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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Diabetes är en kronisk metabol sjukdom och det finns två sorter. Typ 1 kallas den 

som orsakas av bristande insulinproduktion. Nordiska riktlinjerna för barn och ungdomar 

rekommenderar 60 minuter fysisk aktivitet per dag.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vikten av fysisk aktivitet hos barn och 

ungdomar med typ 1 diabetes samt vilka faktorer som påverkar deras fysiska aktivitet. 

 

Metod: En litteraturstudie innehållande 16 vetenskapliga artiklar som erhållits genom 

databaserna PubMed och Cinahl. Dessa har granskats, kvalitetsbestämts och sammanfattats. 

Resultatet har därefter analyserats och presenterats under två huvudteman med tillhörande 

subteman. 

 

Resultat: Efter granskning av de involverade artiklarna framkommer det att den fysiska 

aktiviteten är viktig för barn och ungdomar med typ 1 diabetes. Det är viktigt för att de ska 

ligga på en bra glukosnivå, men även för att motverka exempelvis framtida sjukdomar och 

övervikt. De hinder som de kan drabbas av är bland annat hypoglykemi men även val av 

metod för tillförsel av insulin, som kan begränsa dem i vilken form av fysisk aktivitet de kan 

utföra.  

 

Slutsats: Den fysiska aktiviteten är viktig för barn och ungdomar med typ 1 diabetes och bör 

ses som en behandlingsmetod. Vården bör vara personcentrerad för att kunna mota de hinder 

som kan uppstå och för att nå fram till barnen och ungdomarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, diabetes typ 1, barn- och ungdomar, fysisk aktivitet 



 

ABSTRACT 

 

Background: Diabetes is a chronic metabolic disease and there are two types. Diabetes type 1 

is known as the one caused by lack of insulin production. A Nordic guideline for children and 

adolescents recommends 60 minutes of physical activity per day. 

 

Objective: The aim of this study was to highlight the importance of physical activity in 

children and adolescents with diabetes type 1 and their potential barriers to physical activities. 

 

Method:  In total 16 scientific articles were included after searches in the databases PubMed 

and Cinahl. The articles were quality audited, summarised and analysed. In total two themes 

and four subthemes were obtained.  

 

Results: After analysed the involved articles it reveals that the physical activity is necessary 

for the children and adolescents with diabetes type 1. It’s necessary for keeping the glucose 

level stabile, but also to prevent future diseases and obesity.  The obstacles that they can 

suffer are for instance hypoglycaemia, but also the choice of method to take insulin can limit 

them in what physical activity that they can perform.  

 

Conclusion: Physical activity is important for children and adolescents with diabetes type 1, 

and should been seen as a treatment method. The healthcare should be person-centred to be 

able to face the obstacles that may arise and to reach the children and adolescents.   
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BAKGRUND 

 

Diabetes är en sjukdom som förekommer över hela världen, idag är det ungefär 387 miljoner 

personer som lever med sjukdomen och den beräknas ha ökat till 592 miljoner personer år 

2035. I Europa är det omkring 52 miljoner människor som har diabetes (International diabetes 

federation, 2014). Det är ungefär 50 000 som har diabetes typ 1 i Sverige (Sagen, 2013) och 

ca 7000 till 8000 är barn och ungdomar (Ludvigsson, 2010). Det är omkring 1100 nya fall av 

diabetes typ 1 varje år hos personer under 18 (Sagen, 2013). Fram till 20-årsåldern är det 

ungefär lika många flickor som pojkar som insjuknar i diabetes i allmänhet, medan det efter 

20-årsåldern är ungefär dubbelt så hög siffra för män jämför med kvinnor (Dahlquist & 

Sjöblad, 2008).  

 

Diabetes  

 

Diabetes är en kronisk metabol sjukdom. Det finns två sorter, den ena orsakas av bristande 

insulinproduktion, medan den andra orsakas av nedsatt insulinproduktion. Den som orsakas 

av bristande insulinproduktion kallas typ 1 och innebär oftast att det helt uteblir en produktion 

av insulin, den andra med nedsatt produktion kallas för typ 2. För att ställa diagnosen diabetes 

tas antingen fastesocker venöst vid två separata tillfällen, om det visar på ≥7,0 mmol/l båda 

omgångarna räknas det som att personen har diabetes. Det kan även göras en så kallad 

glukosbelastning vilket innebär att personen ska dricka en sockerlösning. Efter två timmar 

senare kontrolleras blodglukosnivån venöst och om den är > 7,8 mmol/l indikerar det 

diabetes. Därefter finns det flera andra blodprover som tas, bland annat Hba1c vilket är ett 

mått på glykosylerat hemoglobin, för att kontrollera om personen har typ 1 eller typ 2 diabetes 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Typ 1 diabetes är när en person har absolut insulinbrist. Detta orsakas oftast av en autoimmun 

reaktion som gör att det bildas antikroppar som angriper de insulinproducerande betacellerna 

som finns i de langerhanska cellöarna i pankreas, vilket leder till att cellerna gradvis blir 

förstörda och därmed avtar insulinproduktionen. Detta leder i sin tur till att personen får 

hyperglykemi (högt blodsocker) och måste tillföras insulin för att kunna överleva (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). De typiska symptomen vid insjuknande är törst och att ofta 

behöva gå på toaletten och urinera. Det finns även andra symptom som i vissa fall kan 



 2 

förekomma, så som illamående, kräkning, magsmärtor, hyperventilering samt dehydrering 

(Dahlquist & Sjöblad, 2008).  

 

Behandling 

 

Behandlingen av typ 1 diabetes är idag tillskott av insulin i injektionsform och ges på olika 

sätt till varje individ. Det finns sprutor, pennor och pumpar för insulin. Om insulinet skall ges 

med hjälp av spruta krävs det speciella sprutor som är märkta med graderingen E för antal 

enheter. Dessa sprutor är vanligen av engångsbruk och kasseras efter varje gång, och detta 

skall göras på ett säkert sätt så ingen kan komma till skada av den vassa nålen. 

Insulinpennorna är allra vanligaste idag och de flesta barn och ungdomar använder sig utav 

dessa. Pennorna är förladdade med insulin som ger en exakt dosering och är för patienten 

mycket praktiska att använda. Det är olika pennor beroende på om de är långtidsverkande 

eller snabbverkande insulin (Sjöblad, 1996). 

 

Pumparna fungerar annorlunda och ges vanligen när en person inte lyckats kontrollera sin 

blodsockernivå trots god kost, motion och tillförsel av insulin via exempelvis penna. Dessa 

ger basaldoser till patienten genom en kanyl som sitter subkutant. Pumparna kan 

programmeras in olika beroende på hur ofta tillförsel av insulin krävs. Vanligen vid 

pumpanvändning så har patienterna högre doser på natten och så kallad konstant basinfusion 

dagtid (Sjöblad, 1996). 

 

Mängd insulin som ges via spruta eller penna är olika beroende av vilken behandlingsmetod 

de står på, det vill säga om de har måltidsinsulin, tredosbehandling eller tvådosbehandling. 

