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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som medför stora förändringar i en persons liv. 

I denna förändring ingår flera övergångar, b.la. att övergå från frisk till sjuk 

men också övergå från pediatrisk vård till vuxenvård. Det är organisatoriska 

skillnader mellan den pediatriska vården och vuxenvården. Sjuksköterskan 

har olika roller i de två olika vårdformerna och på så sätt stöttas patienterna 

på olika sätt.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienternas upplevelser av övergång 

från pediatrisk vård till vuxenvård vid diabetes typ 1.  

Metod: Författarna har använt sig av en litteraturöversikt för att strukturera och skapa 

en överblick över det valda området och för att besvara syftet. Författarna har 

använt sig av tio vetenskapliga originalartiklar där de sammanställt ett 

resultat som svarar på denna litteraturöversikts 

Resultat: Resultatet visade att patienterna hade personliga åsikter kring utmaningarna 

under övergången. Patienterna hade olika inställningar inför övergången från 

pediatrisk vård till vuxenvård. Patienterna ansåg att förbättringar borde göras 

på organisationsnivå p.g.a. brist på struktur under övergången samt dålig 

kommunikation med patienterna.  

Diskussion: Sjuksköterskor är i behov av kunskap angående patienternas upplevelser av 

övergången för att kunna förbättra sin egen roll. När patienter övergår från 

pediatrisk vård till vuxenvård upplever de stress och påfrestningar på grund 

av sämre vägledning från den pediatriska vården. Både den pediatriska 

vården och vuxenvården är i behov av en praktisk struktur för övergången, 

detta för att dämpa känslor av oro som kan uppkomma hos patienterna. 

Nyckelord:  Transition, patienter, diabetes mellitus, upplevelser  

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Diabetes type 1 is a disease that causes big changes in a person's life. The 

changes include various transitions, for an example transition from healthy 

to ill but also the transition from pediatric care to adult care. There are 

organizational differences between the pediatric care and adult care. Nurses 

have different roles in these two different treatment modalities that leads to 

the support being different too.  

Aim: The aim of this study was to describe patient’s experiences of transition 

from pediatric care to adult care of diabetes type 1.  

Method:   A literature overview was used to structure and give the reader an 

overview of the selected area and to answer the purpose. Ten original 

scientific articles were used to compiled research that fulfill the purpose of 

this study 

Results:  The result showed the patients personal views about the challenges during 

the transition. Patients had different feelings about the transition from 

pediatric care to adult care. The patients felt that improvements should be 

made in the organization level due to the bad structure during the transition. 

According to patients improvements should also be made with   

communication. 

Discussions: Nurses are in need of more knowledge about patients experiences of 

transition in order to improve their own role as a nurse. The patients feel 

stress and strain because of the transition from pediatric care to adult care. 

The patients felt stress also because there was no guidance from the health 

system under the transition period. The pediatric care and the adult care are 

in need of a structure to be able to decrease the unrest for patients. 

Keywords: Transition, patients, diabetes mellitus, experiences  
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1 Inledning 

Enligt våra egna erfarenheter förändras personer med diabetes fysiskt och psykiskt under 

sjukdomens förlopp. Under utbildningen har vi mött patienter med diabetes som upplevt 

skillnader mellan pediatrisk vård och vuxenvård. Det väckte ett intresse hos oss att ta reda på 

hur patienter upplever denna form av övergång. De nya omständigheterna från att övergå från 

pediatrisk vård till vuxenvård kan bidra till olika upplevelser, därför vill vi fördjupa oss 

ytterligare inom detta ämne. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus  

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som kännetecknas av kronisk hyperglykemi, som 

innebär för hög plasmaglukoskoncentration i blodet och rubbningar i kolhydrat-, fett- och 

proteinomsättningen (Dahlquist, 2005; Mosand & Stubberud, 2011). Diabetes mellitus delas 

in i fyra kategorier vilka är typ 1 diabetes, typ 2 diabetes, andra specifika typer av diabetes 

och graviditetsdiabetes.   

I denna litteraturöversikt kommer fokus ligga på diabetes typ 1. Diabetes typ 1 

kännetecknas av en insulinbrist som är orsakad av en autoimmun reaktion i vilken det bildas 

antikroppar som angriper de insulinproducerande betacellerna i langerhanska cellöarna i 

pankreas (Lernmark & Sundkvist, 2005; Mosand & Stubberud, 2011). När 

insulinproduktionen inte täcker kroppens behov stiger glukoshalten i blodet, därför ger det 

symtom på en utvecklad hyperglykemi. Insulin måste tillföras för att personen ska kunna hålla 

sig vid liv. En person kan drabbas av fysiska och psykiska konsekvenser i samband med sin 

diabetes detta på grund av sämre reglerat blodsocker. 

 

2.2 Att leva med diabetes  

I studier av Polonsky (2002) och Rasmussen, Ward, Jenkins, King och Dunning (2010) har 

det beskrivits att övergången från att vara frisk till sjuk skapar stora förändringar. Dessa är 

oftast förknippade med stress som i sin tur leder till att det påverkar blodsockernivåerna på ett 

negativt sätt. Insjuknandet i diabetes sker individuellt. Enligt Ludvigsson (2003) är det idag 

vanligt att diabetessjukdomen debuterar vid tre - fyra års ålder. En viktig del i samband med 

att man får sjukdomen är att skapa en relation till den, men också att få en insikt i vad 
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sjukdomen innebär och vilka utmaningar man kan utsättas för. Detta är extra viktigt under 

tonårsperioden, när man går från frisk till sjuk i diabetes.  

 

2.2.1 Egenvård 

I Hendricks, Monaghan, Soutor, Chen och Holmes (2013) och Strömberg (2009) beskriver de 

egenvård som en betydande del av en behandling vid många kroniska sjukdomar. Enligt 

Strömberg (2009) är det viktigt att patienten får vara delaktig eftersom det blir en form av 

livsstilsförändring som kan vara svår att hantera med tanke på de påfrestningar som 

uppkommer. 

Enligt Hendricks et al. (2013) var det endast en liten andel av patienterna som utförde 

egenvård utefter de nationella och internationella rekommendationerna. Dessa innebär att 

patienterna lär sig att äta en hälsosam kost, ha ett minskat sockerintag och ett ökat intag av 

grönsaker (Hendricks et al., 2013; Socialstyrelsen, 2011). Dessutom innehåller dessa 

nationella och internationella rekommendationer motion och fysiska aktiviteter som en viktig 

aspekt att tillämpa vid egenvård av diabetes. Enligt Wiley et al. (2014) rekommenderas det att 

utbilda patienter med diabetes för att hantera sin egenvård enligt det nationella och 

internationella rekommendationerna, vilket är en grundläggande komponent i stödet till 

personer med diabetes. 

En undersökning av Rasmussen et al. (2010) visade att patienterna använde sig av någon 

form av "självförhandling", det vill säga en sorts planering med olika strategier. 

Självförhandlingen användes för att minimera riskerna för framtida komplikationer samt hitta 

ett lämpligt sätt att hantera sina blodsockernivåer. 

Enligt Mosen et al. (2007, refererad i Donald et al., 2012) var patienterna med diabetes 

aktiva gällande sin egenvård och de som hade ett bättre hälsoresultat var de patienter som var 

mer engagerade, informerade och självsäkra än andra patienter som lider av andra kroniska 

sjukdomar. De var benägna att prestera och utföra aktiviteter som främjade den egna hälsan 

vilket fick patienterna att känna sig tillfredsställda.  

Studier har visat att depression och ångest förekom mer hos patienter med diabetes än hos 

patienter med andra kroniska sjukdomar (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 

2010). Det var besvärligt och smärtsamt för många att leva med diabetes särskilt om man får 

diagnosen under tonårstiden. Ungdomar hanterade sin diabetes så hälsosamt som möjligt men 

det förekom vissa perioder där de inte kunde hantera det lika bra och var i stort behov av stöd.  
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För att minimera belastningen för patienter som har diabetes krävs det en strategi som 

garanterar tjänster från vården som är integrerade, tillgängliga och överkomliga skriver 

Donald et al. (2012). Vården bör också vara patientcentrerad med stark betoning på att stödja 

patienternas självförtroende och förmåga att effektivt kunna hantera sin sjukdom. 

 

2.3 Diabetes i utvecklingsfasen från ungdom till vuxen  

Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver att patienten har koll på sin livsstil och sitt 

blodsockervärde dygnet runt (Owen & Beskine, 2008). Under tonårsperioden ligger ett stort 

ansvar på vården då många förändringar sker för tonåringarna som har diabetes. Parfitt (2008) 

beskriver att alla ungdomar med diabetes bör få känna och uppleva en smidig övergång av 

vård från den pediatriska vården till vuxenvården. Denna övergång skall anordnas i samarbete 

med varje person och i en lämplig ålder. Arnett (2000, referead i Hilliard et al., 2014) visade 

att övergångsperioden medförde olika konsekvenser, exempelvis flera sjukhusbesök på grund 

av en ständig oro från patienter samt andra psykiska faktorer.  

