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Sammanfattning 	
	
Introduktion: I Sverige lider 450 000 individer av diabetes varav 10-15% har typ 1 diabetes. 
Individer som har levt med sjukdomen under lång tid löper risk för komplikationer. Fysisk 
aktivitet är centralt i behandlingen men det finns dock risker och hinder som kan leda till att 
individen undviker fysisk aktivitet.	
	
Syfte: Syftet är att undersöka upplevda risker och övriga hinder vid fysisk aktivitet hos typ 1 
diabetiker. 	
	
Metod: Metoden som använts i detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Databaserna 
WorldCat Discovery och Pubmed användes vid sökningen av artiklar. Efter sökningen valdes 
10 artiklar ut och en tematisk analys applicerades. Därefter valdes 3 teman ut som senare 
användes för att analysera artiklarna. De var: rädslan och risken för hypoglykemi, hinder och 
åtgärder vid fysisk aktivitet samt beteendeförändring hos individen.	
	
Resultat: Rädslan för att hamna i hypoglykemi kan hindra individen från att träna. Det visade 
sig även att kvinnor lider av mer oro kring sin diabetes än män. Hjälpmedel för kontinuerlig 
blodsockermätning kan minimera oro och risken av att hamna i hypoglykemi under fysisk 
aktivitet. 	
	
Slutsats: Att ständigt oroa sig för att hamna i hypoglykemi kan leda till att individen slutar 
bry sig om de risker som finns med sjukdomen. En av de faktorer som ledde till att individen 
inte kunde utföra fysisk aktivitet var hyperglykemi. Kontinuerlig blodsockermätning samt 
stöd av personal på motionsanläggningar kan leda till att individen övervinner hinder och oro.	
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Abstract	
	
Introduction: In Sweden, 450,000 people suffer from diabetes, of which 10-15% have type 1 
diabetes. Individuals who have lived with the disease for a long time run the risk of 
complications. Physical activity is central to the treatment, but there are risks and obstacles 
that can lead to the individual avoiding physical activity. 	
	
Aim: The purpose is to investigate perceived risks and other obstacles during physical 
activity for type 1 diabetics.	
	
Methods: The choice of method was a systematic literature study. The databases WorldCat 
Discovery and Pubmed were used in the search of reports. After the search, 10 reports were 
selected, and a thematic analysis was applied. Then 3 themes were chosen which were later 
used to analyze the reports. They were as follows: the fear and the risk of hypoglycemia, the 
obstacles and remedies in relation to physical activity and behavioral changes in the 
individual. 	
	
Results: The fear of a hypoglycemia prevents the individual from exercising. The result 
showed that women suffers from anxiety concerning their diabetes to a greater extent than 
men. Aids such as Continuous Glucose Monitoring can minimize anxiety and the risk of 
getting into hypoglycemia during physical activity. 	
	
Conclusion: Constantly worrying about getting into hypoglycemia can cause the individual to 
stop caring for the risks associated with the disease. One of the factors that led to the 
individual being unable to perform physical activity was hyperglycaemia. Continuous blood 
glucose monitoring as well as support of personnel at exercise facilities can lead to the 
individual overcoming obstacles and concerns. 
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Förord 

 
Författaren har valt ett studera ämnet typ 1 diabetes då hon själv lever med sjukdomen sen 23 

år tillbaka. Många av de val och tankar som andra diabetiker nämnt i rapporterna som är 

inkluderade i detta dokument har en själv upplevt många gånger. För en individ som inte har 

diabetes kan det vara svårt att greppa varför en diabetiker reagerar på vissa sätt om en inte 

själv lider av sjukdomen. Fysisk aktivitet är en av de moment som skrämmer många av min 

vänner med typ 1 diabetes. Många känner en stor oro kring allt som har med rörlighet att göra 

då minsta lilla förändring i livet påverkar oss. Därför vill jag dedikera detta arbete till alla 

med typ 1 diabetes som behöver kämpa med denna sjukdom varje dag, livet ut!  

 

- Irina Krantz 
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Introduktion 

En av vår tids globala folksjukdomar dödade cirka 1,6 miljoner individer år 2016 (World 

Health Organization [WHO], 2019). År 2014 levde 422 miljoner individer med sjukdomen 

och den är i ständig ökning. Prevalensen har de senaste åren ökat mest i låg- och 

medelinkomstländer (WHO, 2019). Sjukdomen som denna litteraturstudie kommer att 

behandla är diabetes. Den ökade prevalensen av typ 1 diabetes samt den minimala åtkomsten 

av forskning kring typ 1 jämfört med typ 2, är två av de stora anledningarna till varför denna 

studie riktar sig mot typ 1 diabetes.  

 

Det finns två olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2, och de skiljer sig på många olika sätt. 

En väsentlig skillnad mellan typ 1 och 2 diabetes är att vid typ 2 drabbas individen av 

insulinresistens, vilket innebär att kroppen inte är lika känslig för det egna tillverkade 

insulinet som förut. Hos typ 1 diabetiker däremot slutar insulinproduktionen helt att fungera. 

Det har också visats att typ 2 diabetes har en koppling till individer med hjärt- och 

kärlsjukdom och övervikt. Denna sjukdom kan ”botas” genom att individen ändrar sin livsstil 

och det är vanligt att individen kan leva med sjukdomen utan att ha någon vetskap om den 

(Hjärtlungfonden, 2018b). Typ 1 diabetes är kvar hos individen hela livet ut, vilket även typ 2 

kan i vissa fall (Diabetesförbundet, 2019a).   