Måltidsinsulin ges cirka en halvtimme före eller i samband med frukost, lunch, middag och 

eventuellt kvällsmål. Ibland kan det även ges ett medellångverkande insulin vid dessa 

måltider, framförallt på kvällen. Måltidsinsulin eftersträvar en variation i insulinnivåer som 

liknar den fysiologiska och vid denna behandlingsform kan patienten själv styra sitt intag av 

insulin relaterat till olika faktorer så som fysisk aktivitet eller kostintag. Dock måste personen 

besitta kunskap gällande insulineffekt, kost och motion. När patienten står på 

tredosbehandling ges det på morgonen före frukost snabb- och medellångverkande insulin, 

före middagen ges snabbinsulin och till kvällen ges ett medellångverkande insulin. 

Tredosbehandlingen rekommenderas för barn yngre än sju och upp till tio år som ännu inte 
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kan använda pennan själv. Tvådosbehandlingen är en kombination av snabb- och 

medellångverkande insulin morgon och kväll, denna behandlingsform måste kombineras med 

en strikt kosthållning och regelbunden livsföring och till fördel här är att det finns en god egen 

insulinsekretion (Sjöblad, 1996). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Definition 

Fysisk aktivitet är all den kroppsrörelse som sker relaterat till skelettmuskelturens 

sammandragningar och resulterar i ökad energiförbrukning. Den fysiska aktiviteten inbegriper 

allt ifrån vardagsaktiviteter, transport till fots eller cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i 

arbetet, motion och fysisk träning. Därför brukar den bedömas utifrån effekterna, intensitet, 

duration, frekvens och typ av aktivitet. I detta sammanhang avses den fysiska aktiviteten som 

hälsofrämjande, vilket betyder all fysisk aktivitet som förbättrar hälsa och kapacitet utan att 

skada eller utgöra risker. Motion är även en del av den fysiska aktiviteten och innebär att man 

vill förbättra eller upprätthålla olika komponenter av fysisk kondition exempelvis 

syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, kroppssamansättning med mera. Den fysiska 

träningen innebär att man har en målsättning och vill öka sin prestationsförmåga. Den fysiska 

aktiviteten kan delas in i en hälsorelaterad prestationsförmåga och en funktion, där 

prestationsförmågan tillhör kondition och funktionen sammanfattar exempelvis balans, 

koordination, hastighet och kraft (Folkhälsomyndigheten, 2015).   

 

Rekommendationer 

Rekommendationerna gällande fysisk aktivitet kommer från bland annat WHO (World health 

organization) och USAs forskningar på området. Det finns olika rekommendationer för vuxna 

och barn, de vuxna ska helst vara fysiska aktiva under minst 30 minuter per dag och denna 

bör vara av måttlig intensitet. Medan de nordiska riktlinjerna för barn och ungdomar 

rekommenderar 60 minuter fysisk aktivitet av måttlig och hög intensitet per dag. För barn och 

ungdomar kan denna aktivitet delas upp i kortare intervaller under dagen och bör vara av 

olika slag (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
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Fysisk aktivitet och diabetes typ 1 

Det viktigaste målet med behandling för patienter med typ 1 diabetes är att ge varje enskild 

individ möjligheten att leva så normalt som möjligt. Med detta menas att de bland annat ska 

kunna vara fysiskt aktiva och delta i motion-/idrottsmoment. För att detta ska vara möjligt 

krävs det kunskap gällande sin sjukdom för att kunna handskas med denna, relaterat till sin 

fysiska aktivitet. Ett av skälen är de medicinska riskerna relaterat till muskelarbetets påverkan 

(Agardh & Berne, 2010).  

 

Den fysiska aktiviteten gör att glukos förbrukas, plasmaglukosnivån sjunker och 

insulinbehovet minskar eftersom de får en ökad insulinkänslighet. För att kunna vara fysiskt 

aktiv med diabetes är det därmed viktigt att kunna reglera tillförsel av insulin på ett säkert 

sätt. Det är först när diabetikerna själva kan reglera sin tillförsel av insulin som de kan börja 

träna (Dammen Mosand & Stubberud, 2011)   

 

Kommunikation med barn och ungdomar  

 

För att kunna kommunicera med barn och ungdomar är det viktigt att veta att varje individ är 

unik. Det finns enligt Eide och Eide (2007) inget barn och ungdom som tillhör en likartad 

grupp, utan de är mycket olika. Med detta menar de att det inte finns någon tydlig mall på hur 

man bäst kommunicerar med dem. De menar även att det är viktigt att bygga upp en god 

relation med tillit hos barn och ungdomar. Detta är dock inte lätt och därför är det viktigt att 

hitta barnens och ungdomarnas sätt att ta till sig kunskap när de ska undervisas och 

informeras. En del kan bäst ta till sig kunskap genom böcker/broschyrer medan andra kan ta 

till sig kunskap genom exempelvis lek. Det är även väldigt individ- och åldersanpassat.  

Ungdomar 12 år och uppåt kan föra en verbal “vuxen” konversation, och därmed menar Eide 

och Eide (2007) att som en givare av information ska lägga den på en sådan nivå eftersom 

dessa ungdomar kan tänka både hypotetiskt och abstrakt. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som sjuksköterska ingår enligt ICN:S (International Council of Nurses ) etiska kod för 

sjuksköterskor fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans jobb är att se patienten och att 
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skapa en hållbar miljö och vara medveten om dess betydelse för hälsan. Patienten ska känna 

att vården är personcentrerad (Svensk, sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Florence Nightingale   

Florence Nightingale klassas som omvårdnadens grundare, hon utformade och initierade 

sjuksköterskeutbildningen världen över. Hon menade på att god omvårdnad kräver erfarenhet, 

inte enbart teori. När hon pratar om patientbegreppet menar hon att alla människor har 

inbyggda hälsofrämjande och läkande livslagar. Hon menar att dessa kan hotas om de inte tas 

hänsyn till. Det ska finnas en grundläggande omvårdnad oavsett om en person är frisk eller 

sjuk och personalen inte ska tära på den sjuka patientens livskraft som de har kvar. En annan 

viktig aspekt som hon poängterar är att det medicinska/kirurgiska synsättet och omvårdnaden 

är olika saker och skall inte blandas ihop. Med detta menas att sjuksköterskornas uppgift är att 

avlägsna hinder i patientens miljö för tillfrisknandet medan läkarna rent tekniskt avlägsnar 

hinder genom exempelvis kirurgi för ett tillfriskande. Florence Nightingale beskriver att det 

krävs en förståelse för sjukdom och patient, och att vården samt omvårdnaden skall byggas 

kring patienten och dess behov (Kirkevold, 2000).   

