln tar författarna fram fem viktiga kategorier för att 

egenvården ska fungera optimalt under tonårstiden. Första kategorin är kognitiv mognad, att 

ungdomen ska kunna se konsekvenserna av vad hen gör, både inom kort tid men även på 
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lång sikt. Att kunna prioritera, till exempel att välja rätt mat eller att välja att kontrollera ett 

blodsocker i en viss situation. Det är också viktigt att kunna förstå sambandet med 

blodsocker, insulindos och mat och att kunna tro på sin egen kapacitet, att kunna söka 

kunskap och ta egna initiativ. Andra kategorin är personliga egenskaper såsom flexibilitet 

och intuition, att våga prova en insulindos även vid osäkerhet om det är den rätta. Lita på sig 

själv och ha mod att säga nej till frestelser men även att ha självförtroende och kunna ta 

beslut och stå för dem. Den tredje är erfarenhet och kunskap, där vikten av att lära sig av 

egna misstag framhölls som exempel. Att ha ett socialt nätverk kommer som nummer fyra, 

och inkluderar vänner och diabetesteamets medlemmar. Den sista kategorin handlar om 

vikten av föräldrastöd, att skapa trygghet. Föräldrar ska tro på att deras ungdomar handlar 

ansvarsfullt och våga lägga över ansvaret på dem. Författarna beskriver även det motsatta, 

att föräldrar kan förvärra genom att ställa för stora krav på ungdomarna (a.a.).  

 

Vad som kan vara svårt att förstå för både tonåring och förälder är att under ungdomsåren 

pendlar personligheten från att ena stunden känna sig vuxen till att nästa stund vara ett barn.  

(Ludvigsson, Hanås & Åman, 2009).  När ett barn drabbas av diabetes är det därför viktigt 

med stöd och bekräftelse från föräldrar, vårdpersonal och vänner enligt Karlsson, Arman och 

Wikblad (2008). Detta behövs för att ge en individuell självsäkerhet hos barnet. Genom att 

ungdomar får en ökad tillit till sig själva växer de i sin mognad gällande ansvar och frihet. 

Ju mer ansvar de uppvisar, desto mer frihet får de av sina föräldrar. Deras motivation ökar 

med framgångsrika egenvårdsbeslut men självsäkerheten kan också snabbt raseras. En 

känsla av hopplöshet kan uppstå när det är svårt att hantera svängande blodsockervärden 

trots flera försök att få kontroll. Ungdomarna upplever en känslomässig kamp i att ta hand 

om svårigheter de dagligen ställs inför med att hantera sin diabetes, till exempel med att 

balansera matintag med rätt mängd insulin. Ungdomarna finner det positivt att få lite extra 

stöd från föräldrar, men övergår det i tjat blir resultatet minskad motivation till att prioritera 

egenvården. Det är därför viktigt att vårdpersonal är öppen och stödjande i ungdomars 

motsägelsefulla beteende och att de hjälper dem att komma fram till egna beslut. 

Självständighet är en viktig aspekt i ungdomens psykosociala utveckling (a.a.). 

Flytta kontroller från barnklinik till vuxenklinik  

Enligt Rapley och Davidson (2010) behöver vården fokusera på behov istället för process, 

strukturförändringar och diagnos. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver öka sin 

medvetenhet om frågor som ungdomar med kroniska sjukdomar kan ha inför övergången till 

vuxenklinik. Den bör ske genom en tre-stegsprocess; En förberedande fas, aktiva strategier 

under övergången och en uppföljningsperiod med utvärdering två år efter övergången. 

Processen är viktig då flertalet ungdomar uteblir från besöken till vuxenklinik (a.a.). 

Van Walleghem, MacDonald och Dean (2008) beskriver i en undersökning med ungdomar 

mellan 18-25 år, hur de med hjälp av en oberoende koordinator får dem att bibehålla sin 

kontakt med vården trots en övergång mellan barnklinik och vuxenklinik. Koordinatorn har 

telefonkontakt och mailkontakt med ungdomarna och erbjuder dem support. De har 

webbsidor, nyhetsbrev och ordnar drop-in träffar för att ungdomarna ska ha möjlighet att 

träffa andra ungdomar med diabetes och även personal från vuxensidan som deltar på 

mötena. Här noteras att de ungdomar som är i kontakt med koordinatorn under övergången 

har en 90 % uppföljning till vuxenklinik till skillnad mot övriga där 40 % uteblir (a.a). 

Även Pacaud och Yale (2005) visar på att övergången mellan barnklinik och vuxenklinik 

ofta resulterar i en försämrad uppföljning från sjukvården, vilket kan leda till ångest och 

frustration hos ungdomar med diabetes och deras familjer. Det bör finnas en plan från 
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barnmottagning inför övergång och de har ett ansvar att se till att tonåringen är förberedd. 

Information om vuxensjukvård ska ske på ett positivt sätt, hur den fungerar och hur lokalerna 

kan skilja sig från de på barnmottagningen. Vuxenkliniken i sin tur bör känna igen och ta 

upp de särskilda behov som finns i denna patientgrupp. Efter en övergång till vuxenklinik 

bör en kontaktperson finnas tillgänglig från barnklinik under en period för att finnas som 

stöd om problem uppstår (a.a.). 

 

En studie av Visentin, Koch och Kraliks (2004) påpekar vikten av att vara mer förberedd 

inför övergång mellan barn - och vuxenklinik. Ungdomar önskar få ett skriftligt meddelande 

med information om vuxenkliniken. Det framkommer även önskemål om att få träffa 

personal från vuxenklinik före en övergång och de tycker att 18 år är en bra tid för ett byte 

av klinik. Vid uteblivna besök på barnkliniken ringer personal upp och påminner om ny tid. 