 

När en individ drabbas av typ 1 diabetes har de insulinproducerande cellerna, även kallat 

betaceller, attackerats av det egna immunförsvaret. Eftersom individen då drabbas av 

insulinbrist blir följden förhöjda blodsockervärden vilket kan leda till allvarliga 

komplikationer, exempelvis i hjärt-och kärl samt ögon och njurar om inte insulinbehandling 

sätts in (Diabetesförbundet, 2019b). Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln 

hos en frisk person och hjälper kroppen att bryta ner sockret i blodet (Bendt, 2017). När en 

individ drabbas av diabetes typ 1 måste hen tillföra insulinet själv genom antingen en spruta 

eller insulinpump (Diabetesförbundet, 2012). För att individen ska kunna kontrollera sin 

sjukdom finns det olika typer av hjälpmedel som kan underlätta detta. Exempelvis finns det 

ett flertal blodsockermätare som mäter sockernivåerna i blodet antingen genom ett stick i 

fingret eller med hjälp av en sensor som fästs på kroppen (Diabetesförbundet, 2012). Det 

finns flera olika typer av kontinuerliga blodsockermätare som använder sig av en sensor för 

att mäta blodsockernivåerna och de kallas ofta Continuous Glucose Monitoring [CGM]. De 

mäter även blodsockret kontinuerligt under hela dygnet. Vissa CGMs kan hjälpa till genom att 
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larma när blodsockret sjunker samt parkopplas med individens insulinpump 

(Diabetesförbundet, 2012). Omedelbart efter diagnosen, typ 1 diabetes, brukar sjukdomen 

oftast vara lätthanterad eftersom kroppen fortfarande har en insulinproduktion men i en 

reducerad mängd (Diabetes.co.uk, 2018). Den fasen kallas ”smekmånaden” och under den 

perioden kommer kroppen inte vara i lika stort behov av insulin som när smekmånaden är 

över. Längden på fasen varierar från person till person (Diabetes.co.uk, 2018).  

Typ 1 diabetes i siffror 

I Sverige lider 450 000 individer av diabetes och utav dem är det cirka 10-15% som har typ 1 

diabetes (Diabetesförbundet, 2019c). År 2017 avled cirka 92 000 individer i Sverige varav 

133 på grund av komplikationer av diabetes typ 1 (Socialstyrelsen, 2018). Individer som har 

levt med sjukdomen under lång tid löper risk för komplikationer, speciellt om blodsockret 

varit instabilt eller ofta legat över den rekommenderade gränsen (Diabetesförbundet, 2019b). I 

nuläget är det svårt att ange en specifik anledning till varför så många drabbas av typ 1 

diabetes då forskningen inte kommit fram till något entydigt resultat om orsakerna, därför är 

det även svårt att förebygga att sjukdomen bryter ut (Centers for Disease Control and 

Prevention[CDC], 2018a). CDC (2018a) nämner att ung ålder eller/och om andra medlemmar 

i familjen lider av sjukdomen ökar risken för att drabbas. WHO (2019) har fastställt att 

prevalensen har ökat med 4 % bland vuxna i världen de senaste 34 åren. Även i Sverige har 

prevalensen stigit de senaste åren (Nationella Diabetesregistret[NDR], 2017).  

Riskfaktorer 

Typ 1 diabetiker löper alltså en stor risk för att drabbas av följdsjukdomar om blodsockret 

överstiger den normala nivån, speciellt om det är under en längre period (Hjärtlungfonden, 

2018c). Enligt Yrkesföreningar Fysisk Aktivitet [YFA] (2018) bör den som har diabetes typ 1 

hantera både höga och låga blodsockernivåer som risker att ta hänsyn till i samband med 

fysisk aktivitet. Högt blodsocker [hyperglykemi] inträffar när individen har insulinbrist på 

grund av högt intag av mat, feldosering av insulin eller ingen eller för lite fysisk aktivitet 

(Diabetesförbundet, 2019d). Fysisk aktivitet i samband med hyperglykemi bör undvikas enligt 

YFA (2018) då det ökar risken för att drabbas av diabetisk ketoacidos, även kallat insulinbrist.  

 

Till skillnad från hyperglykemi kan lågt blodsocker [hypoglykemi] vara direkt livshotande. 

Hypoglykemi är när blodsockret sjunker under den önskvärda nivån och det kan ske om 
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individen utfört högintensiv träning, ätit för lite eller tagit för mycket insulin (Bendt, 2017; 

WHO, 2016).  YFA (2018) skriver att en typ 1 diabetiker ska äta något innan träning om 

blodsockret ligger på lägre än 5 mmol/l för att förebygga hypoglykemi.  

 

Enligt Al Khalifah, Suppère, Haidar, Rabasa-Lhoret, Ladouceur, & Legault (2016) är 

ungdomar som utför fysisk aktivitet frekvent känsligare för att hamna i hypoglykemi under 

träningspass än individer som är fysiskt inaktiva. Keshawarz, Piropato, Brown, Duca, Sippl, 

Wadwa & Snell-Bergeon (2018) skriver att en av anledningarna till att många typ 1 diabetiker 

undviker måttlig eller intensiv träning är rädslan för hypoglykemi. Keshawarz et al. (2018) 

visade att typ 1 diabetikernas träningsvanor inte nådde den nivå som skulle behövas för att 

förebygga följdsjukdomar. De lyfter även fysisk aktivitet som en praktisk lösning i det 

förebyggande arbetet mot hjärt-och kärlsjukdom hos typ 1 diabetiker (Keshawarz et al., 

2018).  

 

Enligt Bruno, Cerutti, Merletti, Novelli, Panero & Zucco (2009) har individer som drabbas av 

typ 1 diabetes i ung ålder en dubbelt så hög risk för förtidig död än vad den generella 

befolkningen har. Den vanligaste följdsjukdomen vid diabetes är hjärt- och kärlsjukdom 

(Hjärtlungfonden, 2018c). I Sverige visar statistiken att typ 1 & 2 diabetiker har 2-3 gånger 

större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än den generella befolkningen (Hjärtlungfonden, 

2018a). Riskfaktorer för att typ 1 diabetiker ska drabbas av hjärt-kärlsjukdom är stillasittande, 

dålig kosthållning samt rökning (Hjärtlungfonden, 2018a). En kohortstudie utförd i 

Saudiarabien påvisade också att den mest generella dödsorsaken för typ 1 och 2 diabetiker var 

makro- och mikrovaskulära sjukdomar. Studien nämner även att för att minska riskerna för 

förtidig död måste komplikationer som kopplas till diabetes reduceras (Al-Rubeaan et al., 

2016). En svensk studie visade att kvinnor med typ 1 diabetes och som fick sin diagnos innan 

de var 10 år har en 13 gånger så hög chans att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom jämfört med 

män (Rawshani, Sattar, Franzén, Hattersley, Svensson, Eliasson & Gudbjörnsdottir., 2018). 