Övergången bör ses som ett sätt att underlätta för patienterna att flytta till ett nytt skede i 

livet Arnett (2000, referead i Hilliard et al., 2014). Goda förberedelser innan övergången gör 

det mer sannolikt att patienterna känner sig hemmastadda i miljön av den vuxna vården och 

mer benägna att acceptera det som erbjuds. Ett lärorikt tillfälle för patienterna var att träffa 

och utbyta kunskaper och erfarenheter med personer som har haft diabetes under en längre tid.  

Föräldrarna hade en betydelsefull roll när barnen fick diagnosen diabetes och i hur lyckad 

behandlingen blev (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010). Vissa patienter 

upplevde många gånger någon form av övervakning från föräldrarna i fallen där de blev 

påminda om kost, motion och insulin, när andra patienter upplevde det som en hjälp för att 

komma ihåg att injicera insulin. Det är viktigt att föräldrarna och sjuksköterskan stödjer 

patienterna eftersom diabetes är en sjukdom som ständigt måste skötas, sjuksköterskan kan 

ibland ifrågasätta patienternas egenvård även om patienterna anser att de tar hand om sin 

sjukdom på ett fullständigt sätt.  

 

2.4 Sjuksköterskans roll inom pediatrisk vård  

Enligt Broberg (2009) är det en vardag att befinna sig i vården för någon som arbetar där, som 

exempelvis sjuksköterskor och läkare vilket skiljer sig från föräldrar och barn som kommer 

till sjukhuset för att vårdas. Att visa ett gott bemötande är en viktig aspekt inom pediatrisk 

vård, både för barnet som vårdas men även föräldrarna som medföljer. Vårdpersonalen bör 
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vara vänliga, inkännande, uppmärksamma och lyssna noggrant på vad barnen och föräldrarna 

har för tankar och funderingar. De insatser som pediatriska vården erbjuder utöver de 

medicinska insatserna är att lyssna på föräldrarnas åsikter för att ha kännedom om var de 

befinner sig i sina tankar och vad de är oroliga över och därmed skapa en relation och föra en 

konversation med syfte på att minska oron hos föräldrarna. Broberg (2009) beskriver även att 

det är viktigt att fokusera på föräldrarna men att en ännu viktigare del som föräldrarna 

uppskattar och är tacksamma över är om vårdpersonalen pratar direkt till barnen och även 

skapar en god relation till dem.  

När sjuksköterskan möter ett barn i den pediatriska vården är det viktigt att bemöta barnet 

med kärlek och omsorg, vilket ska göras oavsett hur gammalt barnet är, hur sjukt det är eller 

hur dennes familjesituation ser ut för att barnet inte ska känna sig bortglömd och oviktig 

(Lundqvist, 2009). Sjuksköterskan bör inom den pediatriska vården arbeta utifrån en 

hälsopedagogisk syn och aktivt ge stöd till föräldrarna för att stärka deras tilltro till sin egen 

kompetens.  

Inom den pediatriska vården är familjen involverad. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

inte enbart fokuserar på patienten utan även familjen (Cooke, 2007). Detta tydliggör i stort 

sett skillnaderna mellan pediatrisk vård och vuxenvård. Eftersom familjen är delaktig inom 

den pediatriska vården har de rätt att ta beslut om behandlingen för sitt barn jämfört med 

vuxenvården där endast patienten är i fokus.  

 

2.5 Sjuksköterskans roll inom vuxenvård 

Åldern vid överföringen till vuxenvården är i Sverige 18 år (Mandal, 2014). I studien av Kime 

(2013) uppgav de flesta patienterna att de hade regelbunden kontakt med en sjuksköterska om 

sin diabetes. Det visade sig att patienterna som kom i kontakt med en sjuksköterska var nöjda 

med omvårdnaden och stöttandet de fick. Anledningen till deras belåtenhet var att de fick 

goda råd om sin sjukdom och bra information om vad diabetes innebar samt regelbundna 

kontroller om diabetes. Det medförde att all fokus låg enbart på patienten och inte på hela 

familjen som det var inom den pediatriska vården.  

Det uppgavs också att sjuksköterskan var bättre rustad för att få fram information ifrån 

patienterna, särskilt eftersom patienterna tillbringade mer tid hos dem än hos läkaren (Kime, 

2013). Skillnaden enligt patienterna i denna studie var mötet med sjuksköterskan och läkaren, 

eftersom sjuksköterskan frågade hur vardagslivet såg ut och vad diabetes hade för påverkan 
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på deras liv medan läkarna fokuserade många gånger endast på sjukdomen ur ett medicinskt 

perspektiv.  

 

2.6 Problemformulering 

En övergång från pediatrisk vård till vuxenvård sker för en patient vid 18 års ålder. 

Pediatriska vården erbjuder stöd till både patienten och patientens närstående till skillnad från 

vuxenvården där fokus enbart ligger på patienten. I vuxenvården träffar patienten en 

sjuksköterska för att samtala och informera om diabetes och livsstil samt göra övriga 

diabeteskontroller. Det handlar om att skapa en relation med sin sjukdom för att därefter 

hantera den på ett hälsosamt sätt för att minska risker för komplikationer i framtiden. För att 

hantera sin sjukdom krävs egenvård som patienterna tillsammans med den pediatriska 

sjuksköterskan och med tiden självmant utvecklar. Däremot är det många känslor involverade 

hos patienterna inför övergången till vuxenvården. Frågan blir vad för känslor patienterna har 

inför övergången och vilka funderingar de har kring denna. 

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av övergång från pediatrisk vård till vuxenvård 

vid typ 1 diabetes.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Transition  

Transitioner är något som människan genomgår under sitt liv och definieras enligt Ternestedt 

och Norberg (2014) som övergångar. Dessa övergångar kan innebära att en persons relation 

till familj, vänner och bekanta förändras eller att man övergår från barn till vuxen vilket sker 

ur ett utvecklingsrelaterat perspektiv. Ett annat perspektiv är situationsrelaterat vilket innebär 

att en persons livssituation förändras, exempelvis vid en övergång från pediatrisk vård till 

vuxenvård. Hälso -och sjukdomsrelaterat perspektiv är en annan form av övergång, ett 

exempel är en övergång från frisk till sjuk men kan också innebära att man övergår från sjuk 

till frisk.  

 Transitioner är komplexa och flerdimensionella men flera faktorer har identifierats för 

upplevelsen av en transition (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). Faktorerna 

som har identifierats är medvetenhet, engagemang, skillnader och förändringar och tidsspann.  
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Medvetenhet förknippas med kunskap och kännedom om att en transition kommer att ske 

och relateras till att man vet vad som väntar. Meleis et al. (2000) menar att man som patient 

måste vara medveten om vad som kommer att ske under transitionen. Det är därför viktigt för 

den pediatriska vården att vara noggranna med att ge patienterna information så att de blir 

medvetna om övergången.  

Meleis et al. (2000) förklarar engagemang utifrån hur involverad man är i transitionen och 

att man ska ta ansvar för att involvera sig själv inför transitionen. Man måste vara medveten 

om förändringen för att bli engagerad. Genom att engagera sig ska patienten ta ansvaret att 

själv söka information om transitionen som kommer att ske.  

Skillnader och förändringar är en faktor som tagits upp och innebär att det sker 

förändringar i ens liv under en transition. Dessa förändringar kan vara att beteendet förändras 

under transitionen (Meleis et al., 2000). En av de stora förändringarna i patientens liv när man 

övergår från pediatriska vården till vuxenvården är att man som patient ska ta egna beslut och 

att föräldrarna inte längre är delaktiga i behandlingen som läkaren har ansvaret för. Patienten  

måste därför ta ansvar över de olika alternativ som finns för att kunna vara delaktig i läkarens 

beslut om sin behandling.  

Med tidspann menas att det kan bli en tid av förvirring, instabilitet och ångest som i senare 

tid kan ge med sig beskriver Meleis et al. (2000). Det kan också finnas vissa upplevelser som 

kännetecknas av en känsla av stabilitet i nya rutiner, livsstilar och egenvård. En patient som 

övergår till vuxenvården kommer under den första tiden känna sig förvirrad över vad som 

kommer att hända. Vissa patienter kan ibland även få ångest när man byter läkare och 

sjuksköterska eftersom man oftast har haft samma under en längre period inom den 

pediatriska vården. 

Transitionen som kommer att tas upp i denna litteraturöversikt är en situationsrelaterad 

transition, då upplevelsen av övergång från pediatrisk vård till vuxenvård kommer att belysas.  