Så är inte alltid fallet på vuxenklinik där istället ett ökat ansvar finns på den egna individen 

att ändra och be om nya tider för besök. Enligt författarna bör förberedande av eget ansvar 

gällande kost, insulindos och åtgärder vid sjukdom börja redan från 12 års ålder. Vuxenklinik 

får sedan fortsätta att lägga stor vikt på egenvård. Det finns en risk att ungdomar inte får 

någon förstahandsinformation om sin diabetes, utan att den i första hand ges till föräldrar. 

Det ungdomarna påpekar är att flertalet av personalen på vuxenmottagning är mer formella 

och mindre vänliga än vad de är vana vid från barnmottagningen (a.a.). 

 

Genom en observationsstudie på barn- och vuxenkliniker ser Sparud- Lundin, Öhrn och 

Danielson (2006) skillnad på vårdkultur mellan barnklinik och vuxenklinik. De vill 

identifiera vad som hindrar alternativt underlättar en framgångsrik övergång mellan dessa 

kliniker. På barnkliniker förekommer ett tätare besöksintervall, det är en 

diabetessjuksköterska som tar prover inför läkarbesök och utformandet av lokalerna inbjuder 

till fler informella kontakter mellan personal och ungdomar. Det gör att ungdomar känner 

sig sedda. Vårdpersonal på barnkliniker jobbar mer familjecentrerat med delaktiga föräldrar 

som finns som ett stöd för ungdomarna, men ett alltför starkt föräldrastöd kan även vara 

negativt då det leder till mindre självständighet. På vuxenmottagning har de på grund av hög 

arbetsbelastning och ett större antal patienter inte samma möjlighet att ha samma täta 

besöksintervall som på barnkliniken. Gemensamt för de båda klinikerna är att de försöker 

ha en stödjande funktion och jobba individanpassat (a.a). 

Delaktighet 

Att få patienter delaktiga i sin vård är viktigt betonar Dahlberg och Segesten (2010). Detta 

för att minska sårbarheten hos patienter men även för att det ska bli varaktiga resultat i 

förändringsarbetet. Det bör finnas ett samspel mellan vårdgivare och patient och bådas 

expertkunskaper ska komma till sin rätt. Patienten är expert på sin kropp och hur 

diabetessjukdomen påverkar vardagen och vårdgivaren har det professionella kunnandet. 

Det är även av vikt att från vårdens sida kunna se och förstå sjukdom och lidande som den 

erfars av människor genom att vara lyhörd och ha en öppenhet inför patientens sätt att 

hantera den. Det kan räcka med att patienten blir uppmärksammad, ”blir sedd” för att en 

känsla av delaktighet ska infinna sig (a.a.). Även Larsson (2008) speglar vikten av att 

patienten är delaktig i sin vård. Hon fann fyra komponenter som var viktiga i företeelsen 

patientdelaktighet; 1) tillmötesgående atmosfär där patient och sjuksköterska etablerar en 

bra kontakt; 2) emotionellt gensvar vilket innebär att patienten känner sig betydelsefull;  

3) samförstånd där båda parter förstår varandra och 4) rättighet för patienten att delta i sin 

vård. Författaren påpekar också vikten av att regelbundet förvissa sig om att patienten är 
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tillräckligt förberedd och har den kunskap som krävs för att kunna vara delaktig i sin vård 

(a.a). Ekman et al. (2011) skriver också om vikten av samspelet mellan vårdgivare och 

patient för att skapa delaktighet. Patient ska tillsammans med sin vårdgivare sätta egna mål 

för behandlingen. Författarna vill undvika uttrycket patientcentrerad vård och i stället säga 

personcentrerad vård för att undvika att patienten objektifieras i sin sjukdom (a.a.).  

 

Personcentrerad vård innebär att man arbetar utifrån patientens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom. Lika viktigt som att tillgodose de fysiska behoven är också de psykiska, 

existentiella, och sociala behoven (Svensk sjuksköterskeförening 2010). 

 

Rasmussen, Wellard och Nankervis (2001) efterforskar om sjukvården kan erbjuda den hjälp 

och stöd som ungdomar anser vara av vikt i samband med en övergång från barnklinik till 

vuxenklinik. Resultatet visar att ungdomar måste bjudas in och vara mer delaktiga. Till 

exempel, att inte veta vad som står i remissen till vuxenklinik kan skapa oro hos ungdomen. 

De upplever att personalen inte tar tillvara deras kunskap om sin sjukdom och att ingen 

lyssnar. Detta resulterar i att ungdomar inte kan skapa förtroendefulla relationer med 

vårdpersonalen. Några tycker att det kan kännas som bortkastad tid och pengar att komma 

på besök. Det finns även en brist på förståelse under de perioder i livet då de har svårt att 

orka med sin sjukdom. Framförallt är det olika övergångar i livet som till exempel vid byte 

av skola, förändring i arbetslivet och i samband med familjeplanering. Vid dessa tillfällen 

kan det vara svårt att handskas med sin känslomässiga stress som i sin tur kan leda till höga 

blodsockervärden. De är inte ute efter medlidande men ett erkännande av vad de faktiskt 

presterar (a.a). 

Hälsa och ohälsa  

Hälsa definieras enligt Antonovsky (2005) som känslan av sammanhang, KASAM. Det 

räcker inte att främja hälsa genom att undvika fara och hinder i livet utan det krävs verktyg 

för att lättare ta sig igenom de påfrestningar som kan komma. KASAM delas in i tre 

komponenter: begriplighet, det vill säga att yttre och inre stimuli uppfattas som 

sammanhängande, strukturerade och tydliga istället för kaotiska, oordnade och oväntade. 