 

Florence Nightingale lägger ett stort fokus vid personens hälsa och att det är där främsta fokus 

ska ligga. För att säkerställa en god hälsa hos patienten och kunna utföra en god omvårdnad 

menar hon att det exempelvis behövs renlighet, ren och frisk luft samt ljus. Det är enligt 

Florence Nightingale viktigt att se människan och hela dess miljö. (Kirkevold, 2000) 

 

Personcentrerad vård  

Enligt vårdhandboken (2013) ska vården som ges ska vara personcentrerad. Med detta menas 

att vårdpersonalen ska se till varje persons resurser och vad de innebär att vara en person i 

behov av vård. De menar att vården ska planeras i samråd med patienten och att vården ska 

bygga på ett partnerskap mellan patienten och vårdgivarna. Patienten ska vara väl delaktig i 

sin vård, besluten som tas och de olika aktörer som blir/är involverade. Personcentrerad vård 

strävar också att hela personen ska synliggöras och att vården ska prioritera tillgodoseende av 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som de fysiska 

behoven. Vården ska respektera och bekräfta personers upplevelse och tolkning av ohälsa och 

sjukdom, arbeta för att främja hälsan för just den specifika enskilda personen. En 

personcentrerad vård innebär även att man ser varje persons unika perspektiv och att den 
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bekräftas och ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010)  

 

Omvårdnad bör ske på personnivå, det innebär att patienten ges bästa möjliga förutsättningar 

för att själv kunna göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa. Det är även viktigt att låta 

patienten göra de val som hen vill och att det i detta finns respekt kring patientens val. För att 

detta ska fungera i vården är det viktigt att det finns en fastställd värdegrund och att de 

organisatoriska förutsättningarna tar sig tid för detta. En sjuksköterska har ansvar över att stå 

upp för patienten som drabbats av ohälsa eller sjukdom och att därmed göra livet lite lättare 

för dem. Sjuksköterskan ska även ha ett professionellt förhållningsätt och kunna argumentera 

för patientens perspektiv. Det var som Florence Nightingale skrev, ”så sker hälsan inuti 

människan och vårdens uppgift är att då skapa förutsättningar för att kunna främja denna 

hälsa” (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Detta innebär att vården ska synliggöra vad hälsa betyder för varje enskild individ och 

tillsammans med patienten och andra professioner skapa förutsättningar för att just denna 

unika patientens hälsa ska främjas. Därför är det viktigt att tänka på att varje barn/ungdom är 

en unik patient och deras hälsa måste främjas utifrån dess förmåga till bland annat fysisk 

aktivitet ur ett personcentrerat perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

 

Problemformulering 

 

Fysisk aktivitet är viktig för att en individ ska må bra, inte bara fysiskt utan även psykiskt. 

Det kan ibland vara problematiskt med fysisk aktivitet i kombination med sjukdomar, 

exempelvis diabetes typ 1. Det är viktigt att personer med sjukdomen har kunskap kring hur 

den fysiska aktiviteten kan påverka dem. Kunskapen är speciellt viktigt för barn och 

ungdomar och informationen måste läggas på en unik nivå för varje barn och ungdom, trots 

att de tillhör likvärdiga grupper. Därför är det intressant att studera vikten av fysisk aktivitet 

för barn och ungdomar samt eventuella påverkande faktorer för att utföra fysiska aktiviteter i 

den utsträckning de önskar. 
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Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vikten av fysisk aktivitet hos barn och 

ungdomar med typ 1 diabetes samt vilka faktorer som påverkar deras fysiska aktivitet.  

 

Frågeställning 

 

1, Varför är fysisk aktivitet viktig för barn och ungdomar med typ 1 diabetes? 

 

2, Finns det några faktorer som påverkar huruvida barn och ungdomar med typ 1 diabetes kan 

utföra fysiska aktiviteter i den utsträckning de önskar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

METOD 

 

Design 

 

Den valda studiedesignen var en litteraturöversikt innehållande både kvantitativa, kvalitativa 

och review studier för att möjliggöra en sammanställning över området. Kunskapen som 

litteraturen ger kan vidare påverka vårdarbetet och belysa viktiga aspekter för informationen 

(Friberg, 2012).  

 

Sökstrategi 

 

Urvalsprocessen började med en definition av syfte och frågeställning, därefter fastställdes 

sökord och kriterier som ska vara uppfyllda för att få ingå i litteraturöversikten. 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

publicerade inom de senaste 10 åren och ha ett tillgängligt abstract och uppfylla de etiska 

riktlinjerna gällande studier på barn och ungdomar. Exklusionskriterier var andra grupper än 

diabetes, vuxna med diabetes och diabetes typ 2.  

 

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl under perioden februari 2015 

till april 2015. Dessa databaser valdes då de innehåller medicinska- och omvårdnadsinriktade 

publikationer (Forsberg & Wengström, 2008). För att söka i databaserna användes en 

sökmetodik kallad boolesk sökologi, vilken innebär att man kan använda sökoperatörer för att 

bestämma samband mellan de valda sökorden. Det som användes till denna litteraturöversikt 

är AND. De sökord som inkluderades i litteraturöversikten var följande vid sökning 1: 

physical activity diabetes type 1 children, sökning 2: type 1 diabetic children och sökning 3: 

juvenial diabetes mellitus AND physical activity AND adolescents. Sökning 1 och 2 användes 

i bakgrunden till denna studie och sökning 3 till resultat för att besvara frågeställningar och 

syfte.  

 

I det sista steget av urvalsprocessen valdes relevanta artiklar ut för att läsa dess abstract. De 

abstract som kändes passande för studien lästes därefter i sin helhet och därefter bedömdes 

dessa om de var relevanta för det som studeras. Se tabell 1: Artikelsökning och urval 
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Tabell 1: Artikelsökning och urval 

Datum Databas Sökord/ 

MESH 

Avgränsning Träffar Lästa 

abstract 

Lästa i 

fulltext 

Använda 

150228 PubMed Physical 

activity 

diabetes type 1 

children 

Tillgängligt abstract och 

fulltext, engelsk eller 

svensk och publicerad 

efter 2005 

27 10 8 4 

150315 PubMed type 1 diabetic 

children 

Tillgängligt abstract och 

fulltext, engelsk eller 

svensk och publicerad 

efter 2005 

351 30 18 3 

150415 PubMed Juvenial 

diabetes 

mellitus AND 

physical 

activity AND 

adolescents 

Tillgängligt abstract och 

fulltext, engelsk eller 

svensk publicerad och 

efter 2005 

379 30 15 9 

150427 Cinahl Juvenial 

diabetes 

mellitus type 1 

AND physical 

activity AND 

adolescents 

Tillgängligt abstract och 

fulltext, engelsk eller 

svensk och publicerad 

efter 2005. Publicerad 

diabetes Care 

214 28 12 3 

150428 Cinahl Care 

guidelines 

type 1 diabetes 

adolescent 

Sweden 

Tillgängligt abstract och 

fulltext, engelsk eller 

svensk och publicerad 

efter 2005. Publicerad 

diabetes Care 

6 4 2 1 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

En kvalitetsanalys genomfördes enligt Fribergs (2012) kriterier för kvalitetsvärdering av 

kvalitativa och kvantitativa studier, se bilaga 1. Alla inkluderade studier i litteraturöversikten 

granskades. I granskningen bedömdes studiernas syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och resultat.  Enligt Friberg (2012) fanns inget direkt poängsystem för 

bedömningen av vad som klassades som medel hög eller låg kvalitet, utan det beslutades 

individuellt efter artiklarna genomgåtts och frågorna besvarades. I denna studie beslutades det 
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att om majoriteten av frågorna i bedömningsmallen besvaras bedömdes artikeln ha hög 

kvalitet, om ca hälften av frågorna kunde besvaras bedömdes den vara av medelhög kvalitet, 

var det mer än hälften av frågorna som inte kunde besvaras bedömdes artikel ha låg kvalitet. 