Den visade även att död på grund av komplikationer från sjukdomen var frekventare bland 

kvinnor (Rawshani et al., 2018). I en dansk kohortstudie visades det att 49 av 720 patienter 

dog av komplikationer orsakade av typ 1 diabetes (Sandahl et al., 2017). Det var alltså 7 % av 

hela studiepopulationen och den vanligaste dödsorsaken var flerfaldiga komplikationer 

(Sandahl et al., 2017). 
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Friskfaktorer 

CDC (2018c) nämner att friskfaktorer för en typ 1 diabetiker är; hälsosam kost, fysisk 

aktivitet och normala kolesterol- samt blodtrycksvärden. Dessa rekommendationer är snarlika 

de rekommendationer som gäller för den generella befolkningen. Dock är en utav de främsta 

friskfaktorerna att undvika hyperglykemi, vilket är nästintill omöjligt (Diabetesförbundet, 

2019d; Lucini, D., Zuccotti, G., Scaramuzza, A., Malacarne, M., Gervasi, F., & Pagani, M., 

2013). Ett Hba1C-värde (långtidsblodsocker) på 8 %, vilket är en målsättning för en typ 1 

diabetiker, ligger högt över den gräns som anses optimal för en frisk person (Lucini et al., 

2013).  

 

Fysisk aktivitet är en del av behandlingen av typ 2 diabetes och enligt Codella et al. (2017) är 

det centralt även vid typ 1 diabetes då det minskar risken för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom, ökar insulinkänsligheten samt sänker blodsockret. Fysisk aktivitet kan även öka 

livskvaliteten och minska riskerna för andra komplikationer av typ 1 diabetes (Codella et al., 

2017). I en observationsstudie utförd av Van Dijk et al. (2016) visade resultaten att långa 

promenader har en avsevärd påverkan på blodsockret, både kort- och långsiktig, hos typ 1 

diabetiker. Studien visade även att trots ett högre intag av kalorier ökade insulinkänsligheten 

vid den här typen av fysisk ansträngning (Van Dijk et al., 2016). Ytterligare en studie visade 

att det gick att förebygga kardiovaskulära sjukdomar genom fysisk aktivitet. Där skulle 

individen utföra minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka för att förebygga hjärt- och 

kärlsjukdom (McCarthy, Funk, Grey, 2016). Hos individer som livnär sig på fysisk aktivitet, 

exempelvis atleter, samt andra fysiskt aktiva individer, har det även visats att längden på 

”smekmånaden” är betydligt längre (Codella, Terruzzi, & Luzi, 2017). Vid typ 1 diabetes är 

det även viktigt att förbereda sig inför träning då risken för att hamna i ett hyper- eller 

hypoglykemi annars kan vara stor (YFA, 2018). YFA skriver också att vid fysisk aktivitet är 

det viktigt att reducera insulintillförseln samt inta kolhydrater. De rekommenderar även 

hjälpmedel som kontinuerlig blodsockermätare (CGM) för att enklare kunna öka eller minska 

insulindoserna vid fysisk aktivitet (YFA, 2018).  

Kostnader 

CDC (2018b) nämner att 327 miljarder dollar årligen går till de kostnader som kretsar kring 

individer som drabbats av diabetes typ 1 och 2 i USA. År 1996 var det enligt Nationella 
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Diabetesregistret (NDR, 2017) 5303 patienter som behandlades på medicinklinik för typ 1 

diabetes i Sverige kontra 44 962 år 2017, alltså en drygt åttafaldig ökning. Det kostade det 

svenska samhället cirka 110 miljoner kronor år 2014 att förse patienterna med 

insulinpumpsbehandling (Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering [SBU], 

2018). Om patienten dessutom ska behandlas med en CGM lägger det på en extra kostnad på 

28 000 kronor (SBU, 2018). Eftersom hjärt- och kärlsjukdom är en utav de vanligaste 

komplikationerna hos typ 1 diabetiker är kostnaderna kring det även väsentligt att ta upp ur en 

folkhälsovetenskaplig aspekt. Hjärtlungfonden (2018d) skriver att år 2010 kostade hjärt-

kärlsjukdom Sverige 61,5 miljarder kr. I Sverige använder 42 % av typ 1 diabetikerna 

blodtryckssänkande medicin och 96 % tar någon lipidsänkande medicin (NDR, 2019). Det 

visar på hur stor betydelse sekundärprevention tillmäts vid diabetes typ 1. Orsaken är förstås 

att risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom har påvisats vara väldigt stor. Fysisk aktivitet är 

en effektiv metod för att förebygga följdsjukdomar som detta hos typ 1 diabetiker, dock 

betyder inte det att individen kommer ägna sin tid åt det (Keshawarz et al., 2018).  

Folkhälsovetenskapligrelevans 

Ämnet är väsentligt att belysa utifrån ett folkhälsoperspektiv eftersom att prevalensen för typ 

1 diabetes ökat med 90% de senaste 21 åren i Sverige (NDR, 2017). Globalt har typ 1 och 2 

diabetes dubblerats sen år 1980 vilket också ökar relevansen (WHO, 2016). Enligt World 

Health Organization (2016) finns inte statistik gällande prevalensen för enbart typ 1 diabetes 

ur ett globalt perspektiv.  

 

Ett annat argument är att fysisk aktivitet fungerar som friskfaktor hos typ 1 diabetiker och 

därmed kan vara en resurs i det förebyggande arbetet mot följdsjukdomar (Socialstyrelsen, 

2015). Sekundärprevention för att förebygga senkomplikationer vid typ 1 diabetes är enligt 

Socialstyrelsen (2018) att ge råd angående fysisk aktivitet, kolhydraträkning (vilket 

underlättar vid dosering av insulin) samt sluta röka. Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, u.å) 

beskriver dessutom fysisk aktivitet som en av de centrala delarna vid behandlingen av typ 1 

diabetes inom den svenska vården. Keshawarz et al. (2018) skriver också att fysisk aktivitet 

kan leda till minskade vårdkostnader för samhället och ett längre liv för individen. Det finns 

dock risker och andra hinder som kan leda till att individen undviker fysisk aktivitet 

(Keshawarz et al., 2018). 
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Problemformulering 

År 2017 var det 44 962 individer som behandlades på en medicinklinik i Sverige för typ 1 

diabetes (NDR, 2017). Det är en ökning med 90 % på 21 år. Den ökade prevalensen 

understryker betydelsen av det sekundärpreventiva arbetet. NDR (2017) skriver att sekundär- 

samt primärprevention är ännu viktigare vid diagnos i tidig ålder för att reducera risken för 

hjärt-kärlsjukdom samt att fysisk aktivitet har en väsentlig reducerande påverkan på 

prevalensen av högt BMI och hjärt-kärlsjukdom hos typ 1 diabetiker. En mer stillasittande 

livsstil blir ett allt vanligare problem i dagens samhälle, därför är det essentiellt att den 

riskfaktorn också belyses i koppling till typ 1 diabetes (NDR, 2017). Fysisk aktivitet är 

positivt i det sekundärpreventiva arbetet hos typ 1 diabetiker men kan också öka risken för 

hypoglykemi. Oro för detta utgör i många fall ett hinder för fysisk aktivitet (Keshawarz et al., 

2018). Statistiken visar att 20 % av typ 1 diabetikerna i Sverige är fysiskt inaktiva (NDR, 

2019). Detta stärker tesen om att det är viktigt att undersöka oron för risker och andra hinder 

som typ 1 diabetiker kan uppleva under utövandet av fysisk aktivitet.  