Hanterbarhet, med vilket han menar vilka resurser som finns tillgängliga för att hantera de 

svårigheter man möter i livet och meningsfullhet, att man själv medverkar i de processer 

som utgör och påverkar ens liv. Enligt Antonovsky kan en stark KASAM skydda människor 

mot ohälsa.  Detta är en grundläggande förutsättning för att kunna bevara hälsa och god 

livskvalitet. Antonovsky beskriver hälsotillståndet som att vi ständigt rör oss mellan två 

motsatta poler: fullständig ohälsa (patogenes) och fullständig hälsa (salutogenes) (a.a). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär hälsa att må bra och kunna göra det man 

uppskattar i livet både då det gäller stora och små saker. Hälsan kan påverkas negativt när 

någon drabbas av sjukdom, men även utan sjukdom kan förlust av hälsa upplevas om livet 

saknar mening. Å andra sidan kan en sjukdomsdiagnos finnas men ändå en upplevelse av 

hälsa (a.a.). Berglund (2011) jämför livet med kronisk sjukdom med en oavslutad händelse 

som ställer krav på egenvård resten av livet (a.a.). 

Det finns en stark koppling mellan trygghet och hälsa. Att känna sig trygg kan innebära att 

ha förtroendefulla relationer, vistas i trygg miljö och att ha kontroll på sitt liv. En inre 

trygghet uppstår vid upplevelse av en känsla av mening och sammanhang. Detta tillstånd 

berör hela människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt till livet och i sina relationer 

till människor runtomkring. Hälsa är därför inte något som är konstant och det har olika 

innebörd för olika människor. Känslan av sammanhang grundläggs i tidiga åldrar och har en 
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stor betydelse för hur människor orkar ta sig igenom olika situationer. Olika händelser i livet 

kan förstärka eller försvaga hälsan (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Katie Eriksson (1986) beskriver begreppet hälsa som vikten av att kunna känna sig som en 

hel människa. Att uppnå optimal hälsa är vårdens övergripande mål. För att det ska ske måste 

ordet hälsa kunna definieras. Hälsa kan se olika ut beroende var i vårdprocessen personen 

befinner sig. Att utgå ifrån ett helhetsperspektiv med tyngd på välbefinnande är enligt 

Eriksson vårdvetenskapens väg till hälsa (a.a). Nordenfelt (2004) kategoriserar två olika sätt 

att definiera hälsa och ohälsa. Det första är att jämföra hälsa med en upplevelse av 

välbefinnande och dess motsats ohälsa, med lidande. Det andra sättet att definiera 

hälsa/ohälsa är att ha förmåga eller oförmåga till handling. Nordenfelt menar också att det 

finns ett samband dem emellan då ett välbefinnande ökar individens handlingsförmåga att 

därmed ha lättare att uppnå sina mål i livet, vilket leder till hälsa (a.a). 

 

PROBLEMFORMULERING 

För ungdomar med diabetes sker en övergång från barnklinik till vuxenklinik året då de fyller 

18 år. De har då kommit olika långt i sin utveckling och är i en period i livet då en 

frigörelseprocess från föräldrar och andra vuxna pågår. Ungdomen pendlar i sitt handlande 

mellan att vara barn och vuxen. Diabetes är en sjukdom där det krävs dagligt 

ställningstagande till insulindoser, aktivitet och matintag. Ungdomsåren är den period i livet 

då det finns en stor risk att tappa fokus på sjukdomen och dess behandling. Bristande 

egenvård kan i sin tur ge efterföljande höga och/eller låga blodsockervärden, vilka ger ohälsa 

i nutid och eventuellt komplikationer på sikt. Flertalet ungdomar tappar kontakten med sin 

diabetesmottagning just vid överföring till vuxenklinik, då stödet från diabetesteamet kan 

vara extra viktig. För att göra övergången från barnklinik till vuxenklinik så positiv som 

möjligt krävs kunskaper om hur ungdomar upplever denna period. Med ökad kunskap inom 

detta område kan vi som diabetessjuksköterskor skapa bättre förutsättningar när det gäller 

delaktighet och bemötande i samband med byte av vårdgivare. 

SYFTE 

Att beskriva hur ungdomar med typ 1 diabetes upplever övergången från barnklinik till 

vuxenklinik. 

METOD 

I denna studie användes öppna frågor i ett strukturerat frågeformulär för att studera de unika 

upplevelser ungdomar med diabetes typ I har av en övergång från barn – till vuxenklinik. 

Författarna har själva diskuterat fram frågorna i formuläret. Svaren analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Ett strukturerat frågeformulär innebär enligt Graneheim och 

Lundman (2012) att frågorna i förväg har formulerats så att alla deltagare ställs inför samma 

frågor. Vid användandet av öppna frågor finns inga fasta svarsalternativ utan möjlighet att 
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skriva fritt. I en kvalitativ innehållsanalys beskrivs eller tolkas sedan innehållet. Det är 

angeläget att forskaren läser texten flera gånger för att få en känsla för texten i sin helhet för 

att minska risken för missuppfattningar och feltolkningar (a.a). 

Datainsamling och urval 

Frågorna formulerades av författarna efter tidigare lästa artiklar till bakgrunden i vår studie 

och till viss del efter vår förförståelse i ämnet. Frågeformuläret innehöll sju öppna frågor om 

bland annat kön, ålder, upplevelsen av delaktighet, välbefinnande och bemötande av 

personalen på vuxenkliniken (Bilaga 1).  Författarna ringde diabetessjuksjuksköterskor på 

diabeteskliniker för vuxna på tre andra medelstora sjukhus i Västsverige. 