 

4.2 Konsensusbegrepp vårdande 

Eriksson (2004) beskriver vårdande som att ansa, leka och lära i tro, hopp och kärlek. Det är 

ett sätt att läka en individ och har ett hälsofrämjande syfte. Eriksson skapade begreppen ansa, 

leka och lära för att kunna anpassa tro, hopp och kärlek i vården. Målet med att vårda är att 

patienten ska känna sig befriad från sitt lidande och uppleva hälsa. Att uppleva hälsa innebär 

att vara sund, känna friskhet och välbefinnande. Att vara sund innebär att man känner sig 

psykiskt tillfredsställd, friskhet beskrivs som att man är fysiskt stabil och välbefinnande är 
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individuellt och upplevs som ett välbehag. För patienten kan lidande innebära att man är 

annorlunda, d.v.s. främmande för sig själv. Lidandet finns i tre olika typer som Eriksson 

(2004) beskriver, livslidandet som beskrivs som ett lidande förknippat med att leva och sedan 

dö. Sjukdomslidande är en form av rädsla för konsekvenser som kan uppkomma under 

sjukdomsförloppet, vårdlidande förekommer i samband med vårdbesök då exempelvis 

patientens delaktighet eller beslut inte respekteras p.g.a. brist på kunskap hos 

sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskan undersöker patientens olika perspektiv i lidandet 

och det existentiella mellan människan och Gud möter hon patienten halvvägs och ser 

patientens behov vilket i sin tur leder till att en relation skapas mellan sjuksköterska och 

patient. Eriksson menar även att förhållandet människan har med sina existentiella tankar och 

funderingar kan beskrivas med tre begrepp; ansa, leka och lära.  

Eriksson menar att ansa kopplas till kroppslig vård och hygien som också beskrivs som 

värme, närhet och beröring vilket leder till välbefinnande för människans kropp (Kirkevold, 

2000). Leken underlättar människans utveckling på ett sätt som grundar sig på kreativitet och 

som bekräftar en persons karaktär och motiverar patienten till fantasi och skaparkraft. 

Lärandet inom vårdandets teori innebär dimensioner i tillvaron som har ett samband med 

utvecklandet av självständighet, självförverkligande och mognad. Lärandet ger möjlighet för 

personer att fokusera sig på nya vägar och utförbarheter, samt att kunna konfrontera hinder 

och begränsningar. Detta underlättar för människan att förstå men även förmågan att kunna 

lösa problem vilket är ett sätt för personer med kroniska sjukdomar att hantera hindren och 

begränsningarna som uppkommer i och med sjukdomen.  

 

5 Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt där de har strukturerat och skapat en överblick över 

det valda området för att besvara syftet (Friberg, 2012a). Författarna har använt sig av tio 

vetenskapliga originalartiklar. 

 

5.1 Datainsamling 

Databaserna som användes för att få fram de tio artiklarna var MEDLINE with full text och 

Cinahl Complete. Eftersom detta område är väl beforskat valde författarna att begränsa 

sökningen. Begränsningar som gjordes var att endast ha forskning från de senaste tio åren för 

att exkludera äldre artiklar, 2005-2015, samt full text. Sjukvårdsstrukturen ser olika ut i hela 

världen. Sjukvårdsstrukturen i exempelvis Asien har inte samma riktlinjer, utbildning eller 
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struktur i vården som i västvärlden. Därför valde författarna att fokusera på och begränsa 

sökningen till västvärlden med hopp om att uppnå ett bra resultat.  

Eftersom syftet i denna studie var att komma fram till patienternas erfarenheter av 

övergång från pediatrisk vård till vuxenvård, fokuserade författarna på ordet övergång på 

engelska som ett fenomen för att få mer specifika artiklar som besvarade syftet, termen 

övergång visade sig i nyckelorden samt läsningen av sammanfattningen av artiklarna (Friberg, 

2012b). Sökorden transition, young adults, adult care, diabetes mellitus, identity, diabetes 

type 1 samt experience användes för att hitta lämpliga artiklar till resultatet (Bilaga 1).  

 

5.2 Urval 

Enligt Friberg (2012a) ska man läsa artiklarnas sammanfattning för att få en helhetsbild av det 

valda området som i detta fall är övergången från den pediatriska vården till vuxenvården. I 

första hand lästes rubrikerna, sedan lästes sammanfattningarna av artiklarna enligt Fribergs 

(2012a) rekommendationer. Enligt Friberg (2012a) ska artiklarna läsas med ett kritiskt öga, 

vilket innebär att man ser till att artiklarna uppfyller kriterierna för en originalartikel, samt att 

artiklarna ska ha inkluderat etiska övervägandet men också att de besvarar syftet till denna 

litteraturöversikt. De artiklar som samlades lästes mer noggrant för att urskilja vilka artiklar 

som var mer relevanta till denna studie. Efter att ha läst sammanfattningen i artiklarna gjordes 

en ytterligare sammanfattning av författarna med ett kritiskt öga som sedan fördes in i Bilaga 

2. Eftersom detta är en litteraturöversikt valdes endast originalartiklar för att få fram 

resultatet.  

 

5.3 Analys  

I samband med analysen markerades likheter och olikheter mellan dessa tio utvalda artiklar.  

Det gick dock inte att jämföra alla artiklar genom att se likheter och skillnader eftersom det 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa, vilka är svåra att jämföra. Därför jämfördes de 

kvalitativa artiklarna för sig och kvantitativa artiklarna för sig. 

Båda författarna läste alla artiklarna, därefter diskuterades resultatet av artiklarna för att få 

en gemensam uppfattning om innebörden och att artiklarna uppfattades korrekt (Friberg, 

2012a). Resultatet från originalartiklarna granskades vilket fick författarna att komma fram 

till fyra kategorier, varav ingen av kategorierna hade någon subgrupp.  
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6 Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturöversikt användes det endast studier som godkänts av en etisk kommitté. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den etiska kommittén är betydelsefull eftersom de 

ser till att människors välbefinnande alltid prioriteras framför samhällets och vetenskapens 

nödvändigheter. Undersökningspersonerna måste bli informerade om vad forskningen som 

utförs innebär men också att de har friheten att avbryta en intervju eller neka att vara med i 

undersökningen (Forsberg & Wengström, 2013). För att se till att forskningsetiska 

överväganden har gjorts i studierna hade författarna till denna litteraturöversikt kritiska ögon 

genom hela arbetet samt i valet av originalartiklar. Vid läsning av artiklarna har författarna 

strävat efter att utesluta sina förutfattade meningar. De studier som användes i denna 

litteraturöversikt är skrivna på engelska. Efter att författarna till detta arbete översatt det 

engelska språket i studierna till svenska läste författarna studierna på ett objektivt sätt. 

Författarna har noggrant undersökt studiernas textinnehåll för att undvika misstolkningar så 

att resultatet redovisas på ett korrekt sätt.  

 

7 Resultat 

7.1 Patienternas inställning gentemot övergången från pediatrisk vård till 

vuxenvård 

Garvey et al. (2014) beskrev att en del patienter upplevde övergången som en icke 

målmedveten övergång, som innebar att varken den pediatriska vården eller vuxenvården haft 

en strukturerad övergång och förberett patienterna inför övergången. Orsaken var att många 

patienter uppgav att de på egen hand var tvungna att hitta en vuxenmottagning när de inte 

längre var inskrivna hos den pediatriska vården. Enligt patienterna i denna studie blev de 

tillsagda vid det sista besöket hos den pediatriska läkaren att de inte längre ska få vård inom 

den pediatriska vården. Patienterna uttryckte även att det uppstod förvirring eftersom det inte 

skrevs remisser från pediatrikern till vuxenvården innan övergången skedde.  

Övergångsprocessen från pediatrisk vård till vuxenvård sågs av patienterna som en psykiskt 

ansträngande del av deras övergripande vårdupplevelse eftersom det var många faktorer som 

spelade roll under denna period som t.ex. stress och oro.  

I studien av Garvey et al. (2014) kände patienterna sig vilsna och fick ingen 

rekommendation om vuxenmottagningar. Därefter hade de förväntningar om att någon av 

organisationerna, den pediatriska vården eller vuxenvården, skulle ordna placeringar i och 

med bristen på informationen som de hade fått. Efteråt var patienterna tvungna att på egen 
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hand ta kontakt med någon av vuxenmottagningarna. Detta ledde till en stor irritation och 

frustration hos patienterna. Den ansvarige läkaren blev automatiskt den läkaren de träffade vid 

första besöket. 

Många patienter upplevde långa väntetider mellan den pediatriska vården och vuxenvården 

(Garvey et al., 2012; Garvey, Finkelstein et al., 2013). Väntetiderna sträckte sig från sex 

månader till ett år och innebar inga regelbundna besök utan enbart akuta besök. Många 

patienter kände därför att det ledde till en negativ upplevelse av oförberedelse inför 

övergången till vuxenvården. Däremot fanns det en del patienter som hade fler besökstider än 

andra i vuxenvården och upplevde därför en sorts förberedelse inför övergången.  