 

Resultatanalys 

Resultatanalys gjordes med framtagna riktlinjer enligt Friberg (2012)  i följande tre steg:  

1, Studierna lästes igenom ett flertal gånger för att kunna förstå dem och dess sammanhang.  

2, Sökande efter likheter och skillnader i metod, syfte och resultat i studierna  

3, Sammanställning av studierna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

En litteraturöversikt gjordes relaterat till lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460) då forskning skall godkännas av etisk kommitté. Eftersom 

undersökningen som gjordes involverar minderåriga var det med tanke på studiens 

tidsbegränsning lämpligt med en litteraturstudie, då studier på barn och ungdomar kräver 

vårdnadshavares tillstånd. När de inkluderade studierna granskades tog det hänsyn till detta.
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RESULTAT 

 

Litteraturstudien grundar sig på 16 artiklar från Sverige, Australien, Kanada, Tyskland, Nya 

Zeeland, Frankrike, Chile och USA. Sammanfattning av ingående artiklar återfinns i tabell 2: 

resultatsammanställning (bilaga 2). Resultatet presenteras i två huvudteman och fyra 

subteman, dessa redovisas som rubriker med efterföljande text, se tabell 3: Teman och 

subteman.  

 

Tabell 3: Teman och subteman 

Teman Subteman 

 Varför fysisk aktivitet? 

 

 Positiva aspekter 

 Negativa aspekter 

 Hinder för fysisk aktivitet 

 

 Hypo- och hyperglykemi 

 Fysisk aktivitet och 

behandlingsformer 

 

Varför fysisk aktivitet? 

Positiva aspekter 

Den fysiska aktiviteten förbättrar den glykemiska kontrollen hos barn/ungdomar med typ 1 

diabetes, och förbättrar alla klassiska riskfaktorer som finns hos barn/ungdomar, bland annat 

blodtryck, kroppsammansättning med mera (Miculis, 2010). Enligt Miculis och medarbetare 

(2010) är fördelarna med den fysiska aktiviteten övervägande gentemot risken för 

hypoglykemi. De menar att om kolhydrater tillförs i rätt mängd och insulindosen reduceras 

kan det bli optimalt och förebyggande. Diabetes typ 1 kan leda till kardiovaskulära sjukdomar 

i vuxen ålder och kan förebyggas med regelbunden fysisk aktivitet redan i tidig ålder.  

 

Ytterligare en fördel med den fysiska aktiviteten är en förbättring av HbA1c. Denna har dock 

inte styrkts då det finns många andra påverkande faktorer exempelvis ökat kaloriintag, 

dosreduktioner kring insulin och sömnpåverkan. Dock finns det tankar om att den fysiska 

aktiviteten är en av de påverkande faktorerna, och att det är en viktig del med fysiska 

aktiviteten i behandlingen (Kennedy et al., 2012).  
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Den fysiska aktiviteten stödjer de positiva effekterna av framtida risker så som övervikt hos 

de med typ 1 diabetes samt även en förbättring av glukoskontrollen hos ungdomarna 

(Michalliszyn & Faulkner, 2010). De menade att sambanden mellan den fysiska aktiviteten 

och förändringar i kroppsmassan samt glukoskontroller leder till att om en person är mer 

stillasittande har de mer fettmassa, förhöjda kolesterolvärden och större risk för 

kardiovaskulära sjukdomar. Medan om ungdomarna hade måttlig till intensiv aktivitet 

förbättrades glukoskontrollernas hos de och risken för sjukdomar i framtiden minskades. 

Thomas och medarbetare (2009) menar att den fysiska aktiviteten i måttlig mängd kan vara 

till nytta även i det förebyggande stadiet mot diabetes. Om ungdomar har en måttlig fysisk 

aktivitet i sin vardag så ökar energiförbrukningen och glukosen avlägsnas från kroppen och 

därmed förebyggs insjuknande i diabetes.   

 

Eftersom det finns många fördelar med den fysiska aktiviteten samt att den kan leda till 

förbättrad hälsa, menar Ridell och Burr (2011) att den är ett av de kraftfullaste 

behandlingsalternativen en diabetiker har. 

 

Negativa aspekter 

Övervikt kan vara en faktor som kan påverkas av utebliven fysisk aktivitet, och diabetes i 

kombination med den uteblivna fysiska aktiviteten kan ge framtida sjukdomar (exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar). Flera artiklar berörde området gällande flickor och den ökade 

risken för övervikt när de har diabetes och kommer in i tonåren, och gemensamt menar de på 

att flickorna får en ökad fettmassa (Heyman et al., 2012; Galler et al., 2011; Mosso et al.,). 

Heyman och medarbetare (2012) redovisade att när flickor kommer i sin pubertet kan deras 

diabetes leda till att de drabbas av exempelvis övervikt och insulinresistens. Med sin studie 

avsåg de att mäta denna effekt genom exempelvis kostdagbok, beteendemässiga faktorer och 

registrering av den fysiska aktiviteten. Den genomförda studien visade att flickor i 

pubertetsålder hade högre nivåer av fettmassa och insulinresistens gentemot de friska 

flickorna som samtidigt var dess kontrollgrupp. Kvantitet och kvalitet i kostintagen samt den 

fysiska aktivitet visades vara jämförbara oavsett om de hade diabetes eller inte, däremot 

kunde det konstateras att det var färre flickor med typ 1 diabetes som var fysiskt aktiva och 

lika så även de som blev sammankopplade med övervikt. Med detta menas att det är vanligare 

att bristen på fysisk aktivitet hos flickor med typ 1 diabetes är kopplad till övervikt, och inte 
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en ohälsosam kost. Liksom i studien av Galler, Lindau, Ernert, Thalemann och Raile (2011) 

kunde det ses att ungdomar med diabetes typ 1 var mer inaktiva, de spenderade mer tid 

framför media istället för att vara fysiska aktiva vilket leder till risker med den glykemiska 

kontrollen. Den glykemiska kontrollen är viktig för att motverka de framtida sjukdomarna 

som kan uppkomma, och den fysiska aktiviteten är ett bra redskap för att hålla en bra 

glukosnivå.  

 

Resultatet från Mosso, Halabi, Ortiz och Hodgson (2014) visar att de med diabetes typ 1 har 

ett högre proteinintag än vad som är rekommenderat för dem. De menade att de med diabetes 

typ 1 reglerade sitt blodsocker med protein, kolhydrater, fett och natriumintag. Även här såg 

de att flickor hade högre andel kroppsfett än vanliga rekommendationerna för sin ålder. Dock 

ansågs den fysiska aktiviteten här var tillräcklig för flickorna, men att de ska vara vaksamma 

på kroppsfettet och risken för övervikt. Medan det samtidigt är svårt att dra en generell 

slutsats i den meningen då Mosso och medarbetare (2014) enbart grundar sitt resultat på 30 

flickor i sin studie.  