Diabetessjuksköterskorna var för författarna kända sedan tidigare och tanken var att snabbt 

få hjälp med utskick av frågeformulären. De fick instruktioner muntligen och via mejl hur 

de via Nationella diabetesregistret skulle söka fram de ungdomar på deras 

diabetesmottagning som uppfyllde inklusionskriterierna. Nationella diabetesregistret 

används regelbundet av diabetesvården i Sverige för att kunna ta fram statistik och följa upp 

och utvärdera vården. Inklusionskriterierna var ungdomar med typ 1- diabetes mellan 18-25 

år och som debuterat i sin sjukdom innan 18 års ålder. Överföring från barnklinik till 

vuxenklinik ska ha skett vid 18 års ålder. I resultatet av sökningen identifierades sedan de 

ungdomar ut som uppfyllde kriterierna. Hälften pojkar och hälften flickor valdes ut efter 

födelseår och de började med de yngsta. Endast personnummer blir synliga vid sökning i 

Nationella diabetesregistret och individen blir därför i viss mån okänd för 

diabetessjuksjuksköterskan. Fullt identifierade blev ungdomarna för den 

diabetessjuksjuksköterska som sökte fram dem när hen via bokningsregistret tog fram 

adresser för att skicka ut formulären. Diabetessjuksjuksköterskan på respektive 

diabetesmottagning skickade ut frågeformulären till de utvalda ungdomarna för att 

upprätthålla anonymiteten till oss.  Tillsammans med frågorna medföljde ett 

informationsbrev (Bilaga 2) och ett frankerat svarskuvert. Sammanlagt skickades 105 st 

frågeformulär ut. Med tanke på att de skickades ut med post så är det svårt att säga exakt när 

studiedeltagarna fick sina frågeformulär men författarna räknade med att de behövde en 

vecka på sig för att svara. De ungdomar som ville kunde bifoga sin mejladress för att 

författarna skulle kunna återkomma vid eventuella oklarheter över svaren. Genom att 

besvara frågorna och skicka dem åter samtyckte studiedeltagarna till att medverka. Studien 

inkluderar svar från nio flickor (medelålder 21år) och sex pojkar (medelålder 21 år). Av 105 

utskickade frågeformulär svarade endast 17 stycken. Två ungdomar (män) exkluderades på 

grund av att de var 20 år vid överföringen, endast 15 stycken återstod och 88 stycken valde 

att inte delta. Studiedeltagarna hade haft sin diabetes i medeltal 11 år. 

Dataanalys 

Vi har valt en beskrivande kvalitativ dataanalys. I denna studie lästes svaren på 

frågeformulären igenom flera gånger av de båda författarna gemensamt och var för sig. Ord, 

meningar eller avsnitt som innehöll information som är relevant för syftet plockades ut till 

meningsbärande enheter. Varje enhet bearbetades och jämfördes. De meningar som belyste 

likheter, olikheter sammanställdes till huvudkategorier och subkategorier enligt Graneheim 

och Lundman (2012) exemplifierad i tabell 1. Från samtliga frågeformulär identifierades 

textmassor som handlade om liknande områden genom att skriva ner dem på 13 antal post-

it lappar. Dessa lästes ett flertal gånger av författarna gemensamt och genom att hitta 

likheter/olikheter på post-it lapparna sammanfördes de till meningsenheter.  Dessa 
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kondenserades sedan till 7 stycken subkategorier som i sin tur sammanfördes till tre 

huvudkategorier: Ovisshet, oförberedd och bemötande. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska individskyddskravet följas vid forskning. Det innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att en förklaring till vad som krävs av deltagarna i studien ska 

finnas. Där ska informeras om att det är frivilligt att medverka i studien och att ett deltagande 

kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke krävs då deltagaren 

ska medverka aktivt i studien. Enligt detta krav har deltagaren samtyckt till studien om hen 

väljer att fylla i en enkät och skicka tillbaka den till forskaren. Konfidentialitetskravet säger 

att deltagare ska avidentifieras och all data ska förvaras på ett sätt så att ingen utomstående 

kan komma åt den. Nyttjandekravet innebär att det datamaterial som framkommit enbart 

använts i studiens syfte (a.a).  

Ett informationsbrev har skrivits där det står vilka författarna är, vad de vill undersöka och 

varför. Informationsbrevet har skickats ut tillsammans med frågeformulär. Studiedeltagarna 

har inte identifierat sig utan svarar konfidentiellt på frågorna. Det datamaterial som 

inkommit har enbart använts för att presentera denna studie. Härmed har 

individskyddskravet uppfyllts. 

 

RESULTAT  

Analysen av frågeformulären resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande sju 

subkategorier. Huvudkategorierna är ”ovisshet”, ”oförberedd” och ”bemötande”. 

Kategorierna redovisas med citat för att stärka resultatets trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategori och subkategorier om hur ungdomar med typ 1 diabetes 

upplever överföring från barnklinik till vuxen 

Huvudkategori Subkategori 

Ovisshet Oro 

  Otrygghet 

Oförberedd Bristfällig/avsaknad av information 

  Delaktighet 

Bemötande Trevligt bemötande 

  Kompetens 

  Bristande kontinuitet 
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Ovisshet 

Oro 

Ovissheten av att inte veta vad som kommer att ske på den nya kliniken uppgav flertal 

studiedeltagare som jobbigt. De hade velat få träffa personalen på vuxensidan innan 

överföringen. En studiedeltagare som fått ett bra mottagande på vuxenkliniken berättar i 

efterhand att om hen fått träffa läkaren på vuxenkliniken innan överföringen så hade hen 

sluppit oroa sig i onödan. Det fanns även en oro över att studiedeltagarna inte skulle få någon 

personlig relation på vuxenkliniken och att personalen inte skulle ha den kunskap som krävs 

för att de skulle få tillräckligt bra hjälp med sin diabetes. Oron fanns hos ungdomar inte bara 

inför överföringen från barnkliniken utan även efter att de hade bytt vårdgivare.  