Det var även en grupp patienter som inte fick en strukturerad övergång som upplevde att 

deras hälsa försämrades fysiskt men även psykiskt (Cadario et al., 2009; Garvey, Wolpert et 

al., 2013; Price et al., 2011; Visentin, Koch & Kralik, 2005). Den fysiska försämringen hade 

ett samband med den psykologiska försämringen som resulterade i ett sämre blodsockervärde. 

Den psykologiska försämringen kännetecknades av instabilitet eftersom patienten lämnade 

den pediatriska vården bakom sig och ett oväntat mål väntade dem genom att ta eget ansvar 

vilket de inte var vana vid. 

Patienterna som övergick till vuxenvården upplevde mindre uppmärksamhet av 

sjuksköterskorna på grund av den tidsbrist som förekom inom vuxenvården (Scott, Vallis, 

Charette, Murray & Latta, 2005). Även under övergångsfasen upplevde patienterna att de inte 

fått tillräcklig med information eller intresse i form av uppmärksamhet från de olika 

vårdformerna, vilket gav patienterna känslor av vilsenhet när de övergick till den vuxna 

vården. Utöver det krävdes ett eget ansvar så fort 18 års-gränsen uppnåtts, vilket innebar att 

patienterna förväntades ta eget initiativ för att ta reda på vart de skulle för fortsatt behandling. 

De kände sig dessutom ovälkomna eftersom de inte fick något välkomstbrev eller påminnelse 

angående sin nya vårdplats. Dessa negativa upplevelser fick patienterna att tappa förtroendet 

för vuxenvården, vilket ledde till att de inte återvände lika ofta på planerade besök som de 

tidigare gjort när de ingick i den pediatriska vården. 

 

7.2 Utmaningar under en övergång 

Det förekom utmaningar vid övergången från den pediatriska vården till vuxenvården varav 

en utmaning många patienter upplevde var att vuxenvården placerade patienterna i grupper 

för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter kring sin sjukdom samt sin livsstil 

(Busse et al., 2007; Garvey et al., 2014). I vissa grupper förekom det personer som hade 
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diabetes typ 2, samt andra sjukdomar som uppkom i samband med diabetes sjukdomen medan 

de patienter som precis övergått från pediatriska vården enbart hade diabetes typ 1 och inga 

andra sjukdomar. Detta gav dessa patienter en känsla av okunnighet om sin egen sjukdom till 

skillnad från de andra patienterna som haft diabetes under en längre tid vilket patienterna såg 

som en utmaning. 

Många av patienterna i gruppen var äldre och hade mer erfarenhet av sin sjukdom (Garvey 

et al., 2014). Detta påverkade de yngre patienterna som precis övergått till vuxenvården med 

funderingar på att de kanske någon dag hamnar i liknande situationer som de äldre patienterna 

beskrev. Tankar om komplikationer och risker i framtiden var något som de yngre patienterna 

började fundera kring, vilket inte diskuterades inom den pediatriska vården. De kände till 

detta och hade fått information om komplikationer men hade inte tidigare behövt fundera 

kring detta. Funderingar kring komplikationer hade inte existerat för dem då det inom den 

pediatriska vården inte var lika aktuellt som inom vuxenvården.  

Enligt Price et al. (2011) fanns det många utmaningar som dök upp under en övergång och 

en av utmaningarna var de ogemensamma målen hos patienterna och sjuksköterskorna. 

Patienterna hade ofta ambitionen och viljan att prata om andra intressanta ämnen än bara 

diabetes och komplikationerna kring det.  

En annan förändring som skedde var när en del av patienterna började på högskolan 

(Garvey et al., 2014; Price et al., 2011). Under denna period var patienterna på besök hos 

läkaren en gång per år, vilket oroade dem eftersom de kände sig osäkra inför sin egenvård 

med tanke på beteenden som uppkom när de kom till ett stadie mellan tonåring och vuxen. De 

beteenden som patienterna syftade på var sexualitet, konsumtion av alkohol samt kost när de 

exempelvis åkte på utflykter med sin klass och även stressen inför tentorna på högskolan. 

Patienterna upplevde en svårighet att balansera sitt sociala liv med sin hälsa, då ingen 

diskussion hölls öppen med sjuksköterskorna om riskerna med att komma till detta stadie.  

 

7.3 Ungdomars erfarenheter av stöd från föräldrar 

Förändringar i relationen mellan föräldrar och barn skedde under övergången från pediatrisk 

vård till vuxenvård, då föräldrarna övergav ansvaret i omhändertagandet av 

diabetessjukdomen till sitt barn (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2009). Vikten av 

föräldrastödet var uttryckligen erkänt av patienterna och särskilt stödet från mödrarna som 

också nämndes som stöttepelaren i familjen. Enligt patienterna i denna studie konstaterades 

att med mindre engagerade föräldrar fick andra närstående en mer framträdande roll. 
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Uppgiften blev då enligt studien att ge stöd och råd till patienten som precis genomfört en 

övergång till vuxenvården.  

Enligt Sparud-Lundin et al. (2009) tänkte patienterna på ett annorlunda sätt när de blev 

äldre eftersom de blev medvetna om att deras föräldrar hade mer kompetens och kunskap än 

exempelvis deras partner. Detta ledde till att patienterna valde att ta till sig sina föräldrars råd, 

vilket de inte gjorde när de var yngre. Patienterna kände ett förtroende för sina föräldrar och 

fick en bättre relation med dem på grund av att de mognade och började tänka långsiktigt om 

sin sjukdom. Dessutom kände patienterna att diskussioner angående deras sjukdom 

underlättade till skillnad från tidigare diskussioner som utgick ifrån föräldrarnas krav och 

förhållningsätt till barnens diabetessjukdom. Patienterna uppgav även att föräldrarna var 

stöttande när det kom till att lösa problem under specifika situationer.  

 

7.4 Förbättringar i vården under övergången – patienternas förslag 

Sjuksköterskor inom den pediatriska vården uppmärksammade patienternas vardag, till 

skillnad från vuxenvården där ett eget ansvar krävdes. I studier av Cadario et al. (2009) och 

Visentin et al. (2005) framkom det att patienter som haft en strukturerad övergång från den 

pediatriska vården till vuxenvården var bättre förberedda psykiskt och inte kände någon 

vilsenhet eller otrygghet. En förberedelse var att patienterna besökte vuxenvården och lärde 

känna den nya miljön innan de kom dit som patienter. Med en strukturerad övergång menade 

patienterna att de i ett tidigt skede informerades om vad vuxenvården innebar och vilka mål 

vuxenvården hade för dessa patienter.  

Många patienter menade att sjuksköterskans förståelse av upplevelsen att övergå från 

pediatriska vården till vuxenvården borde förbättras för en effektivare övergång, detta genom 

att en optimal utformning av övergångsprocessen tillämpades (Garvey, Wolpert et al., 2013).  

Efter en intervju med unga patienter samlades deras åsikter ihop angående övergångsfasen, 

där patienterna uppgav att övergångsplaneringen borde börja minst ett år före övergången 

(Price et al., 2011). Många patienter hade idéer om hur en lyckad övergång kunde genomföras 

genom att patienterna utan sina föräldrar gick på besök till vuxenvården tillsammans med 

sjuksköterskorna från den pediatriska vården för att känslor som otrygghet skulle undvikas 

(Garvey et al., 2012). Anledningen till detta besök var att det var nödvändigt att det skedde 

diskussioner om övergången samt vilka förväntningar patienterna hade och förbereda 

patienterna inför flytten till vuxenvården. 
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Många patienter gav förslag till sjuksköterskorna inom vuxenvården för en tryggare 

övergång (Scott et al., 2005). Exempel på förslagen var att redan innan övergångsstadiet 

bekanta sig med sin nya mottagning, atmosfären och sjuksköterskorna som arbetar där för att 

skapa en god relation. Denna relation ledde till bekvämlighet och känsla av förberedelse hos 

patienterna. Många av dem hade önskemål om att även få bekanta sig med andra patienter 

som tidigare övergått från pediatriska vården till vuxenvården. Därför tyckte patienterna att 

övergångsplaneringen skulle börja i god tid så att de som patienter hängde med i 

förändringen. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Till denna litteraturöversikt valdes relevanta artiklar för att kunna besvara syftet. Vi sökte 

artiklar i MEDLINE with full text och Cinahl Complete. Sökningen i MEDLINE with full 

text resulterade i flest artiklar som var aktuella till denna litteraturöversikt, medan det i Cinahl 

Complete var svårare att hitta relevanta forskningsstudier. Många artiklar valdes bort eftersom 

de handlade om patienter under 18 år. Författarna till denna litteraturöversikt ville inte ha med 

artiklar som handlade om patienter under 18 år, trots att det även i dessa fanns information om 

övergången från pediatrisk vård till vuxenvård. Den övergången som artiklarna beskrev var 

förberedelsen inför övergången från pediatrisk vård till vuxenvård.  Resultatet i denna 

litteraturöversikt visade att patienter som inte var förberedda inför övergången från pediatrisk 

vård till vuxenvård påverkades negativt. Det hade därför varit bra att ha tagit med artiklarna 

som valdes bort, detta då de beskrev förberedelsen inför övergången. Då hade en jämförelse 

av resultaten kunnat göras hos de patienter som hade förberetts och de patienter som inte blev 

förberedda inför övergången från pediatrisk vård till vuxenvård. När vi påbörjade skrivandet 

valde vi att fokusera på unga vuxna och därför är våra valda artiklar om just denna typ av 

patientgrupp som man kan se i bilaga 1 och 2. Men under skrivandets gång mötte vi 

svårigheter att definiera åldrarna på denna grupp samt att vissa artiklar hade intervjuat 

personer som var upp till 35 år, vilket vi ansåg inte var betydelsefullt för vårt resultat. 