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Hypo- och hyperglykemi 

Hos barn och ungdomar är förekomsten av hypoglykemi komplicerad vid den fysiska 

aktiviteten, hypoglykemin kan komma under träningen men även upp till timmar efteråt vilket 

kan avskräcka barn och ungdomar från regelbunden fysisk aktivitet. Hypoglykemin kan 

uppstå beroende av en överdriven administrering av insulin före träning, otillräckligt 

insulinkänslighet eller ökad insulinkänslighet. Det är möjligt att barnen och ungdomarna 

producerar mer energi som leder till att blodsockernivåerna sjunker. De med typ 1 diabetes är 

beroende av insulintillförsel vilket leder till att de inte kan hämma insulinverkan. Detta kan i 

sin tur orsaka att känsligheten för det tillförda insulinet blir konstant under den fysiska 

aktiviteten. Däremot hos en person utan diabetes åtföljs motionen av en undertryckande 

produktion och ett frisläppande av insulin från bukspottkörteln, vilket stimulerar levern till 

glukosfrisättning genom att öka glukagonnivåerna och stabilisera plasmaglukosnivåer 

(Miculis et. al., 2010) 

 

Den akuta hypo- och hyperglykemin orsakar en kognitiv psykomotorisk nedsättning när en 

person har typ 1 diabetes vilket i sin tur kan påverka idrottsprestationer (Kelly et al. 2010). 
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Efter ett idrottsläger där blodsockernivåerna mättes visade det sig att skickligheten sjönk med 

20% när man var hypoglykemisk jämfört med acceptabla värden eller hyperglykemi. Nattlig 

hypoglykemi påverkade 66% av de deltagande personerna under ungefär 84 minuter av 

natten, men dagen efter kunde det inte ses någon påverkan på deras prestanda. Kelly och 

medarbetare (2010) konkluderade att en nattlig hypoglykemi inte påverkar själva idrotten, 

medan en mild hypoglykemi under dagtid däremot kan ge en påverkan i skicklighet och 

prestanda. Likaså redovisar Schweiger, Klingensmith och Snell-Bergeon (2010) att 

glykemiska kontrollen påverkas av fysiska aktiviteten, men att även glukossvaret för 

hypoglykemin enligt Siafarikas och medarbetare (2012) beror på hur länge de haft typ 1 

diabetes. 

 

Fysisk aktivitet och behandlingsform 

Det kan enligt Mauras, Xing, Fox, Englert och Armaun (2010) påvisas att blodsockernivåer 

sjunker rent generellt under träning (52%) och att om de försöker höja blodsockret med 

konstgjorda ämnen (glutamin) sker en påverkan nattetid av hypoglykemiska inslag (80% 

ökning av hypoglykemi). Med detta menas att det är värre för nattlig hypoglykemi att 

kompensera med glutamin, vilket kan öka insulinkänsligheten. 

 

Den fysiska aktiviteten skall enligt Beraki, Magnusson, Särnblad, Åman och Samuelsson 

(2014) hos barn och ungdomar ses som ett behandlingsinstrument som påverkar HbA1c-

nivåerna positivt (de sjunker). Med detta menar Bearki och medarbetare (2014) att barn och 

ungdomar därmed bör rekommenderas att ha daglig fysisk aktivitet som en del av sin 

behandling.  Det är dock viktigt att personer som är ovana med fysisk aktivitet i början tar det 

försiktigt för att minska de risker fysisk aktivitet kan föra med sig (Riddell & Burr, 2011). 

 

Barn och ungdomar med typ 1 diabetes behandlas ofta idag med insulinpump, deras diabetes 

är en vanlig faktor som bidrar till förändrad metabolism hos ungdomarna (Tran, Oliver, Rosa 

& Galassetti, 2012). Med insulinpumpen kan det ges 40 olika basaldoser på en dag, dock 

måste pumpen vara rätt inställd. Det är viktigt att tänka framåt för att minska hypoglykemi 

samt att inte hindra möjligheter för motion. Detta innebär att insulinpump inte passar alla barn 

och ungdomar, då vissa vill ägna sig åt idrotter där denna inte är optimal, exempelvis simning. 

Den är däremot fördelaktig eftersom insulinpumpen i vissa fall kan minska behovet av 
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långtidsverkande insulin, och hjälpa till för att förhindra akuta situationer (Maahs, Horton & 

Chase, 2010).  

 

Testa och Simonson (2007) har även testat inhalation som behandlingsform för diabetiker. I 

studien de gjorde framkom det att det var en tillfredställande behandlingsform och att det 

kunde se skillnader i HbA1c. Författarna menade att det blev en bättre följsamhet och 

livskvalitet för de som använde sig av denna behandlingsform två gånger per dag, och att det 

förhoppningsvis skulle påverka glukoskontrollen och följsamheten till medicineringen. Testa 

och Simonson (2007) menar att bättre följsamhet och livskvalitet i sin tur leder till förbättrad 

förmåga till fysisk aktivitet, och bättre förmåga till fysisk aktivitet leder till att de med typ 1 

diabetes inte heller avstår från någon form av fysisk aktivitet.  

 

Miculis med flera (2010) anser att det dock är viktigt att varva måttlig träning med perioder 

av hög intensitet för att effektivt reducera graderna av hypoglykemi. De menar även att de 

med typ 1 diabetes måste iaktta försiktighet gällande snabbverkande dosreduktion i insulin. 

Detta eftersom det finns olika typer av insulin och att dosjusteringarna måste anpassas för 

individens behov och kropp. Barn och ungdomar med diabetes typ 1 ska uppmanas att delta i 

fritids- eller tävlingsidrott, eftersom den fysiska aktiviteten som tidigare nämnt är bra för att 

påverka framtida sjukdomar, eventuellt blodtrycksproblematik och andra faktorer så som 

välbefinnande, självkänsla och självtillit. 
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DISKUSSION 

 

Det framkommer tydligt att fysisk aktivitet behövs för barn och ungdomar med typ 1 diabetes 

utifrån flera aspekter, inte bara för att de ska ligga bra i sin glukosnivå utan även för att de ska 

motverka framtida sjukdomar. Samtliga granskade studier kommer fram till att utebliven 

fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes kan leda till bland annat 

hypoglykemi och övervikt. De belyser även vikten av fysisk aktivitet. 