”Det kändes som att komma till en helt ny värld. Allt var annorlunda. Det var 

obehagligt att så snabbt byta från det enda man visste till något som man inte 

visste något om” (M) 

”Oro över hur det skulle bli. Hade under den perioden svårinställd diabetes” (N) 

Otrygghet 

Flertalet studiedeltagare beskriver att de haft en mycket bra relation till personalen på 

barnkliniken vilket gjort att de känt sig trygga i sin sjukdom. Förtroendefulla relationer 

ansågs av vikt för att kunna lita på och att kunna anförtro sig till sin sjuksköterska. Att inte 

ha fått träffa den nya personalen innan klinikbytet medförde att de kände en otrygghet inför 

mötet, denna otrygghetskänsla kunde även kvarstå en tid efter övergången. Den totala 

upplevelsen av övergången påverkades inte av duration av diabetessjukdomen utan 

otryggheten förekom oavsett om de haft sin sjukdom endast ett år eller femton år. Det var 

enbart flickor som upplevde ett försämrat välbefinnande genom att byta vårdklinik, och de 

beskriver att de inte kände sig trygga med de nya relationerna med personalen på vuxensidan. 

Eftersom de ansåg det viktigt att våga utlämna sig och lita på den ansvariga personalen så 

utgjorde detta ett problem.  

”Jag hade mer personlig kontakt, tillit och trygghet hos de som hade följt mig sedan 

jag var 3 år. Att då byta till ett helt annat sjukhus med nya läkare och sköterskor 

kändes inte alls kul och lite sorgligt” (F) 

”Ingen ”personlig” relation med läkarna som får en att känna sig tryggare i sin 

sjukdom” (N)  

Oförberedd 

Bristfällig/avsaknad av information  

Informationen inför överföringen saknades eller var alltför bristfällig. Studiedeltagarna ville 

veta vad som skulle bli annorlunda på vuxenkliniken jämfört med den klinik de nu besöker. 

De ville få information om kommande förändringar när det gällde rutiner, lokaler och 

personal. Den information som getts inför överföringen har kommit väldigt snabbt inpå och 

helt utan förvarning. 

”Jag skickades bara över. Jag hade velat få lite mer information” (M) 
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”Jag tyckte att de kunnat förmedla det tidigare. För just mig kom det ganska 

plötsligt. Jag fick information men ganska kortfattat” (B) 

Delaktighet 

Majoriteten av studiedeltagarna hade velat vara mer delaktiga i planeringen inför övergången 

från barnkliniken. Det gällde allt från tidpunkt för överföring till val av vuxenklinik (i de fall 

det var aktuellt). Önskemål fanns om att få träffa personal från båda kliniker innan och 

planera sin kommande vård gemensamt. 

”De frågade mamma vilket av två sjukhus som hon ville att jag skulle till. Men jag 

fick inte vara delaktig.” (F) 

”Hade velat träffa läkarna/sjuksköterskorna från respektive avdelning samtidigt 

och kunna komma överens om vad som hade blivit smidigare för mig” (N) 

Bemötande 

Trevligt bemötande  

Övervägande delen av studiedeltagarna var trots osäkerheten inför överföringen positiva till 

det bemötande de fick av personal på vuxenkliniken.  

”På vuxen blev jag direkt behandlad som en vuxen individ, man kunde föra en öppen 

dialog och ens åsikter hördes och respekterades. (På barn blev jag behandlad som 

en nioåring från det att jag fick min diagnos till det att jag flyttades nio år senare.)” 

(G) 

”Det var bra, trevliga sköterskor” (J) 

Kompetens 

Det framkom att personalen på vuxenkliniken var kompetent gällande teknisk utrustning och 

diabetessjukdomen. De var även pålästa när det gällde deras sjukdomsjournal vilket 

upplevdes som positivt.   

”kompetent personal, trevliga bemötanden och en känsla av att ingenting är ett 

problem utan allt går att fixa” (L) 

”Min läkare och min sköterska hade läst på min journal och de var lätta att prata 

med.”(P) 

Bristande kontinuitet 

En bidragande orsak till att flertalet studiedeltagare inte var nöjda med övergången som 

helhet var den dåliga kontinuiteten på vuxenkliniken. De träffade olika personal på besöken 

vilket beskrevs som rörigt. När besöksintervallen blev färre beskrev de att de hade lättare att 

hamna ur kontroll och inte heller fann motivation till egenvård. Både färre besök och den 

dåliga kontinuiteten ibland personalen gjorde att de upplevde svårigheter att skapa 

personliga relationer, något de beskrev som viktigt i diabetesvården.  

”Jag har haft olika läkare/sköterskor vilket gjort att jag inte har lärt känna alla 

ordentligt” (B) 
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”På vuxenkliniken ger de inte lika mycket tid till patienten som på barnavdelning, 

något som får en som diabetessjuk att inte lägga ner lika mycket tid på sin sjukdom” 

(N) 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

En kvalitativ studie valdes för att försöka få fram upplevelsen av att överföras från barn- till 

vuxenklinik hos ungdomar med typ 1-diabetes. Då det är svårt att genomföra empiriska 

studier på så kort tid som fem veckor, valde vi bort att personligen intervjua ungdomarna 

och istället använda oss av frågeformulär med öppna frågor. Då författarna var stressade att 

snabbt få in ett material till studien missades att begära godkännande av respektive 

verksamhetschef på de inblandade klinikerna vilket författarna i efterhand inser är ett stort 

fel. 