Anledningen till varför vi tog med artiklar där patienterna var 35 år var för att de undersökt 

upplevelsen av övergången från pediatrisk vård till vuxenvård samt att artiklarna innehöll 

information som svarade på syftet till denna litteraturöversikt.  

Artikeln av Sparud-Lundin et al. (2009) fokuserade främst på föräldrarnas perspektiv men 

också på hur patienterna påverkas negativt och/eller positivt. Syftet i studien överensstämde 
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inte med den här litteraturöversiktens syfte men då innehållet var av relevans valdes den ändå 

att tas med, detta då den belyste föräldrarnas påverkan vid övergången. Artikeln hade 

betydelsefull information till vår litteraturöversikt eftersom föräldrarna är en del av 

patienternas övergång från pediatrisk vård till vuxenvård. I några av originalartiklarna har det 

studerats kring sjuksköterskors och närståendes perspektiv och känslor inför patienternas 

övergång från pediatriska vården till vuxenvården, men vi har endast tagit upp patienternas 

upplevelser. Enligt vår uppfattning löper de ofta en risk att påverkas av sina föräldrar 

eftersom alla har sin egen uppfattning och tolkningar om olika saker och situationer i livet. 

Vi använde från början för få sökord, vilket gjorde att vi inte fick fram tillräckligt med 

artiklar som besvarade vårt syfte. Vi startade ett nytt sökande, vilket gjorde att vi kunde hitta 

relevanta artiklar. I Bilaga 1 kan man se vilka datum vi sökt och på så sätt ses vår senaste 

sökning och hur de nya sökorden kom in under arbetets gång. Det krävdes alltså detaljerade 

sökord såsom experience, identity och transition för att få fram artiklar som hade liknande 

syfte som vår litteraturöversikt. När vi endast använde ordet diabetes typ 1 fick vi fram olika 

forskningsstudier som inte var relevanta till vårt syfte, detta då det är ett väl beforskat område. 

För att få fram relevant forskning för denna litteraturöversikt krävdes därför detaljerade 

sökord, det räckte exempelvis inte med att bara ha transition och diabetes som sökord, då det 

fortfarande gav för brett resultat i sökningen.   

En litteraturöversikt är ett passande val av metod eftersom den har många fördelar, särskilt 

när det kommer till att skriva om diabetes typ 1. Detta då det finns en hel del forskning om 

diabetes, vilket underlättade för oss i sökandet av vetenskapliga artiklar. Anledningen till att 

vi valde artiklar från 2005 trots att det fanns många artiklar från tidigare år, var för att vi ville 

ha så aktuell forskning som möjligt. Om vi hade valt äldre forskningsstudier hade riskerna 

varit många, eftersom sjukvården har utvecklats med tiden.  Kunskapen har blivit bredare hos 

vårdpersonalen och ny medicinsk tekniskutrustning har utvecklats, som exempelvis 

insulinpumpen som bidrar till en enklare vardag för patienten (http://omnipod.se/).  

Förhoppningsvis kan detta förändra patienternas upplevelse av övergång från pediatrisk vård 

till vuxenvård eftersom insulinpumpen underlättar för patienten att hålla koll på sitt 

blodsocker vilket i sin tur leder till en trygghet vid övergången till vuxenvården, vilket leder 

till att man också inte känner sig orolig att vänta på att få en tid hos vuxenvården. Även 

kunskapen hos föräldrarna har blivit bredare eftersom information och fakta om typ 1 diabetes 

finns lättare tillgängligt både på bibliotek och på internet. Däremot kan risken vara att 

fördomar kring diabetes typ 1 ökar eftersom många källor på nätet inte är pålitliga.  

 

http://omnipod.se/
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Organisationernas ansvar 

Det huvudsakliga ämnet i artiklarna var patienternas upplevelse av övergången från pediatrisk 

vård till vuxen vård. En övergång innebär för många patienter en påfrestande period på grund 

av den ostrukturerade kommunikationen mellan den pediatriska vården och vuxenvården. 

Enligt Raymond, Duke, Shimomaeda och Harris (2013) är den pediatriska vården och 

vuxenvården många gånger oense om vilken av organisationerna som har ansvar över att 

förflytta de unga patienterna från pediatriska vården till vuxenvården. I studien av Raymond 

et al. (2013) hade data analyserats i frågor som både patienterna samt patienternas föräldrar 

skulle svara på. Data visade att varken föräldrarna eller patienterna var förberedda inför 

övergången. I den här litteraturöversiktens resultat framkom det att utmaningar uppkom i 

samband med remitteringar från pediatriska vården till vuxenvården Men utmaningarna 

mellan vårdformernas organisation kan övervinnas genom förbättringar, uppdelat ansvar och 

en bra struktur. 

Strukturen under övergångsprocessen bör utgå ifrån tre faser, förberedelse, den formella 

övergången och utvärderingen (Hedman & Rydholm, 2014). Enligt Hedman och Rydholm 

(2014) beskrevs en positiv skillnad när sjuksköterskorna rekommenderade en bra 

vuxenmottagning som kunde besökas innan patienterna flyttades över, vilket styrks i vårt 

resultat. Detta för att visa patienterna miljön och vilka rutinerna är istället för att bli 

informerade om detta vid sista besöket.  

Genom att tillämpa dessa tre faser övergår situationen från en otydlig oprofessionell 

struktur till en tydligare informativ del där dessa patienter förbereds genom regelbundna 

besök i vuxenvården. Där fick patienterna tillfället att bekanta sig med den nya miljön och 

skapa relation med de nya sjuksköterskorna då de tryggt fick möjligheten att lyfta fram sina 

önskemål och därefter diskutera vidare hur de tillsammans kunde göra patientens vardag 

enklare. I den sista delen av strukturen ska en utvärdering göras av sjuksköterskorna 

tillsammans med patienterna för att ta reda på erfarenheten och känslorna av övergången från 

pediatrisk vård till vuxenvård. I Hedman och Rydholm (2014) lyfter de att det är en stor 

fördel för patienterna att sjuksköterskan i situationer som förändringar kan hjälpa till med att 

ge patienterna kunskap om sin sjukdom och försöka ändra beteendet om det behövs. Under 

förändrade omständigheter krävs det en så kallad omvärdering av självet i det nya 

sammanhanget.  
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8.2.2 Uppmärksamhet till patienterna i samband med övergången 

Med hjälp av de tre faserna som består av förberedelsen, den formella övergången samt en 

utvärdering kan en välstrukturerad övergång ske. På ett sådant sätt kan det minska de 

psykiska, psykosociala eller fysiska besvären som i sin tur leder till biologiska förändringar 

såsom sämre värden i blodsockernivåerna.  

Som resultatet visade uppgav patienterna att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet 

när de övergick till vuxenvården. Fegran, Hall, Uhrenfeldt, Aagaard, och Ludvigsen (2014) 

menar att patienterna kände den pediatriska vården som sitt andra hem och att 

sjuksköterskorna kändes som familjemedlemmar, vilket vi kopplar till vårt resultat där 

patienterna uttryckt en trygghet inom den pediatriska vården. Patienternas önskemål var att 

prata om droger, alkohol och livet som ung vuxen med diabetes, vilket inte lyftes av 

sjuksköterskorna i vuxenvården. En annan viktig aspekt som lyftes fram av Fegran et al. 