Syfte 
Syftet är att undersöka upplevda risker och övriga hinder vid fysisk aktivitet hos typ 1 

diabetiker.  
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Metod 

Den typ av studiemetod som användes i den här rapporten var en systematisk litteraturstudie. 

Varför den här studiemetoden valdes var för att det är ett enkelt sätt att få fram relevant data. 

Det är även ett effektivt sätt att få grepp om hur forskningsläget ser ut just nu inom studiens 

område. Bryman (2012) skriver att en systematisk litteraturstudie innebär att forskaren 

systematiskt söker efter relevant forskning och sedan redovisar resultatet och processen av 

arbetet (Bryman, 2012).   

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom en systematisk sökning i databasen PubMed, WorldCat 

Discovery samt Medline. Enligt Backman (2016) är databasen PubMed en av de essentiella 

källorna till medicinsk forskning då den inkluderar databasen Medline. Medline inkluderar 

även artiklar med ämnet friskvård/vård vilket har en koppling till folkhälsovetenskapen. Det 

här några av de större anledningarna till att PubMed har varit en av de centrala källorna för 

den här studien. Under datainsamlingen utgick majoriteten av sökningarna ifrån 

avgränsningarna Journal articles, 5 years och human eller humans. Detta för att få en så precis 

sökning som möjligt. Avgränsningen 5 years användes för att hitta ny forskning kring ämnet 

då sökningen annars resulterade i artiklar om diabetes typ 2. Ulrichsweb, som är en sökmotor 

där information kring diverse artiklar kan inhämtas, användes även jämlöpande för att 

kontroller att artiklarna var peer reviewed samt att de fanns tillgängliga i fulltext 

(http://ulrichsweb-serialssolutions-com.libraryproxy.his.se). 

Sökningar 

De sökord som har använts valdes ut med hjälp av en generell sökning i databasen PubMed 

samt med hjälp av hemsidan Svenska MESH. Sökningen började med en mer generell 

efterforskning med orden Diabetes type 1 och AND och blood glucose regulation. För att hitta 

fler artiklar användes sökorden Diabetes type 1 och AND i kombination med fler olika 

relevanta sökord (ex. hypoglycaemia prevention, physical activity, sport, exercise och heart 

disease). 

 

Sökningarna utmynnade i kombinationen: Diabetes type 1 OR Diabetes mellitus AND 

physical activity OR exercise OR sports AND prevention & control. Den här sökningen gav 
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11 080 träffar och innehöll avgränsningarna full text, journal articles, 5 years och human. Den 

sökning som gav flest träffar var: (diabetes OR diabetes type 1 OR diabetic OR type 1 

diabetes OR diabetic type 1 OR diabetes mellitus OR t1dm) AND (cardiovascular disease OR 

heart disease OR stroke OR heart failure OR foot OR hyperglycemia OR complications) 

AND (exercise OR activity OR physical OR physical activity OR sport OR running OR 

walking OR strength training OR training OR workout OR working out OR hiit). Dock gav 

den inga träffar som var relevanta för den här studien.  

 

Utifrån den tidigare söksträngen skapades en mer preciserad sökning grundad på 

kombinationen: diabetes mellitus type 1 AND (cardiovascular disease OR heart disease OR 

stroke OR heart failure OR foot OR hyperglycemia OR complications) AND (exercise OR 

activity OR physical OR physical activity OR sport OR running OR walking OR strength 

training OR training OR workout OR working out OR hiit). Den sökningen gav 1278 träffar 

och utmynnade i att 12 stycken artiklar, relevanta för studien, hittades.  

 

Under studiens gång omformulerades syftet för att passa den folkhälsovetenskapliga 

relevansen och därför utfördes ytterligare sökningar. Dock användes en av artiklarna från 

första sökningen (se Tabell 2 och Tabell 4). I Tabell 5 och Tabell 1 kan resultatet från den 

andra sökningen ses. Under denna sökning användes två olika databaser, Pubmed och 

WorldCat Discovery. De första sökningarna utgick ifrån söksträngen: physical activity AND 

type 1 diabetes AND risk. Denna sökning mynnade ut i 162 träffar men bara en artikel valdes 

ut. För att specificera sökningarna mot det nya syftet ytterligare användes söksträngen: type 1 

diabetes AND risk AND hypoglycaemia. Denna resulterade i 1188 träffar och 4 artiklar 

valdes ut ifrån den. Olika kombinationer av orden fears, exercise och distress användes i 

ytterligare sökningar som resulterade i ytterligare 7 artiklar (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Sökord och träffar från sökning 2. 

 

Tabell 2. Sökord och träffar från sökning 1.
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Urval 

Baserat på forskningsartiklarnas titlar utsorterades de med relevans till studien. De artiklar 

med titlar som inkluderade irrelevanta ämnen, som exempelvis diabetes typ 2 eller 

graviddiabetes, var enkelt att exkludera på detta vis.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

De avgränsningar som har tagits i akt vid urvalet av artiklarna var typ 1 diabetes, rädslan av 

att drabbas av hypoglykemi, fysisk aktivitet, hypoglykemi, följdsjukdomar vid diabetes typ 1 

samt kost och diabetes typ 1. Studier som inkluderade graviddiabetes exkluderades liksom 

sådana som enbart riktade sig mot barn. I urvalet ingår både studier som utförts med  

kvantitativa metoder och  sådana som använt  kvalitativa metoder. För att få tillgång till 

aktuella artiklar användes en avgränsning på 5 år. En annan avgränsning var att artiklarna 

enbart var på engelska, för att underlätta vid urvalet. Sökningarna riktade sig även enbart mot 

diabetes typ 1. I början av sökprocessen inkluderades även typ 2 diabetes men eftersom syftet 

omformulerades under sökningsprocessen togs dessa bort. De artiklar som inkluderades i den 

första sökningen exkluderades därför helt med undantag för en rapport som diskuterade 

kombinationen av typ 1 diabetes och fysisk aktivitet. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av checklistor hämtade från Critical Assessment 

Skills Programme [CASP]. CASP är ett program som används för att utvärdera studiers 

resultat, relevans och pålitlighet (CASP, 2019). Detta utfördes systematiskt under hela 

arbetsprocessen för att undvika ofullständiga eller icke godtagbara artiklar. Samtliga studier 

var även peer reviewed samt underkastade  etiska granskning. 