 

Resultatdiskussion  

 

Det finns många positiva aspekter med fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med typ 1 

diabetes. Fysisk aktivitet minskar bland annat risken för övervikt och kardiovaskulära 

sjukdomar i vuxen ålder, vilket denna grupp individer har ökad risk för (Miculis et al, 2010; 

Kennedy et al, 2012; Michalliszyn & Faulkner, 2010; Ridell & Burr, 2011). Den fysiska 

aktiviteten förbättrar deras förutsättningar för att må bra och deras HbA1c och 

glukoskontroller förbättras. Det kan antas räcka med en aktivitet enligt de nordiska 

riktlinjerna på cirka 60 minuter per dag med en kombination mellan hög- och lågintensiv 

aktivitetsform. Dessa 60 minuter behöver inte heller utföras vid ett och samma tillfälle utan 

kan med fördel spridas under dagen (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Fysisk aktivitet i en måttlig mängd förebygger diabetes (Thomas et al, 2009) och bör 

induceras i tidig ålder för att kunna motverka sjukdomar (Miculis, 2010). Hur kommer det sig 

då att barn och ungdomar med typ 1 diabetes inte följer riktlinjerna för fysisk aktivitet? Det är 

svårt att säga exakt vad barn och ungdomars inaktivitet beror på men några tänkbara orsaker 

kan vara att föräldrar använder TV:n, smarttelefoner, tv-spel och datorer som en sorts 

barnvakt. Barnet leker alltså, fast stillasittande och dessa intressen för bland annat 

smarttelefoner och tv-spel kan tänkas följa barnen upp i ålder och därmed även den 

stillasittande vardagen. Inaktiviteten hos barn och ungdomar kan tänkas leda till ökad kostnad 

för samhället, genom fler läkarbesök, ostabilt blodsocker, övervikt och ökat behov av 

mediciner. Att därmed få till en rutin med fysisk aktivitet i tidig ålder är till fördel för att 

motverka de komplikationer som kan uppkomma i vuxen ålder (Miculis, 2010) 
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Utbildning anses vara viktigt för att minska risken att barn och ungdomar med typ 1 diabetes 

skall drabbas av bland annat övervikt och kardiovaskulära sjukdomar i vuxen ålder. Det är 

viktigt att hela familjen får utbildning gällande sjukdomen och behandlingen. Likaså att 

vårdpersonalen tar hänsyn till varje individ i familjen. Ett utbildningsprogram som är särskilt 

utformad för varje enskild familj är det som krävs för att egenvård ska kunna uppnås. För att 

kunna utforma detta utbildningsprogram behövs en diabetesspecialiserad sjuksköterska och 

läkare som leder utbildningen (Jönsson, Hallström & Lundqvist, 2010). Detta kan även 

relateras tillbaka till Eide och Eide (2007) som menar att det är viktigt att se varje enskild 

individ och att utbildning ska läggas på individnivå.  

 

Hypo- och hyperglykemi är faktorer som kan hindra barn och ungdomar med typ 1 diabetes i 

utförande av fysiska aktiviteter (Miculis et al., 2010; Kelly et al., 2010; Schweiger et al., 

2010; Siafarikas et al., 2012). Hypoglykemin kan vara komplicerad och behöver inte komma 

direkt under träningen, det kan ta flera timmar innan de märker av något, vilket kan avskräcka 

barnen från en regelbunden fysisk aktivitet (Miculis et. al., 2010). Det kan tänkas vara 

obehagligt för barn och ungdomar att vid upprepade tillfällen drabbas av hypoglykemi. För att 

motverka att barnen och ungdomarna avstår från fysisk aktivitet är det viktigt att ge dem 

individanpassad kunskap om hur kroppen fungerar vid typ 1 diabetes (Dammen Mosand och 

Stubberud, 2011; Jönsson et al., 2010). Det kan även tänkas vara viktigt att nå ut till personer 

utanför familjen och informera dem om vad som gäller när det kommer till fysisk aktivitet, till 

exempel idrottsläraren och nära vänner. Detta för att de ska kunna vara observanta för 

eventuella signaler om barnet eller ungdomen skulle drabbas av en akut hypo- eller 

hyperglykemi under den fysiska aktiviteten. 

 

Patientlagen (SFS, 2014:821) säger att patienten har rätt till att vara delaktig i sin vård. Det 

kan tänkas att barn och ungdomar tycker det är viktigt att få känna sig delaktiga i vården och 

besluten som tas, eftersom det är deras liv besluten tas kring. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är professionell och ser till de ansvarsområden som finns utifrån ICN:s etiska 

kod, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande följs 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är även ur etisk synpunkt viktigt att låta barn och 

ungdomar vara delaktiga i vården i den mån det är möjligt. Trots att barn och ungdomar 

kanske inte kan ta rätt beslut eller vara delaktiga fullt ut måste ändå denna möjlighet ges på 

grund av att delaktigheten kan tänkas lindra dess lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Om barnen och ungdomarna själva får vara i fokus kan det även tänkas att hälsan 
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främjas eftersom de får en annan förståelse för sin sjukdom, men även att det kan förhindra att 

framtida problem uppkommer.  

 

För att vården ska kunna uppnå en bra standard krävs det erfarenhet, vilket även Florence 

Nightingale belyser. Hon menar att när vi pratar om människor i allmänhet så finns det en 

inbyggd hälsofrämjande och läkande livslag som är ett måste att ta hänsyn till (Kirkevold, 

2000). Det synsättet kan tänkas bli uppfyllt genom en mer personcentrerad vård och att fokus 

läggs vid personen och dess hälsa.  

 

Fysisk aktivitet är inte enbart bra för barn och ungdomar med diabetes typ 1, utan det är bra 

för alla människor. Måttlig mängd fysisk aktivitet kan verka förebyggande för insjuknandet i 

diabetes, eftersom den ökar energiförbrukningen och avlägsnande av glukos från kroppen 

(Thomas et al., 2009). Det finns riktlinjer för både barn, ungdomar och vuxna, och det kan 

tänka sig att om detta når ut bättre till samhället och världen så kanske den fysiska aktiviteten 

skulle kunna påverkas till en minskad frekvens av personer med diabetes typ 1. Dock är det 

ingen självklarhet då diabetes typ 1 inte enbart utvecklas av utebliven fysisk aktivitet utan 

även andra biologiska faktorer som exempelvis arv. 

 

Metoddiskussion 

 

Svagheterna med denna studie var att det var ett svårt område att undersöka. Gällande barn 

och ungdomar finns inte mycket information, det kan uppstå etiska dilemman i samband med 

undersökningar på dem vilket även var en aspekt som togs hänsyn till i denna studie. Det var 

svårt att hitta tillräckligt många och lämpliga vetenskapliga artiklar att vända sig till för att 

samla in information. Detta kan ha påverkats av val av sökord, men även delvis på tidsbrist då 

detta var en vändning av arbetes egentliga utgångpunkt.  

 

Styrkorna med denna studie var att det var en bredd på artiklarna, de kom från flera länder 

och gav en större syn och helhet över forskningen kring diabetes. Detta gav förutsättningar för 

att kunna skriva ner ett bra och konkret resultat. En annan styrka med arbetet var att det 

inriktade sig på både positiva och negativa aspekter, vilket gav en bättre förståelse och 

förmåga att diskutera kring.  
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Inklusions- och exklusionskriterierna var av relevans för studien utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Avgränsningarna i sökningarna gjorde det tydligare att få den senaste 

forskningen kring områdena. Dock skulle troligen mer tid ha kunnat utökat sökningarna något 

med fler sökord och databaser. Att ha valt just de exklusionskriterierna som gjordes kändes 

också vara av relevans för arbetet utifrån dess huvudsyfte som var att undersöka just diabetes, 

barn, ungdomar och typ 1 diabetes. Andra artiklar som berörde ex. vuxna eller typ 2 diabetes 

skulle inte gett någon vidare validitet för denna studie.  