I frågeformulären som skickades ut kunde studiedeltagarna genom öppna frågor skriva ner 

sina egna upplevelser och erfarenheter av övergången från barn- till vuxenklinik. Nackdelen 

med ett frågeformulär är att de informanter som har svårt att uttrycka sig i skrift troligen 

undviker att delta eller skriver fåordigt. Därför ställdes frågorna från olika perspektiv 

(delaktighet, bemötande, tankar). Det vill säga, att vinkla frågorna från olika håll för att på 

något sätt skapa förutsättningar och förtydligande av våra funderingar.  

Studiedeltagarna är unga och författarna är medvetna om att det kan vara svårt att få utförliga 

svar på frågorna. En svaghet i studien är just att det finns så få svar trots 105 stycken utskick, 

studien hade fått en ökad trovärdighet med ett högre deltagande. Endast 17 stycken svar 

inkom varav två fick exkluderas på grund av att de överförts till vuxenklinik först vid 20 års 

ålder. Vi ställer oss frågan varför 88 stycken valde att inte svara. Beror det på 

studiedeltagarnas ålder, att breven inte kommit fram, eller vårt val av frågor?  Då 

studiedeltagarna varit helt anonyma kan vi heller inte säga om de 15 deltagare som besvarat 

frågeformuläret kommer från ett, två eller samtliga sjukhus. Tre svarskuvert kom i retur på 

grund av okänd adress. På sju av enkäterna som inkommit har studiedeltagarna skickat med 

sin mailadress för eventuell komplettering av svaren men just dessa svar har varit de mest 

utförliga så det har inte varit aktuellt. Vid direktintervjuer hade författarna troligen kunnat 

styra över mängden informanter på ett mer kontrollerat sätt. En styrka i studien är att vi varit 

två författare som kunnat läsa, analysera och bearbeta texten. Då bägge författarna arbetar 

på diabetesmottagning och träffar ungdomar då de överförs från barn- till vuxenklinik så 

finns en professionell förförståelse inför deras situation. Denna förförståelse har författarna 

diskuterat sinsemellan och medvetet försökt lägga åt sidan under analysens gång även om 

den fanns med och styrde valet av frågor då frågeformuläret skapades. Tillförlitligheten i 

studien visas genom att inklusionskriterierna uppfyllts samt att urvalet gjordes av tre för studien 

oberoende sjuksköterskor på andra diabetesmottagningar. Sjuksköterskorna fick information 

om gällande inklusionskriterier och valde slumpmässigt efter dessa ut 105 studiedeltagare. 

Författarna till denna studie hade alltså ingen del i och kunde inte påverka vilka 

studiedeltagare som valdes ut. Författarna anser även att om äldre studiedeltagare hade 

inkluderats så skulle det ha varit så lång tid sedan bytet av klinik och därför kunnat ge 

missvisande information om deras upplevelse av denna.   
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Resultatdiskussion 

Förutom att informationen om kommande övergång till vuxenklinik kommit för sent och 

varit otillräcklig beskriver studiedeltagarna även en oro över vilken läkare de kommer att få 

träffa samt om de kommer att få den vård de är i behov av. Det framkommer tydligt att de 

har en önskan om att träffa den nya personalen innan de flyttas. De undrar också om vad 

som blir skillnaden på den nya kliniken jämfört med den nuvarande, även mer tid till att 

förbereda sig efterfrågas. I Visentin et al. (2004) forskningsresultat föreslås att förberedelser 

inför en övergång ska börja redan vid 12 års ålder och att personal från vuxenklinik ska 

presenteras för ungdomarna i god tid innan byte av klinik. Även Pacaud och Yale (2005) ser 

att det finns ett behov av att förbereda tonåringen bland annat genom att ge information om 

skillnader mellan barn- och vuxenkliniken på ett positivt sätt (a.a). 

Studiedeltagarna upplever en otrygghet inför bytet av vårdklinik. De beskriver att 

informationen om förändringen kommer väldigt sent och är bristfällig. Enligt Fegran, Hall, 

Uhrenfeldt, Aagaard och Ludvigsen (2014) är känslan av att inte vara förberedd en av de 

saker som ungdomar upplever som värst i samband med överföring till vuxenklinik. Det ger 

dem en känsla av att bli övergivna, dumpade och vara oönskade.(a.a).   

För att minska otrygghet i denna situation föreslår Hanna et al. (2013) att ungdomar ska 

förberedas inför överföringen till vuxenklinik tidigt. Fokus ska inte enbart vara på den 

dagliga egenvården utan även icke dagliga åtgärder såsom: ha kontroll på recept på 

mediciner och hjälpmedel, boka tider för besök och kontakta sin klinik vid behov. Här kan 

en koordinator vara till stor hjälp, denna ska arbeta över klinikgränserna och finnas som stöd 

under längre tid (a.a). 

Ungdomarna i vår studie efterfrågar möjligheten till att få vara mer delaktiga i planerandet 

och få välja ny klinik i de fall det är möjligt. Rasmussen et al. (2001) fann i sitt resultat att 

oro kan undvikas om ungdomar erbjuds att få vara mer delaktiga inför överföringen samt att 

de efterfrågar information om vad som står i remissen som skickas över till vuxenkliniken. 