Analysmetod 

För att analysera den insamlade datan användes en tematisk analys. Enligt Bryman (2012) är 

det här tillvägagångssättet en utav de vanligaste kvalitativa dataanalys metoderna. Han skriver 

även att den generella strategin för att utföra en tematisk analys är att skapa teman som 

appliceras på den data som samlats in för att sen dela in datan i olika subteman (Bryman, 

2012). Bryman (2012) skriver även att teman i den insamlade datan bildas genom  exempelvis 
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återkommande ämnen, likheter eller skillnader i tolkningen av frågan. Under analysen av de 

insamlade artiklarna har fokus legat på återkommande ämnen.  

 

Artiklarna har delats upp i två tabeller eftersom att det ingick två olika sökprocesser i denna 

studie. De har döpts till tabell 1 och 2, detta diskuteras ytterligare under rubriken Sökningar. 

Artiklarnas resultat samt metod sammanställdes i två tabeller i programmet Excel för att 

underlätta den tematiska analysen. Alla artiklar lästes noggrant igenom och sammanfattades 

för att enklare kunna hitta de teman som fanns. Efter att systematiskt samlat in och bearbetat 

artiklarna hittades fyra kodningsgrupper vilka längre fram i processen formulerades om till tre 

teman. Dessa applicerades sedan på artiklarnas resultat för att kunna urskilja vilka artiklar 

som passade in under vilket tema. Många av artiklarna passade in under flera teman, vilket 

också presenteras mer ingående under resultatet i det här dokumentet samt i ytterligare en 

tabell (Se Tabell 3).  

 

Etiska överväganden 

Referenshanteringen som användes i studien var American Psychological Association [APA]. 

Artiklarna som studien är baserad på är kvalitetsgranskade med hjälp av mallen CASP. De är 

även alla peer reviewed vilket innebär att de har genomgått en granskning och upprätthåller 

den kvalitet som förväntas (Vetenskapsrådet, 2017). Alla studier har även genomgått en etisk 

prövning. Den statistik som har hämtats från NDR Nationella diabetesregistret, vars syfte är 

att underlätta arbetet inom diabetesvården för vuxna i Sverige, är anonymiserad av registret 

(NDR, 2019b).  
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Resultat 

I de 10 artiklar som den här litteraturstudien grundar sig på urskilde sig fyra kodningsgrupper 

(fysisk aktivitet, hypoglykemi, beteendeförändring och risker). Dessa formulerades om till tre 

teman: rädslan och risken för hypoglykemi, hinder och åtgärder vid fysisk aktivitet samt 

beteendeförändring hos individen. Den tematiska analysen fortsatte därför genom att placera 

artiklarnas resultat under passande teman. Därefter kunde en analys av respektive tema 

utföras.  

 

Tabell 3. Artiklarnas temaindelning. 

 

TEMA 1: Rädslan och risken för hypoglykemi 

Rädslan för att hamna i hypoglykemi och riskerna för att hamna i hypoglykemi under träning 

studeras i ett flertal av de insamlade artiklarna, även riskerna kring rädslan för hypoglykemi 

nämns (Se Tabell 3). Rankin, Elliott, Heller, Amiel, Rogers, De Zoysa & Lawton (2014) 

visade exempelvis att en av de negativ påföljderna var att överäta under ett hypoglykemi, och 

därmed ligga på ett högre blodsocker trots risken för framtida komplikationer. Relationen 

mellan den upplevda rädsla för hypoglykemi och kost hos kvinnor diskuterades i en studie där 

resultatet visade att 47 % av kvinnorna led av fetma eller övervikt (Martyn-Nemeth, Quinn, 

Hacker, Park & Kujath, 2014). Kvinnorna i studien rapporterade högre rädsla för 

hypoglykemi än män. Mer än hälften av kvinnorna rapporterade dessutom att de led av medel 

eller hög oro. Anledningen till detta var oftast känslan av att vara otillräcklig, överväldigad 

eller/och rädd på grund av risken för att drabbas av komplikationer i framtiden. Tanken av att 

leva med diabetes drev även ⅓ av kvinnorna till att känna vrede, depression eller/och rädsla 

(Martyn-Nemeth, et al., 2014). 

 

En annan studie visade att individer med typ 1 diabetes lider av depression i högre 

utsträckning än individer utan sjukdomen och att ett samband mellan det och allvarlig 
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hypoglykemi kunde ses (Nunley, Karp, Orchard,  Costacou, Aizenstein, Jennings, & Rosano, 

2018). Enligt författarna  kan depression leda till att individen reducerar sitt insulin och 

därmed ha ett högre blodsocker, trots risken för komplikationer. Detta hindrar även individen 

från att träna då det inte rekommenderas att göra det vid för höga blodsockernivåer. Även 

samband mellan minskad fysisk aktivitet och depression kunde ses hos typ 1 diabetikerna i 

studien (Nunley et al., 2018). 

Heise, Bain, Bracken, Zijlstra, Nosek, Stender-Petersen, Haahr (2016) studerade riskerna för 

att hamna i hypoglykemi under träning och hur det kan påverka individen. Studien 

involverade två olika testgrupper där studiepopulationen slumpmässigt delades in. Grupperna 

fick behandling med två olika typer av långtidsverkande insulin, degludec samt glargine. 