 

Kvalitetsbedömningen som gjordes enligt Friberg (2012) var ett bra sätt att systematiskt gå 

igenom artiklarna. Dock fanns det vissa svårigheter eftersom artiklarna inte alltid så konkret 

besvarade alla frågor. Utan vid vissa tillfällen var det ett måste att försöka förstå vad artikeln 

ville säga mellan raderna, och utifrån denna förståelse försöka besvara frågorna och göra en 

kvalitetsbedömning. Denna kvalitetsbedömning resulterade i att studier exkluderades 

eftersom de hade låg kvalitet och därmed bristande tillförsel för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Dessutom kan det tänkas att det finns brister i skalan låg, medel och hög, 

eftersom det är en personlig tolkning av Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall. 

 

Vidare forskning 

 

Utifrån studiens resultat anses det behövas mer forskning kring barn- och ungdomsdiabetes 

typ 1 och fysisk aktivitet. Det skulle vara intressant att fortsätta följa barn och ungdomar med 

typ 1 diabetes i deras fysiska aktivitet upp till vuxenålder, för att se skillnader och likheter 

exempelvis mellan kön.   

 

Kliniska implikationer 

 

Sjuksköterskor ska jobba personcentrerat, vilket även belyses i Patientlagen (SFS, 2014:821). 

Detta genom att vården ska se till att barn och ungdomar med typ 1 diabetes kan vara delaktig 

i mesta möjliga mån gällande sin egen vård. De ska få vara med i beslut som ska tas. 

Dessutom har sjuksköterskor en viktig roll när det gäller att delge information. Detta eftersom 

patienten skall få information om sin sjukdom, vad han eller hon kan förvänta sig av den, 

samt väsentlig behandling och eventuella komplikationer som kan uppstå.  
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SLUTSATS 

 

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod är viktigt för barn och ungdomar med diabetes typ 1 

och för att förebygga exempelvis övervikt och framtida sjukdomar. Dock finns det faktorer 

som kan förhindra den fysiska aktiviteten, exempelvis hypoglykemi och vilken typ av 

behandling som erbjuds. Vården bör vara personcentrerad för att kunna mota de hinder som 

kan uppstå, och för att nå fram till barn och ungdomar med diabetes typ 1 samt anhöriga 

gällande vikten av fysisk aktivitet.  
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BILAGA 

Bilaga 1 

GRANSKNING AV KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA STUDIER enligt Friberg 

(2012). 

 

Granskning av kvalitativa studier:  

 

* Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

* Finns teoretisk utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerat och avgränsat? 

* Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

* Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

* Hur är metoden beskriven? 

* Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

* Hur har data analyserats? 

* Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

* Vad visar resultatet? 

* Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

* Vilka argument förs fram? 

* Finns det några etiska resonemang? 

* Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

* Sker återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. Vårdvetenskapliga antaganden? 

Granskning av kvantitativa studier: 

* Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

* Finns teoretisk utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerat och avgränsat? 

* Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

* Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

* Hur är metoden beskriven? 

* Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

* Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
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* Hänger metod och teoretiska utgångpunkter ihop? I så fall hur? 

* Vad visar resultatet? 

* Vilka argument förs fram? 

* Förs det några etiska resonemang? 

* Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. Vad gäller 

generaliserbarhet? 

* sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden. 
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Bilaga 2 

Tabell 2: Resultatsammanställning 

Artikel Syfte Metod Resultat Slutsats Kvalitet 

Titel: Dietary intake, body 

composition, and physical 

activity among young 

patients with type 1 

diabetes mellitus. 

 

Författare:  

Mosso et al. 

 

Land:  

Chile 

 

År: 

2014 

Syftet var att studera och 

utvärdera kostintag, 

näringsstatus, 

kroppssammansättning och 

fysisk aktivitetsnivå hos en 

grupp chilenska barn och 

ungdomar med typ 1 diabetes. 

Jämföra deras parametrar med 

rekommendationerna från 

international society of pediartic 

and adolescents diabetes 

(ISPAD) och bestämma 

samband mellan kostintag, 

kroppsammansättning, fysisk 

aktivitet och diabeteskontroll 

Inkluderade totalt 30 patienter 

med typ 1 diabetes i åldern 

15,2 ± 4,0 år. De mätte deras 

födointag med hjälp av ett 

kvantitativt frågeformulär. 

Därefter undersöktes 

kroppssamansättningen med 

dubbelenergi röntgen 

densitometri. Den fysiska 

aktiviteten bedömdes med 

hjälp av registrering av deras 

mängd fysisk aktivitet. 

Det energiintag som patientens 

härledes var 21,4% proteiner, 

48% kolhydrater och 31,2 % fett. 

HbA1c var signifikant korrelerad 

med fett som gram per dag och 

kalorier per dag. Genomsnittliga 

kroppsfettprocenten hos kvinnor 

var 31,2 % och män 20,2 %. Den 

genomsnittliga mängden fysisk 

aktivitet var 4,5 ± 2,7 timmar per 

vecka. 

Patienter hade ett högre 

proteinintag än vad som 

rekommenderades av ISAPD. 

Födointaget av kolhydrater var 

ganska lågt och fett var desamma 

som gränsvärdena var för ISPAD. 

Diabetisk kontroll var signifikant 

korrelerad med protein, 

kolhydrater, fett och natriumintag. 

Flickorna i studien hade en högre 

andel kroppsfett än de vanliga 

rekommendationerna för sin 

ålder. Nivån av fysisk aktivitet 

var tillräcklig. 

 

 

Hög 

Titel: 

Increase in physical activity 

is associated with lower 

HbA1c levels in children 

and adolescents with type 1 

diabetes: results from a 

cross-sectional study based 

on the Swedish pediatric 

diabetes quality registry 

(SWEDIABKIDS). 

 

Författare: 

Beraki et.al 

 

Land: 

Sverige 

År: 

2014 

 

Utvärdera samband mellan 

fysisk aktivitet och metabol 

kontroll, mätt med HbA1c, i en 

stor grupp barn och ungdomar 

med typ 1 diabetes. 

Tvärsnittsanalyser av data 

från 4655 patienter, jämförde 

HbA1c-värden med nivåer av 

fysisk aktivitet. Uppgifterna 

för de barn och ungdomar 

erhölls från svenska 

barndiabetes kvalitetsregister, 

SWEDIABKIDS. Patienterna 

var 7-18 år gamla och hade 

typ 1 diabetes som inte var i 

remission. Patienterna delades 

in i fem grupper med 

frekvensen av fysisk aktivitet. 

Medelvärdet HbA1c nivån var 

högre i de minst fysiska aktiva 

grupperna än i de mest fysiska 

aktiva grupperna. Ett omvänt dos-

respons samband såg mellan 

fysisk aktivitet och HbA1c. Detta 

samband sågs hos båda könen och 

alla åldersgrupper, förutom 

flickor ålder 7-10 år. Multipel 

regressionsanalys visade att 

förhållandefortfarande var 

betydande justerat för eventuella 

felkällor. 