Detta bekräftas även av Visentin et al. (2004) som i sin forskning fick fram att ungdomar 

önskar få skriftlig information om den vuxenklinik de ska få komma till. Vår studie påvisar 

samma resultat där de studiedeltagare som var positiva till överföringen också var de som 

hade fått vara delaktiga i planerandet av den. De deltagare som fick en ökad möjlighet att 

bestämma över sin behandling såg det positivt med ökat ansvar som resulterade i ett ökat 

välbefinnande. Detta bekräftas av Nordenfelt (2004) som jämför upplevelse av 

välbefinnande och förmåga till handling med hälsa.  

Antonovsky (2005) talar om vikten av att ha resurser för att klara av att hantera svårigheter 

i livet och att själv kunna medverka i de processer som utgör och påverkar ens liv. För de 

studiedeltagare som inte fick möjlighet att medverka i sin egna framtida vård innebar det att 

de inte hade kontroll över sitt liv som är en förutsättning för att uppnå KASAM och därmed 

upplevd hälsa. Målet måste från sjukvårdens sida vara att låta ungdomarna bli delaktiga i 

den process som en övergång från barn- till vuxenklinik innebär. Detta för att i möjligaste 

mån uppnå/bibehålla hälsa under adolcensen (a.a). 

 

När det gäller känslan av välbefinnande berättar studiedeltagarna att de fått ett försämrat 

välbefinnande i samband med överföringen och någon uttrycker det som om att bli kastad 

över till det okända. De saknar den relation de byggt upp med personalen på barnkliniken 

och upplever att de inte får tillräckligt med tid till att bygga upp liknande relationer på 

vuxenkliniken och har därför svårt att utlämna sig och be om hjälp. En annan studiedeltagare 

beskriver acceptans över det oundvikliga, bara att inse faktum och föreslår att en 
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sjuksköterska från barnkliniken borde ringa upp ungdomarna efter första besöket på 

vuxenklinik för att få en möjlighet att bearbeta tankar och känslor. De känner sig trygga med 

sin personal på barnklinik och upplever en oro inför att flyttas över till något okänt. Vad som 

framkommer i denna studie som inte framkommit i de artiklar som lästs till bakgrunden är 

att deltagarna upplever det lika jobbigt med en övergång oavsett hur länge de haft sin 

diabetes. 

 

Studien inkluderar svar från nio flickor (medelålder 21år) och sex pojkar (medelålder 21 år). 

Av de studiedeltagare som upplevde ett försämrat välbefinnande var samtliga kvinnor. De 

manliga deltagarna svarade nej på frågan om deras välbefinnande påverkades vid bytet av 

vårdklinik. Enligt Swediabkids (2014) har flickor i åldern 12-17 år högre blodsockervärden 

jämfört med pojkar i samma ålder. Det innebär att flickor har ett sämre utgångsläge gällande 

blodsockervärdet redan innan övergången till vuxenklinik. Det har även visat sig att flickor 

ligger högre i Hba1c redan vid debuten, orsaken till detta är inte fastställt och Swediabkids 

uppmanar vården till att vara uppmärksam på dessa skillnader mellan pojkar och flickor och 

att fånga upp de flickor som har högt eller stigande HbA1c (a.a). Det fastställer ytterligare 

hur viktigt det är med en bra övergång från barn- till vuxenklink då man kan befara att ett 

försämrat välbefinnande kan påverka blodsockervärdena ytterligare till det negativa. 

Crowley, Wolfe, Lock och McKee (2011) påpekar även de vikten av att tidigt identifiera de 

ungdomar som kommer att behöva mest stöd under övergången. Antingen ett högt Hba1c 

eller helt enkelt de ungdomar som skulle kunna dra mest nytta av ett förstärkt stöd. (a.a). 

En annan skillnad mellan könen hittade även Hanna et. al (2013) som jämförde flickor och 

pojkar som bodde hemma hos föräldrarna jämfört med de som flyttat hemifrån. Av de 

ungdomar som bodde kvar hemma fanns ingen skillnad gällande ett fungerande egenansvar 

och egenvård, men bland de som levde själva tog en högre andel av flickorna ett större ansvar 

gällande detta. 

 

Det fanns även positiva upplevelser av att få komma till en vuxenklinik. En kompetent, 

engagerad och hjälpsam personal gjorde att bemötandet på vuxenkliniken övervägande 

upplevdes som positiv. Studiedeltagarna beskriver att deras åsikter togs på allvar och 

respekterades. Dålig personalkontinuitet gjorde att trots ett trevligt bemötande hade 

studiedeltagarna svårt att skapa personliga relationer, något som ansågs vara viktigt för att 

hitta motivation till sin egenvård. Personalen på vuxenkliniken var påläst om individens 

sjukdomsjournal vilket upplevdes som positivt. De som hade en sämre upplevelse av 

bemötandet menade att de möttes av en dålig personalkontinuitet och okunskap hos 

personalen och att man sågs som en produkt i arbetet där personalen inte såg dem som 

personer/individer utan som en patient.  

Ekman et al. (2011) påpekar vikten av att arbeta personcentrerat för att undvika 

objektifiering av patienten. Även Svensk Sjuksköterskeförening (2010) fokuserar på att 

arbeta utifrån de psykiska och de existentiella behov patienter har och inte enbart fokusera 

på de fysiska behoven. Studiedeltagarna har förvisso en sjukdomsdiagnos men att ha 

diabetes innebär nödvändigtvis inte att de känner sig sjuka. Hälsa kan upplevas trots 

sjukdom, men det krävs då att livet känns meningsfullt menar Dahlberg och Segesten (2010). 