Resultatet visade ingen skillnad mellan testgrupperna och ingen av deltagarna fick lågt 

blodsocker under träningen. Dock noterade forskarna att studiens struktur inte speglar den 

vardag som individen har vanligtvis och att det är vanligare att individen i sin vardag 

glömmer att reducera kolhydratinnehållet i måltider innan träning. Detta kan med en 

reducerad insulintillförsel leda till hyperglykemi innan eller under träning (Heise, et al., 

2016). Wróbel, Rokicka, Czuba, Gołaś, Pyka, Greif & Gąsior (2018) studerade också fysisk 

aktivitet och risken för att hamna i hypoglykemi. Deras resultat visade inte några  risker med 

träning vid typ 1 diabetes när det kom till blodsockerkontroll, dock hade denna 

studiepopulation en god uppsikt på sitt blodsocker redan innan studien startade (Wróbel, et 

al., 2018). 

 

En annan studie studerade CGMs påverkan på individen och inkluderade enbart deltagare som 

hade nedsatt känslighet för hypoglykemi, det vill säga att de inte kunde känna av de symptom 

som uppstår vid ett lågt blodsocker (Vloemans, Van, De, Cleijne, Rondags, Geelhoed-

Duijvestijn & Snoek, 2017). Resultatet av studien var att en CGM hjälpte individen att känna 

kontroll över sjukdomen samt ökade välmåendet. Ett par av deltagarna tyckte också att de fick 

en bättre översikt över hur träning kan påverka deras blodsocker med hjälp av hjälpmedlet. 

Detta för att det hjälpte till att minimera risken för att hamna i hypoglykemi (Vloemans, et al., 

2017).  

TEMA 2: Hinder och åtgärder vid fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som tema lyfts i ett flertal av artiklarna (se Tabell 3). Detta tema diskuteras ur 

olika aspekter i de behandlade artiklarna. En interventionsstudie koncentrerade sig på att titta 
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på skillnaden mellan att promenera på ett gåband och köra aerobics samt effekten på 

individens blodsocker (Zaharieva, Yavelberg, Jamnik, Cinar, Turksoy & Riddell, 2017). 

Studiepopulationen använde sig av insulinpump vilket gav dem möjligheten att stoppa eller 

reducera insulintillförseln under träningen. Det visade sig att 83 % av studiepopulationen 

sjönk i blodsockert under aerobics-träningen men inte alls på samma sätt när de promenerade 

på gåbandet. Under båda interventionerna stoppades insulintillförseln tills de var i viloläge 

igen (Zaharieva, et al., 2017). Resultatet från ytterligare en studie visade att med hjälp av 80 

% reducering av insulintillförseln eller att helt stänga av insulinpumpen före träning kunde 

deltagarna markant minimera risken att hamna i hypoglykemi (Franc, Daoudi, Pochat, Petit, 

Randazzo, Petit , Duclos,  Penfornis, Pussard, Not, Heyman, Koukoui, Simon & Charpentier., 

2015). En trend av färre fall av hypoglykemi kunde också ses hos de deltagare som tränade 

tätt efter lunchen. Detta kunde även ses hos dem som tog en lägre dos insulin till maten innan 

träning kontra de som enbart reducerade sin insulintillförsel innan träning (Franc, et al., 

2015). Wróbel et al. (2018) lät också sin studiepopulation utföra två olika träningsformer, 

aerobics- och motståndsträning, för att se om de olika träningsformerna kunde påverka 

blodsockret åt ett positivt håll. Resultatet visade att deltagarna i aerobics-gruppen minskade 

sina insulindoser markant under de 3 månaderna som studien pågick (Wróbel, et al., 2018). 

 

Tidigare studier har visat att typ 2 diabetiker kan reducera risken för hjärt- och kärlsjukdom 

samt förbättra sitt HbA1C med hjälp fysisk aktivitet (Mottalib, Tomah, Hafida, Elseaidy, 

Kasetty, Ashrafzadeh & Hamdy, 2019). Mottalib et al (2019) ville se om typ 1 diabetiker 

också kunde reducera dessa risker med hjälp av samma metod. Resultatet bekräftade  

hypotesen och visade att viktnedgången kunde kopplas ihop med en bättre blodsockerkontroll 

(Mottalib et al., 2019).  

 

En annan, kvalitativ, studie som baserade sig på semistrukturerade intervjuer med typ 1 

diabetiker visade en annan  bild av fysisk aktivitet (Rankin, 2014). Några av deltagarna i 

studien undvek aktiviteter som involverade fysisk aktivitet eftersom dessa oftast ledde till att 

individen drabbades av hypoglykemi (Rankin, et al., 2014). Giorda, Ozzello, Gentile, 

Aglialoro, Chiambretti & Rossi (2015) nämner också i sin studie att fysisk aktivitet agerar 

som riskfaktor hos typ 1 diabetiker. Deras resultat visade att mindre än 20 % av 

studiepopulationen inte upplevde hypoglykemi vid träning. De nämnde även att 1 av 6 

upplevt ett allvarligare hypoglykemi det senaste året (Giorda, et al., 2015). 
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TEMA 3: Beteendeförändring hos individen 

Beteendeförändring hos typ 1 diabetiker kan ses i flertal av de analyserade artiklarna och även 

olika typer av hinder i deras vardag, både självförvållade och icke, där självförvållat till 

exempel kunde vara att överäta. Flera författare beskriver  negativa aspekter av  detta tema, 

exempelvis i en studie kring kvinnors oro angående sjukdomen. Deras rädsla för hypoglykemi 

resulterade i att många av deltagarna överåt eller på annat sätt hade dålig kontroll över sin 

sjukdom (Martyn-Nemeth, et al., 2014). Resultatet visade även att sjukdomen hade en stor 

påverkan på individens beteende och det fanns även ett starkt samband mellan individens 

kosthållning och oro för sin diabetes. Ett exempel från studien var att vissa av deltagarna 

överåt på grund av rädslan för att hamna i ett hypoglykemi (Martyn-Nemeth, et al., 2014).  

Rankin et al. (2014) studerade hur individen påverkas av att inte känna av hypoglykemi och 

hur det kunde påverka deras liv. Studiepopulationens liv påverkades avsevärt av att de inte 

kunde känna av symptomen. Vissa av deltagarna slutade jobba, var rädda att vara hemma 

ensamma samt undvek diverse aktiviteter. Känslan av att inte ha kontroll hindrade även vissa 

att gå ut bland allmänheten. En av deltagarna nämnde även att hans barn inte kunde bjuda 

hem vänner då vännernas föräldrar var rädda att deras barn skulle skadas eller traumatiseras 

om han skulle få  hypoglykemi. Det fanns också exempel på  individer som helt ignorerade 

sin situation vilket ledde till att både diabetikern  och andra drabbades (Rankin, et al., 2014). 