(2014) var att vuxenvården borde observera de beteenden som kan uppkomma under en 

ungdomsperiod såsom alkoholkonsumtion eller andra levnadssätt som kan påverka 

blodsockret. Patienterna kände sig bekväma med sjuksköterskorna i den pediatriska vården på 

grund av den uppmärksamheten som gavs till dem, vilket i sin tur utvecklade en god 

vårdrelation mellan sjuksköterskan, läkaren och patienten. Enligt Fegran et al. (2014) fanns 

tydliga förändringar mellan vårdformerna. En av de stora förändringarna är de minskade 

läkarbesöken för kontrollen av sin diabetes. Fegran et al. (2014) tar även upp att relationerna i 

vuxenvården är annorlunda. Läkarna och sjuksköterskorna beskrevs som opersonliga och mer 

sjukdomsfokuserade, därför var det svårt för patienterna att etablera relationer med dessa i 

övergången till vuxenvården.  

Det konstaterades av många sjuksköterskor att patienterna övergick till vuxenvården och 

började på högskolan eller andra vuxenutbildningar samtidigt (Fegran et al., 2014). Det var en 

sådan period då patienterna uttryckte att de blev mer självständiga och oftast separerade från 

sin familj. Ibland kunde det vara bekvämt för dessa patienter att ta avstånd från vuxenvården 

då det inte heller var lika många inplanerade besök till läkaren. Separationen från sin egen 

familj medförde ett större krav på patienterna att ta ansvar över sin egen diabetessjukdom 

samt kunna prioritera och säkerställa vad som är bäst för dem för att minska på framtida 

komplikationer. Egenvården blev därav av större vikt.  

Det fanns olika faktorer som bidrog till en säker övergång från pediatrisk vård till 

vuxenvård för ungdomar med diabetes och därför var det viktigt att sjuksköterskorna inom 

vuxenvården hade tillräcklig med kunskap om den pediatriska vården. Patienterna var 

medvetna om övergången men inte hur processen gick till, vilket ställde dem inför en 
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situation de inte upplevt tidigare (Kime, 2013). Många kliniker har dock lagt ut webbaserad 

information om övergången och om rekommenderade kliniker samt skrivna erfarenheter av 

andra patienter som redan upplevt denna övergång. Denna information gav dem en inblick i 

hur processen börjar och går till. Vi anser att det ändå skulle behövas någon form av 

vägledare eller mentor som de kan besöka någon gång i månaden som kan förbereda dem 

samt stötta dem igenom denna övergångsprocess samt ta del av patienternas tankar och 

känslor. Båda vårdformernas organisationer borde ta del av det ansvaret att dela upp arbetet i 

hur de ska hjälpa patienterna men också vägleda dem.  I början av besöken hos vuxenkliniken 

kan det vara angeläget att familj eller annan anhörig inkluderas som stöd om sådan möjlighet 

och vilja finns hos patienten.  

 

8.2.3 Patienternas egenvård vid övergången till vuxenvård 

Egenvård upplevdes vara en stressfaktor för patienterna eftersom de själva måste ta initiativ 

att uppmärksamma sina blodsockernivåer samt sina levnadsvanor. I detta fall kan 

sjuksköterskan stötta patienterna att komma igång med egenvården för en hälsosam vardag, 

som innebär hälsosam kost och träning för att stabilisera blodsockret. I början av besöken hos 

vuxenvården bör sjuksköterskorna tillsammans med sina patienter sätta upp mål om hur de 

ska sträva efter ett hälsosamt levnadssätt. Egenvård är också en krävande del av denna 

övergångsprocess eftersom den utgörs av egna mål och eget initiativ i form av förberedelse 

som vi anser borde stöttas från den pediatriska vården under övergångsfasen. Anledningen till 

att förberedelsen bör stöttas är för att patienterna ska vara psykiskt förberedda för att känslan 

av vilsenhet och otrygghet inte ska uppkomma. 

I resultatet framkom det att patienten, tack vare sjuksköterskornas stöttning, ökade sin 

motivation, vilja och fokus på egenvård. Till skillnad från vårt resultat beskrevs det i en 

kvalitativ studie av Fegran et al. (2014) att patienterna var redo att ha ett ansvar och klara sin 

egenvård på egen hand utan ett större stöttande vilket i sin tur ger dem möjlighet att ta ett 

större avstånd ifrån sjukvården för att fokusera på annat än bara sin sjukdom. Skillnaden 

mellan resultaten kan bero på att de patienter som ansåg att de klarade sin egenvård med tiden 

utvecklats och tagit med sig information och kunskap genom åren av vården, omgivningen 

samt sina föräldrar. En annan anledning kunde vara att föräldrarna har haft en positiv 

påverkan på patienterna genom att föräldrarna under tidig ålder gett dem ett eget ansvar att ta 

hand om sin sjukdom och på så sätt utökat sin kunskap om egenvården och sjukdomen.  

Som resultatet visade uppkom det olika utmaningar när man gick över till högskolan. 

Utmaningar som patienterna tog upp var konsumtionen av alkohol och stress inför tentor samt 
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förändrade kostvanor. Många patienter kände en stress inför tentorna på högskolan, detta 

tillsammans med förändrade kostvanor ledde till att de åt ohälsosam mat oregelbundet. Den 

ohälsosamma kosten innebar ett ökat sockerintag för att hålla energin uppe under sena kvällar 

för att klara studierna. Personer som var med sina vänner prioriterade inte sin sjukdom när de 

konsumerade alkohol eftersom de inte ville känna sig annorlunda eller utanför. Många gånger 

kände patienterna ett lidande på grund av sin sjukdom eftersom de ställdes inför flera olika 

utmaningar under perioden då de övergick från pediatrisk vård till vuxenvård.  

 

8.2.4 Teoretisk anknytning - Vårdande, transition och upplevelse 

Övergången från pediatrisk vård till vuxenvård och omvårdnadsbegreppet vårdande kan 

knytas samman (Eriksson, 2004). Vårdandet utifrån Eriksson teori utgår ifrån tre 

huvudbegrepp, ansa, leka och lära som sjuksköterskan kan tillämpa i praktiken. Patienterna 

kan under transitionsperioden också tillämpa begreppen i praktiken. För att skapa en trygghet 

med hjälp av dessa komponenter krävs en stabilitet i form av medvetenhet hos patienten som 

grundar sig i hur mycket kunskap patienten har om sin sjukdom och om transitionerna de 

genomgår. Därför kan sjuksköterskan stötta patienten under övergången från pediatrisk vård 

till vuxenvård för att patienten på egen hand ska tillämpa ansa, leka och lära. Ansa i detta fall 

kan tillämpas genom att sjuksköterskorna i båda vårdformerna stöttar patienten genom att 

vara lyhörd, empatisk och att kunna skapa en trygghet vid transitionen som sker i livet. 

Patienten tillämpar ansa genom att ta hand om sin kropp genom att kontrollera sitt blodsocker. 

Tillämpningen av lära i praktiken innebär för patienten att hitta en motivation från 

sjuksköterskan t.ex. att patienten lär sig att injicera insulin. Lekandet innebär för patienten att 

finna information om vart de ska vända sig, hur de skapar en positiv inställning till sjukdomen 

men också till övergången till vuxenvården. Sjuksköterskan i detta sammanhang har som 

arbetsuppgift att se till att patienten tar till sig rätt information och förstår informationen 

korrekt. Genom att patienterna får möjlighet att få stöd av sjuksköterskor under transitionen 

samtidigt som en utvecklad motivation skapas, växer också kunskapen om diabetes och 

framtida konsekvenser hos dessa patienter vilket faller under begreppet lärande i Erikssons 

omvårdnadsteori. Detta gav patienterna en förberedelse innan de tog steget till nya 

förändringar.  

Meleis et al. (2000) beskriver medvetenhet, engagemang, förändringar, skillnader och 

tidsspannet, vilka alla kopplas till litteraturöversiktens resultat. Medvetenhet kopplar vi till 

hur mycket information patienten fick innan patienten övergick till vuxenvården, och hur 

mycket egen information de själva sökte för att bli engagerade i sin övergång. Vårt resultat 
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visade att många patienter saknade information om syftet med övergången men enligt Meleis 

et al. (2000) klarar sig patienter som själva tar ansvaret för att söka sådan information bättre. 

Därför kopplar vi medvetenhet och engagemang med varandra när det kommer till vårt 

resultat eftersom de hänger ihop.  

En stor förändring och skillnad som uppkom i resultatet var att föräldrarna inte längre var 

inblandade i patientens vård efter övergången till vuxenvården vilket medförde både positiva 

och negativa upplevelser hos patienten. Exempelvis uppgav några patienter att det var skönt 

att veta att man alltid kunde vända sig till sina föräldrar om råd medan andra uttryckte en 

lättnad över att man inte var övervakad längre, vilket vi anser kopplas till en förändring och 

skillnad för patienter som övergår från pediatriska vården till vuxenvården.  