Författarna anser att vården måste bli bättre på att arbeta personcentrerat och att planera varje 

övergång individuellt då varje individ har unika behov att ta hänsyn till. 

Van Walleghem, MacDonald och Dean (2008) och Rapley och Davidson (2010) visar i sina 

forskningsrapporter att ungdomar ofta uteblir till besöken på vuxenkliniken. Med denna 

studie har vi kanske fått en förklaring till det i och med att studiedeltagarna beskriver en 

osäkerhet och oro inför det okända. 
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Konklusion och kliniska implikationer  

Studiens resultat kan användas som hjälp i den kliniska verksamheten av både barn- och 

vuxenklinik inom flera sjukdomsdiagnoser där en överföring av ungdomar är aktuell. Ett 

förslag kan vara att personal från vuxenklinik är mer delaktig och finns med i 

förberedelsefasen redan då ungdomarna är kvar på barnkliniken. Det kan ge bra tillfällen för 

informationsutbyten och för att tidigt kunna bygga relationer mellan ny personal och 

ungdomarna. Här är det viktigt att betona att behovet är lika stort oavsett hur länge 

ungdomarna haft sin diabetes. Genom att visa vuxenklinikens lokaler och förklara 

kommande nya rutiner i god tid innan överföringen kan ungdomarna förbereda sig på den 

förändring som kommer att ske. Efter första besöket på vuxenkliniken kan 

diabetessjuksköterska från barnklinik ringa upp ungdomen för att återkoppla och ge 

möjlighet till reflektion. Med denna studie har vi kanske fått en förklaring till att så många 

ungdomar uteblir till besöken på vuxenkliniken i och med att studiedeltagarna beskriver en 

osäkerhet och oro inför det okända. Personal från vuxenklinik behöver komma in tidigare i 

förberedelsefasen och träffa ungdomarna redan på barnkliniken så att oro ska kunna 

minimeras. Vetskapen om att välbefinnandet försämras hos flickor vid själva överföringen 

från barn- till vuxenklinik gör att diabetessjuksköterskan bör vara extra uppmärksam på hur 

de mår före, under och efter överföringen. Eftersom resultatet av studien belyser både brister 

och styrkor i hur sjuksköterskor i diabetesvården kan arbeta med ungdomar som ska 

överflyttas från barn- till vuxenklinik så finns det stora möjligheter att skapa förbättringar 

för att främja hälsa och välbefinnande hos dessa patienter.  

Förslag på vidare forskning 

Studiens resultat visar att det enbart var flickor som upplevde ett försämrat välbefinnande 

vid övergången från barn- till vuxenklinik. Ett förslag till fortsatt forskning kan därför vara 

att försöka belysa varför det finns skillnader mellan könen när det gäller upplevelse av 

välbefinnandet i samband med en sådan överflyttning.  
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Bilaga 1 

 

Frågor angående din överföring från barnklinik till vuxenklinik 

Vi är tacksamma för utförliga svar. Använd gärna baksidan på pappret om det inte får plats.

    

 

Ålder: 

 

Man:  Kvinna 

 

 

1) Hur upplevde du att överföra dina diabeteskontroller från barnklinik till vuxenklinik? 

Om positivt, vad var det som gjorde att det kändes bra? 

 

 

 

 

 

Om negativt, vad gjorde att det inte kändes bra? 

 

 

 

 

 

 

2) Vad hade du för tankar inför överföringen? 

 

 

 

 

 

 

3) Upplevde du att du fick vara delaktig i planerandet för överföringen?  

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

Om nej, hade du velat vara det och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

4) Hur upplevde du bemötandet från personalen på den vuxenklinik du kom till?  

Om positivt, vad var det som gjorde att det kändes bra? 

 

 

 

 

 

 

Om negativt, kan du berätta mer om det som inte var bra i bemötandet? 

 

 

 

 

 

 

5) Hur länge hade du haft din diabetes vid övergången? 

 

 

 

 

6) Tog det lång tid att skapa nya relationer med personalen på vuxensidan och i så fall, hur 

kändes det. 

 

 

 

 

 

 

7) Påverkades din känsla av välbefinnande genom att byta vårdklinik och i så fall på vilket 

sätt? 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

Om du tycker att det känns bra att vi kontaktar dig för någon eventuell komplettering av 

svaren får du gärna skriva din mejladress längst ner på sidan. Det är helt frivilligt. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Informationsbrev      Bilaga 2 

 

 

Vi är två diabetessjuksköterskor som arbetar med personer som fått diabetes. Vi studerar nu 

omvårdnad för att skriva en kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen/studien är att via detta 

frågeformulär få svar på hur ungdomar med typ 1-diabetes upplever övergången från 

barnklinik till vuxenklinik. 

Vi söker dig som är mellan 18 - 25 år gammal och har en typ 1- diabetes samt att övergången 

mellan barnklinik och vuxenklinik skedde vid 18 års ålder.  

 

Vi skulle vilja be dig att besvara bifogade frågor och skicka dem till oss i det frankerade 

kuvert som är medskickat. Posta brevet senast 19/10-14. Vi är tacksamma för utförliga svar. 

 

Hantering av data och sekretess: 

All information som samlas in till denna studie kommer att behandlas konfidentiellt så att 

ingen obehörig kan ta del av det. Studiens resultat kommer endast redovisas i vetenskapliga 

sammanhang och kan inte härledas till dig.   

 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. 

  

Tack för din medverkan 

Lise-Lotte Möller och Catarina Fernow 

Diabetessjuksköterskor medicinkliniken sjukhuset i Lidköping 

a13lismo@student.his.se a13catfe@student.his.se   
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