En positiv aspekt utifrån temat om beteendeförändringlyfts i Wróbel et al. (2018) studie, där 

de kunde se en ökad livskvalitet hos deltagarna vid introducering av fysisk aktivitet i deras 

vardag (Wróbel, et al., 2018).  
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Tabell 4. Resultat från sökning 1. 
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Tabell 5. Resultat från sökning 2. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Studiens viktigaste fynd var att typ 1 diabetiker både kan påverkas positivt och negativt av 

fysisk aktivitet. De upplevda riskerna som individen känner, sätter upp hinder inför, under och 

efter fysisk aktivitet kan till stor del leda till att hen överhuvudtaget undviker att röra på sig. 

Detta trots den positiva inverkan som fysisk aktivitet kan ha för typ 1 diabetiker i det 

förebyggande arbetet mot följdsjukdomar (Codella et al., 2017). Individer som levt med 

sjukdomen under en längre tid löper även större risk för att drabbas av komplikationer, 

speciellt om blodsockret legat över den rekommenderade gränsen (Hjärtlungfonden, 2018c).  

 

Vid fysisk aktivitet kan en typ 1 diabetiker hamna i en väldigt krävande situation. Att inte ha 

läget under kontroll är en av anledningarna till att individer exkluderar sig från aktiviteter och 

även samhället. Det vill säga att individen till exempel är orolig eller rädd att hamna i ett 

hypoglykemi utan att kunna hantera situationen utan hjälp av utomstående. Bendt (2017) 

styrker detta och skriver även att ett lågt blodsocker kan vara direkt livshotande och kräva att 

andra individer ingriper (Bendt, 2017). För att minska oro hos typ 1 diabetiker kan 

träningsfaciliteterna öka kunskapen kring typ 1 diabetes hos de anställda. Det här kan 

exempelvis utföras genom en kurs om riskerna med typ 1 diabetes och träning samt hur 

personalen ska hantera ett hypoglykemi. Det här skulle teoretiskt sett kunna lugna individen 

genom att skapa en trygg zon att träna i.  

 

En annan lösning hade varit att inkludera glukoshöjande medel exempelvis glukostabletter i 

träningsfaciliteternas första-hjälpen utrustning för att underlätta vid ett hypoglykemi. Att inte 

ha tillgång till något att tillföra vid ett lågt blodsocker kan skapa en stor oro för en typ 1 

diabetiker. Detta visade sig även i resultatet från denna studie då det fanns en koppling mellan 

typ 1 diabetikernas kosthållning och rädslan för hypoglykemi i flera av artiklarna (Martyn-

Nemeth, et al., 2014; Rankin et al., 2014). En studie visade också att vissa individer överäter 

på grund av rädsla för att hamna i hypoglykemi och därmed ligger högre i blodsockret än 

rekommenderat trots riskerna för senkomplikationer som hjärt- och kärlsjukdom (Martyn-

Nemeth, et al., 2014). Detta kan även vara en bidragande faktor till att individen ofta har ett 

högre blodsocker än rekommenderat. Det är också ett hinder vid utförandet av fysisk aktivitet 

då en typ 1 diabetiker ska undvika det vid ett hyperglykemi (YFA, 2018).   
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Ett annat av de mer intressanta fynden var att en studie lyfte att kvinnor känner av oro och 

ångest mer än män med typ 1 diabetes (Martyn-Nemeth, et al., 2014). Kan kopplingen mellan 

oron för hypoglykemi och överätandet och/eller utebliven fysisk aktivitet vara den/de stora 

faktorn till ökad hjärt- och kärlsjukdom hos kvinnor? Hjärt- och kärlsjukdom är den 

följdsjukdom som är vanligast bland diabetiker enligt Hjärtlungfonden (2018c) och 

Keshawarz et al (2018) skriver att fysisk aktivitet är en faktor som minskar risken för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, men också ökar risken för att hamna i ett eller flera 

hypoglykemi. Detta ökar oron hos typ 1 diabetiker enligt studien. Denna oro leder också i 

många fall till att individen inte utför någon fysisk aktivet överhuvudtaget. De nämner även 

att typ 1 diabetikers träningsvanor inte nådde den önskade nivån som behövs för att undvika 

komplikationer i framtiden (Keshawarz et al., 2018). Hjärtlungfonden (2018a) skriver även att 

stillasittande, dålig kosthållning samt rökning är riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom som typ 1 diabetiker. Eftersom att hjärt- och kärlsjukdom kostade 61,5 miljarder 

kronor år 2010 och 42% av typ 1 diabetikerna i Sverige använde blodtryckssänkande medicin 

ökar det ämnets relevans till folkhälsan (Hjärtlungfonden, 2018d; NDR, 2019).  

 

Detta väcker tanken om att införa specifika åtgärder samt utföra ytterligare studier om kvinnor 

med typ 1 diabetes. Finns det någon speciell anledning till att kvinnor känner av en högre oro 

än män? Och är det kopplat med den höga risken av hjärt- och kärlsjukdom som kvinnor har 

jämfört med män? Rawshani et al (2018) skriver att kvinnor som diagnostiserats med typ 1 

diabetes innan de fyllt 10 år har en 13 gånger så hög risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom än män med typ 1 diabetes. Ett annat argument är att kvinnor med typ 1 diabetes 

även har större chans att dö av komplikationer än vad män med typ 1 diabetes har (Rawshani 

et al., 2018). Denna debatt är dock komplex och behöver ytterligare efterforskning för att 

kunna diskuteras vidare. 