Denna period då patienten övergår från pediatrisk vård till vuxenvård anses vara en 

förvirrande period för patienterna då många förändringar sker i deras liv men med tiden 

kommer man över denna förvirrande period eftersom man vänjer sig vid situationen, vilket 

kallas för tidspann.   

 

8.3 Kliniska implikationer  

För att vården ska utvecklas och ta del av patienternas erfarenheter bör tydligare 

kommunikation ske mellan den pediatriska vården och vuxenvården. Det underlättar för 

sjuksköterskan att se vilka behov patienterna har genom att tillämpa de olika metoderna för en 

bättre och strukturerad övergång för patienterna. I resultatet påvisades det att det är på 

organisationsnivå som förändringar bör ske för en smidig och trygg övergång för patienterna, 

därför bör den pediatriska vården och vuxenvården komma överens om hur de bör dela upp 

ansvaret om strukturen. Tillsammans ska de som har ansvaret vara med patienterna som 

övergår till vuxenvården för att patienterna ska känna sig trygga och säkra på att de kommer 

få en god vård även vid flytten från pediatriska vården. Enligt Visentin et al. (2005) krävs det 

en tillämpning av en struktur som är informativ och vägleder patienterna till vuxenvården 

under övergångsfasen som i sin tur ger en trygg anslutning. 

Detta kan ske genom att på organisationsnivå förbättra kommunikationen mellan dessa 

vårdformer och vara noga med att skicka informationsbrev till dem som ska genomgå 

övergången. Dessutom bör det ordnas så att patienterna förbereds under ett år genom att 

besöka vuxenvården och bekanta sig med den nya miljön.  

På individnivå, som sjuksköterska, är det bra att veta att patienterna genomgår flera olika 

övergångar som t.ex. att separeras från sin familj samtidigt som de övergår från den 
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pediatriska vården till vuxenvården. Trots alla utmaningar de möter i vården, utsätts de för 

andra utmaningar i sitt vardagliga liv. Sjuksköterskan bör närvara när patienten får 

information om övergången av sin ansvariga läkare i den pediatriska vården för att stötta 

patienten inför utmaningar som uppkommer i samband med övergången från pediatriska 

vården till vuxenvården. Medan sjuksköterskan närvarar tillsammans med patienten för att få 

information om övergången från pediatrisk vård till vuxenvård bör även sjuksköterskan lyfta 

upp frågor till patienten angående känslor och funderingar. Detta är en form av vårdande som 

sjuksköterskan praktiserar för att hjälpa patienten att se de olika möjligheterna som 

underlättar övergången.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Fortsatt forskning bör göras för att se över sjuksköterskornas erfarenheter kring övergången 

för patienterna. Men också belysa olika strategier som framförs inom den pediatriska vården 

och vuxenvården eftersom det är sjuksköterskans uppgift att stötta patienten under 

övergången. Dessutom behövs det flera forskningsarbeten enligt Rasmussen et al. (2010) som 

beskriver ytterligare konkreta identifieringar av olika strategier som förbättrar övergången 

från pediatrisk vård till vuxenvård. En ytterligare fortsatt forskning är att utgå ifrån 

patienternas erfarenheter av övergången för att se olika perspektiv och lösningar samt lyfta 

fram deras idéer om förbättringar.  

 

9 Slutsats  

Den pediatriska vården och vuxenvården bör ha mer kunskap om övergången från pediatrisk 

vård till vuxenvård men också hur det är att vara patient och vilka utmaningar som kan 

uppstå. Inställningen till övergången tydliggjordes av patienterna som påtalade brister inom 

både den pediatriska vården och vuxenvården. Bristerna fanns i strukturen, kommunikationen, 

i förberedelsen till övergången och ansvaret.  

Patienterna hade en större vilja att hantera sin diabetessjukdom när de fick en bättre 

kunskap om den men upplevde många utmaningar när det kom till livsstilsförändringar. 

Utmaningarna var att hitta en balans när det kom till alkoholkonsumtion, kost och festande. 

Detta var något som påverkade patienterna mycket men som de inte fick chans att prata om 

hos vårdgivarna. Patienterna kände sig vilsna, många gånger på grund av att det inte fanns 

någon som kunde vägleda dem till rätt vuxenvård. Detta medförde en slags ängslan inför 

övergången som i slutändan resulterade i en negativ upplevelse.  
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Det blir en utmaning för båda vårdformerna att dela upp ansvaret men också en utmaning för 

sjuksköterskan att kunna ta hand om dessa patienter och uppmärksamma deras behov samt 

hjälpa dem med deras utmaningar. Ett exempel är att se över patienternas behov genom en 

konversation om önskemål och förväntningar samt ge dem en möjlighet att besöka 

vuxenvården för att ge dem en möjlighet att bekanta sig med den nya miljön. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se 
bilaga 2. 

MEDLINE with full 

text (20150323) 

Experiences Young 

Adults Type 1 Diabetes 
24 Full text 

Årtal – 2005-2015 
15 5 1. Garvey, Beste, Luff, Atakov-castillo, 

Wolpert, Ritholz (2014). 
2. Garvey, Wolpert, Rhodes, Laffel, Kleinman, 

Beste, Wolfsdorf & Finkelstein (2012). 

MEDLINE with full 

text (20150330) 

Young adults with type 1 

diabetes transition 
39 Full text 

Årtal – 2005-2015 
10 5 3. Garvey, Wolpert, Laffel, Rhodes, Wolfsdorf 

& Finkelstein (2013). 
4. Garvey, Finkelstein, Laffel, Ochoa, 

Wolfsdorf & Rhodes (2013). 
5. Cadario, Prodam, Bellone, Trada, Binotti, 

Trada, Allochis, Baldelli, Esposito, Bona & 

Aimaretti (2009). 

Cinahl Complete 

(20150415) 

Transition diabetes to 

adult care experience 
12 Full text  

Årtal – 2005-2015 
9 3 6. Scott, Vallis, Charette, Murrey & Latta 

(2005) 
7. Visentin, Coch & Kralik (2005) 

MEDLINE with full 

text (20150330) 
Young adult experience 

diabetes typ 1 transition 
11 Full text 

Årtal – 2005-2015 
7 4 8. Price, Corbett, Lewis-Barned, Morgan, 

Oliver & Dovey-Pearce (2011). 

MEDLINE with full 

text (20150330) 
Transition experience 

diabetes mellitus 

 

43  Full text 

Årtal – 2005-2015 
11 2 9. Busse, Hiermann, Galler Stumvoll, Wiessner, 

Kiess & Kapellen (2007). 

MEDLINE with full 

text (20150317) 
diabetes type 1 young 

adults identity 
9 Årtal- 2005-2015 

Full text  
4 4 10. Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson (2009) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

1.  

Garvey, 

Beste, Luff, 

Atakov-

castillo, 

Wolpert 

&Ritholz  

Experiences of 

health care transition 

voiced by young 

adults with type 1 

diabetes:a 

qualitative study 

 

2014, 

USA, 

Adolecent 

Health, 

Medicine 

and 

Terapeutic

s 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

övergång från 

pediatrisk till 

vuxen 

diabetesvård, för 

unga vuxna med 

typ 1-diabetes 

(T1D), med 

fokus på 

förberedelse för 

själva 

överföringen i 

vården. 

METOD: Kvalitativ metod. Använde 

sig av fem fokusgrupper med 

inriktning på vuxen diabetesvård.  

URVAL: 26 unga vuxna (22-30 år) 

var med i studien. Deltagarna blev 

indelade i grupper där de exempelvis 

hade liknande nivå gällande b-glukos 

etc. 

ANALYS: Det gjordes en tematisk 

analys. 

 

Teman som framkom var,  

1. Patienterna rapporterade en 

brist på förberedelser inför 

övergången  

2. Sårbarhet, eftersom de kände 

att de inte fått gå på 

uppföljning för att förstå 

hälsoriskerna 

3. Patienterna upplevde 

oväntade skillnader mellan 

vårdformerna.  

4. Önskningar på vad som 

kunde förbättras under 

övergångsprocessen som 

rådgivning, kamratstöd etc.  

2.  

Garvey, 

Wolpert, 

Rhodes, 

Laffel, 

Kleinman, 

Beste, 

Wolfsdorf & 

Finkelstein  

Health care 

transition in patients 

with typ 1 diabetes. 

young adult 

experience and 

relationshipt o 

glycemic control.  

2012, 

USA, 

Diabetes 

care 

 

Att undersöka 

hinder för 

övergång i 

vården av unga 

vuxna med typ 

1-diabetes. 

METOD: Mixad metod då de använde 

sig både av enkäter samt fokusgrupper.  

URVAL: De skickade enkäter till 484 

unga vuxna samt hade 

fokusgrupper där 258 unga vuxna i 

åldrarna 22-30 år deltog. 