 

Ett positivt fynd under denna studie var dock att CGMs och andra hjälpmedel kan minimera 

oron hos individen. De kan även öka välmående, både fysiskt och psykiskt, genom att minska 

stress och oro innan, under och efter träning (Vloemans, et al., 2017). Följaktligen påverkar 

hög- och lågintensiv träning blodsockret på olika sätt och hjälpmedel som CGMs eller 

insulinpump är en avlastande lösning för individen. Eftersom att oroa sig över att hamna i 

hypoglykemi nämns som en av de största anledningarna till att individer undviker fysisk 

aktivitet, ökar det vikten av att tillföra dessa hjälpmedel till alla typ 1 diabetiker (Keshawarz, 
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2018). Om alla typ 1 diabetiker var försedda med insulinpumpar som kan parkopplas med en 

CGM hade möjligtvis oron minskat och fler kunnat utföra fysisk aktivitet. Detta instämmer 

även YFA (2018) på då de rekommenderar att individen använder en CGM för att underlätta 

vid proportionering av insulin innan, under och efter träning. De skriver även att individen 

själv kan förbereda sig inför ett träningspass genom att reducera insulintillförseln eller/och 

inta kolhydrater. Eftersom att en av riskfaktorerna med att vara fysiskt inaktiv hos en typ 1 

diabetiker är att senare i livet drabbas av komplikationer som hjärt- och kärlsjukdom, vilket 

nämns i flertalet studier som en av de vanligaste komplikationerna, borde detta vara en 

prioritet i den svenska hälso- och sjukvården. Att förse typ 1 diabetikerna med insulinpump 

kostade dock det svenska samhället 110 miljoner kronor år 2010 (SBU, 2018). Teoretiskt sett 

kan detta minska chansen att få tillgång till den här typen av hjälpmedel. Något som 

ifrågasätter detta är att fysisk aktivitet ingår som en av de centrala delarna i behandlingen av 

en typ 1 diabetiker i det svenska vårdsystemet (Socialstyrelsen, u.å). Borde inte de hjälpmedel 

som finns tillhands vid underlättande av fysisk aktivitet för individen vara tillgodosett?  

 

Oron hos typ 1 diabetiker angående hypoglykemi behöver lyftas inom folkhälsoarbetet 

eftersom det kan leda till att individen undviker hälsofrämjande aktiviteter som träning. Det 

som ökar den folkhälsovetenskapliga relevansen kopplat till ämnet ännu mer är att typ 1 

diabetes ökat med 90% de senaste 21 åren i Sverige (NDR, 2017). Det gör det ännu viktigare 

att jobba för att få individen att känna sig trygg under den typen av aktivitet. Denna 

litteraturstudie visar att forskningen kring typ 1 diabetes inte är lika frekvent som för typ 2 

diabetes. Slutligen behövs det mer forskning för att kunna se hur riskerna samt hindren typ 1 

diabetiker upplever kopplat till fysisk aktivitet kan förebyggas. 

Metoddiskussion  

Studiemetoden har både styrkor och svagheter. En av styrkorna med en litteraturstudie är att 

den kan hjälpa till att ta fram vad som “fungerar” med exempelvis en intervention i en studie 

(Bryman, 2012). En av svagheterna är dock att metoden oftast innebär att individen som utför 

studien väljer artiklar som hen tycker är intressanta eller som har en abstract som är enkel att 

förstå (Bryman, 2012). Studiens syfte hade i efterhand hypotetiskt fungerat bättre som en 

enkätstudie. Detta för att enklare kunna få en uppfattning om vad individen känner kring 

fysisk aktivitet och vilka hinder samt risker som upplevs inför/under/efter träning. Dock 

fungerar denna studiemetod också med det syftet som lyfts.  
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Urvalet av forskningsartiklar utfördes genom att läsa titlarna i databasen. Om titeln var 

relevant för syftet valdes den ut för ytterligare genomgång, exempelvis genom att läsa 

abstract. Detta kan ha förorsakat att relevanta artiklar förbisetts i processen, då vissa titlar 

möjligtvis inte förmedlar det som forskningen faktiskt innehåller. 

Under studien applicerades vissa inklusions- och exklusionskriterier vilket har påverkat 

sökningen och den insamlade datan. Vissa artiklar som kan ha haft relevans i studien kan ha 

förbigåtts på grund av detta, vilket innebär att studiens resultat inte är generaliserbart. Under 

sökningen av artiklar har urvalet hållits så opartiskt som möjligt, dock har författarens 

koppling till typ 1 diabetes haft en viss påverkan på studien.  

 

Under eftersökningen av artiklar användes ett flertal sökord och kombinationer vilket ökade 

chansen att hitta relevant material till studien. Något som dock kan ifrågasätta 

sökningsprocessen är att fler databaser kunde använts för att hitta ytterligare artiklar relevant 

till ämnet.  

 

Eftersom att studien inkluderade både kvalitativ och kvantitativ forskning sammanfattades de 

relevanta delarna av forskningen i tabeller enligt Bryman (2012). Därför har heller ingen 

jämförelse mellan mätmetoderna i studierna utförts. Något som dock borde påpekas är att 

denna litteraturstudie inkluderade ett flertal tvärsnittsstudier. Deras resultat är lite lika pålitligt 

som exempelvis longitudinella studier, vilka också skulle kunna jämföra variabler (Bryman, 

2012).  

 

En styrka med datahanteringen var att alla artiklar bearbetades grundligt genom att läsa 

abstract, genomgång av hela artikeln, sammanfattning av relevanta delar för att sedan 

applicera teman och till sist skriva resultatet samt diskussionen utifrån det. Detta innebär att 

författaren bearbetat alla artiklar flertalet gånger under hela forskningsprocessen. Författaren 

använde sig av utvärderingsmallar från CASP vid genomgången av artiklarna vilket ökade 

både pålitligheten och relevansen av artiklarna. Andra mallar som exempelvis Strobe eller 

Consort hade även kunna använts under denna process men valet av CASP baserades på att 

den inkluderade separata mallar för olika studietyper.  
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Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som tagit under studien har varit en opartisk syn på den data som samlats 

in samt att sammanfattningen av den utförts noggrant för att inte vinkla den. Datan har även 

bearbetats med största respekt mot de forskare som utfört studien. 

Slutsats 

Det finns många hinder för typ 1 diabetiker både innan, under och efter träning. Att ständigt 

oroa sig för att hamna i hypoglykemi kan leda till att individen slutar bry sig om de risker som 

finns med sjukdomen i framtiden. Det är inte bara under fysisk aktivitet som individen är 

orolig över vad som ska hända utan det påverkar hen under hela dygnet, vilket kan leda till att 

vissa undviker fysisk aktivitet helt då de inte känner att de har kontroll. En av de faktorer som 

ledde till att individen inte kunde utföra fysisk aktivitet var hyperglykemi. Vissa individer 

utsätter sig själva för detta, genom att överäta, på grund av rädslan för att hamna i ett 

hypoglykemi. Kontinuerlig blodsockermätning samt insulinpump kan dock leda till att 

individen övervinner hinder och oro vid fysisk aktivitet. 
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