ANALYS: Deskripitiv analys  

De hinder som framkom var 

brist på specifik remiss med 

namn och kontaktuppgifter. 

Vissa deltagare kände sig 

upprörda över att lämna 

pediatriken. Hinder 

förknippades starkt med luckor 

i vården, ex. ingen 

kontaktinformation från 

vuxenvården.  
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3. 

Garvey, 

Wolpert, 

Laffel, 

Rhodes, 

Wolfsdorf & 

Finkelstein 

Health care 

transition in young 

adults with type 1 

diabetes: barriers to 

timely establishment 

of adult diabetes 

care.  

 

2013, 

USA, 

Endocrine 

Practice 

 

För att 

undersöka 

hinder i vården 

under övergång 

av unga vuxna 

med typ 1-

diabetes mellan 

barn- och vuxen 

diabetesvård. 

METOD: Kvantitativ metod.  

URVAL: Unga vuxna med typ 1-

diabetes i åldrarna 22 och 30, som var 

under diabetesvård vid ett enda 

diabetescenter. 

ANALYS: En multivariat analys som 

innebar en statistisk analys metod.  

Resultatet visade att det inte 

skickades remisser inför 

övergången till vuxenvården. 

Det gavs inte heller 

kontaktuppgifter eftersom det 

var svårt att få en avtalad tid 

efter att man lämnat pediatrisk 

vård. 

 

 

4. 

Garvey, 

Finkelstein, 

Laffel, 

Ochoa, 

Wolfsdorf & 

Rhodes 

 

Transition 

experiences and 

health care 

utilization among 

young adults with 

type 1 diabetes 

 2013, 

USA, 

Patient 

preference 

and 

adherence 

Syftet med 

denna studie var 

att beskriva den 

aktuella statusen 

för vuxna i 

vuxenvården vid 

typ 1 diabetes 

och att 

undersöka 

sambanden 

mellan 

patienternas 

erfarenheter 

under 

övergången och 

vårdutnyttjandet 

METOD: Kvantitativ metod.  

URVAL: 291 personer deltog i att 

fylla i enkäter.  

ANALYS: Statistisk analys 

Resultatet visade att 71 % var 

nöjda med övergången från 

pediatrisk vård till vuxenvård, 

hälften av dessa fick inte 

rekommendationer om vilken 

vuxenmottagning de skulle 

kontakta men var trots det 

nöjda med övergången till 

skillnad från de resterade 26 % 

av deltagarna som svarade att 

det tog upp till 6 månader att 

komma i kontakt med 

vuxenvården.  

 

 

 

 

 

 

5. Transition process of 2009, Att utvärdera METOD: Kvantitativ metod Ungdomarna delades in i 2 
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Cadario, 

Prodam, 

Bellone, 

Trada, 

Binotti, 

Trada, 

Allochis, 

Baldelli, 

Esposito, 

Bona & 

Aimaretti. 

patients with type 1 

diabetes (T1DM) 

from paediatric to 

the adult health care 

service:a hospital-

based approach 

Italy, 

Clinical 

Endocrinol

ogy 

och jämföra 

olika 

strukturerad 

övergångar med 

varandra från 

pediatrisk vård 

till vuxenvård.  

URVAL: 62 ungdomar och unga 

vuxna med diabetes typ 1.  

ANALYS: Retrospektiv 

 

grupper, grupp A och B. Grupp 

A fick inte en strukturerad 

övergång medan grupp B fick 

en strukturerad övergång för att 

se skillnader i upplevelsen. Det 

visade sig att grupp A upplevde 

övergången stressig och mådde 

sämre fysiskt till skillnad från 

grupp B som mådde mycket 

bättre.  

6. 

Scott, Vallis, 

Charette, 

Murrey & 

Latta  

Transition of care: 

researching the 

needs of young 

adults with type 1 

diabetes. 

 

2005, 

Canadian 

Journal of 

Diabetes. 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenhen hos 

unga vuxna med 

typ 1-diabetes 

vid övergången 

från pediatrisk 

vård till 

vuxenvård för 

att avgöra hur 

vuxenvården 

Kan möta 

behoven hos 

patienterna.  

METOD: Mixad metod   

URVAL: Frågeformulär skickades till 

225 unga vuxna med typ 1 diabetes. 75 

personer svarade på dessa formulär. 

Därefter avslutade 19 med 

telefonintervjuer samt fokusgrupper 

ANALYS: Författarna i artikeln 

använde ett mjukvaruprogram som 

analyserar kvalitativ data. Den 

kvantitativa datan från 

frågeformulären analyserades med 

hjälp av statistisk metod.  
 

 

 Resultatet visade att dessa 

stadier av övergången inte 

genomfördes fullt ut i 

vårdenheterna. Detta på grund 

av en del faktorer som tidsbrist 

samt okunskap angående 

patienternas upplevelser från 

pediatrisk vård till vuxenvård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adolescents with  2005, Att utveckla en METOD: Kvalitativ metod  Tre faser av övergången 
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Visentin, 

Coch & 

Kralik  

type 1 diabetes: 

transition between 

diabetes services.  

Canada, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

hållbar och 

samordnad 

strategi för att 

underlätta 

övergången 

mellan 

pediatrisk vård 

och vuxen vård 

vid typ 1 

diabetes. 

URVAL: 10 unga vuxna intervjuades 

samt 21 vårdgivare.  

ANALYS: Ett etablerat protokoll 

användes i analysen där patienternas 

svar delades in i vad som bekymrade 

dem, vad de krävde och vad som var 

viktigt för dem.  

identifierades: förberedelse, 

formell övergång och 

utvärdering för en strukturerad 

övergång. Resultat tydde på att 

en del stadier under övergången 

inte genomfördes med hjälp av 

de tre faserna för att underlätta 

övergången för patienterna.  

8. 

Price, 

Corbett, 

Lewis-

Barned, 

Morgan, 

Oliver & 

Dovey-

Pearce 

Implementing a 

transition pathway in 

diabetes: a 

qualitative study of 

the experiences and 

suggestions of 

young people with 

diabetes 

 

2011, 

Storbritani

en, Child: 

Care, 

Health and 

Developm

ent.  

Syftet med 

denna studie är 

att utvärdera en 

övergångsmodel

l från pediatrisk 

till vuxenvård.  

METOD: Kvalitativ metod.  

URVAL: 11 ungdomar valdes till 

studien. Ett år senare vid en sekundär 

intervju var det endast två deltagare 

som medverkade i studien.  

ANALYS:  Resultatet analyserades 

med hjälp av metoden ”framework 

approach”.  

I resultatet kom de fram till att 

strukturen för en övergång 

borde bestå av erfarna 

vårdgivare, bra resurser, 

information och utbildning till 

patienterna. Det togs även upp 

att övergången behövde en 

struktur och resurserna skulle 

vara utvecklingsmässigt 

lämpliga och vara baserat kring 

individuella behov.  

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Busse, 

Evaluation of 

patients’ opinion and 

2007, 

Tyskland, 

Syftet med 

denna studie var 

METOD: Kvantitativ metod, 

telefonintervjuer.  

Hälften av patienterna som 

genomgick övergången från 
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Hiermann, 

Galler 

Stumvoll, 

Wiessner, 

Kiess & 

Kapellen  

metabolic control 

after transfer of 

young adults with 

type 1 diabetes from 

a pediatric diabetes 

clinic to adult care 

 

Hormone 

Research 

att fastställa 

patienternas 

uppfattning om 

överföringsarran

gemang och att 

analysera 

användningen 

av sjukvård och 

metabol 

kontroll. 

URVAL: 144 personer deltog, varav 

101 var kvinnor och resterande var 

män. 

ANALYS: Analysen gjordes med 

hjälp av ”social sciences” (SPSS för 

windows 10.0). 

pediatrisk vård till vuxenvård 

bytte vårdgivare minst en gång. 

Patienterna upplevde 

övergången som en negativ 

erfarenhet eftersom det inte 

fanns någon ordning eller bra 

information om övergången 

från den pediatriska vården. 

10. 

Sparud-

Lundin, Öhrn 

& Danielson  

Redefining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes 

 

2009, 

Sverige, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet är att 

undersöka 

betydelsen av 

samverkan med 

stöd av föräldrar 

och andra 

närstående. 

METOD: Kvalitativ metod. Intervjuer 

som varade i 30-75 min.  

URVAL: 13 unga vuxna och 13 

föräldrar deltog.  

ANALYS: Data analyserades med 

hjälp av ”constant comparative 

analysis”. 

 

Övergång till vuxenlivet för 

unga vuxna med diabetes 

innebar att de utvecklade olika 

relationer till sin omgivning, en 

av relationerna var till 

föräldrarna som av de unga 

vuxna upplevdes vara de 

tillförlitliga personerna till 

skillnad från deras partners, 

syskon och andra närstående.  

 