Fysisk aktivitet verkar påverka 

HbA1c nivåer hos barn och 

ungdomar med typ 1 diabetes. I 

klinisk praxis hos dessa patienten 

bör det rekommenderas daglig 

fysisk aktivitet som en del av 

deras behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Titel: 

Metabolic dysfunction in 

late-puberty adolescent girls 

with type 1 diabetes: 

relationship to physical 

activity and dietary intakes. 

 

 

Författare: 

Heyman et.al 

 

Land: 

Frankrike 

 

År: 

2012 

 

Vid puberteten kan typ 1 

diabetes bland flickor leda till 

övervikt, insulinresistens, 

försämrad glykemisk kontroll 

och dyslipedemi. Även 

biologiska faktorer kan i hög 

grad leda till sådan metabol 

dysfunktion, lite är känt som 

den roll som beteendefaktorer 

som fysisk aktivitet och kost. 

Undersökte samband mellan 

metabol dysfunktion som 

mäts nattetid och 

beteendemässiga faktorer, 

inklusive kost (4 dagars 

dagbok) och fysisk aktivitet 

(validerad enkät), hos 19 

flickor som fått sin 

menstruation och har typ 1 

diabetes jämfört med 19 friska 

flickor. 

Typ 1 diabetiska flickor visade 

högre nivåer av fettmassa, 

insulinresistens och dyslipedemi. 

Också i motsats till vad som 

brukar observeras hos typ 1 

diabetes vuxna, kvantitet och 

kvalitet i kost intag samt fysisk 

aktivitet var jämförbara i båda 

grupperna, även om typ 1 diabetes 

flickor med de fattigaste 

metaboliska profilerna rapporterat 

den hälsosammaste kosten. Typ 1 

diabetiska flickor som var mindre 

fysiska aktiva och tittade mer på 

tv var förknippade med sämre 

metaboliska profiler. 

Dessa data antyder att fysisk 

inaktivitet är kopplad till 

metabolisk dysfunktion i större 

utsträckning än ohälsosamma 

matvanor i puberteten hos typ 1 

diabetes flickor. 

Medel 

Titel: 

Associations between 

media consumption habits, 

physical activity, 

socioeconomic status, and 

glycemic control in 

children, adolescents, and 

young adults with type 1 

diabetes 

 

Författare: 

Galler et al. 

 

Land: 

Tyskland 

 

År: 

2011 

 

Utvärdera relationen mellan 

media konsumtionsvanor, fysisk 

aktivitet, socioekonomisk status 

och glykemiskt kontroll hos 

ungdomar med typ 1 diabetes. 

Tvärsnittsstudie med 

självrapporterade 

frågeformulär för att bedöma 

mediekonsumtionsvanor, 

fysisk aktivitet och 

socioekonomisk status hos 

296 barn och ungdomar med 

typ 1 diabetes. Klinisk data 

och HbA1c nivåer och 

samlade riskfaktorer 

analyserades med multipel 

regression. 

Ungdomar med typ 1 diabetes i 

åldrarna 13,7 ± 4,1 år med HbA1c 

8,7 ± 1,6% och som haft diabetes 

i 6,1 ± 3,3 år, tillbringade 2,9 ± 

1,8 timmar per dag framför tv och 

dator.  Den veckofysiska 

aktiviteten var 5,1 ± 4,5 timmar. 

Multipel regressionsanalys 

identifierades diabetes 

varaktighet, socioekonomisk 

status och daglig 

mediekonsumtion som betydande 

riskfaktorer för den glykemiska 

kontrollen. 

Diabetes varaktighet, 

socioekonomisk status, daglig 

mediekonsumtion och utebliven 

fysisk aktivitet var signifikanta 

riskfaktorer för glykemisk 

kontroll hos ungdomar med typ 1 

diabetes. 

Medel 

Titel: 

Physical activity and 

sedentary behavior in 

adolescents with type 1 

diabetes. 

Syftet var att beskriva 

sambanden mellan nivåer av 

fysisk aktivitet och 

kroppsammansättning, lipider 

och glukoskontroll. 

Detta mättes genom 

förändringar i fysisk 

aktivitetsnivå, 

kroppsammansättning, lipider 

och glukoskontroll i ett urval 

Mer stillasittande aktiviteter 

relaterade med lägre kondition 

och fettfri massa och förhöjt 

totalkolesterol. Större mängder till 

måttlig intensiv aktivitet var 

Resultatet stöder de positiva 

effekterna av ökad måttlig 

aktivitet och minskad 

stillasittande beteende för att 

minska kardiovaskulära risker och 

Hög 
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Författare: 

Michalliszyn et al. 

 

Land: 

Arizona 

 

År: 

2010 

på 16 ungdomar med typ 1 

diabetes 

associerade med högre kondition 

och fettfri massa och minskad 

totalkolesterol och HbA1c. 

förbättra glukoskontroll hos 

ungdomar med typ 1 diabetes. 

Titel: 

Blood glucose levels and 

performance in a sports 

cAMP for adolescents with 

type 1 diabetes mellitus: a 

field study 

 

Författare: 

Kelly et al. 

 

Land: 

Kanada 

 

År: 

2010 

 

Syftet är att kvantifiera effekten 

av samtidiga och förutsedda 

blodglukoskoncentrationer i 

sportsammanhang för ungdomar 

med typ 1 diabetes. 

28 ungdomar i ålder 6-17 år 

deltar under ett idrottsläger 

och genomför 

kompetensbaserade tester med 

glukosövervakning under 4 

dygn. Glukosnivåerna 

kategoriserad som 

hypoglykemi <3,6 mM inom 

acceptabelt intervall 3,6-13,9 

mM eller hyperglykemiska 

<13,9mM. 

Resultatet blev att skickligheten 

sjönk med 20% när man var 

hypoglykemiska jämfört med 

acceptabla värden eller 

hyperglykemiska. Nattlig 

hyperglykemi påverkade 66% av 

de deltagna personerna i ca 84 

minuter av natten men kunde 

dagen efter inte se någon 

påverkan på prestandan. 

En nattlig hypoglykemi inte 

påverkar själva idrotten, medan 

en mild hypoglykemi under 

dagtid kan ge en påverkan i 

skicklighet och prestandan. 

Hög 

Titel: 

Physical activity in 

adolescent females with 

type 1 diabetes 

 

Författare: 

Schweiger et al. 

 

Land: 

USA 

 

År: 

2010 

 

 

 

Försöka identifiera mängden 

fysisk aktivitet hos unga flickor 

mellan 11-19 år med typ 1 

diabetes samt att utvärdera 

sammanslutningar av ålder och 

etnicitet med fysisk aktivitet. 

203 tonårsflickor 11-19 år 

rekryterades under 

öppenvårds 

mottagningsbesök. Fysisk 

aktivitet erhölls genom en 

självrapport och 

kategoriserades som antalet 

dagar som personer hade 

samlat 60 minuter måttlig till 

kraftigt fysisk aktivitet under 

de senaste 7 dagarna samt för 

en typisk vecka. 

Flickorna rapporterade att de var 

fysiska aktiva i minst 60 minuter 

per dag på 2,7 ± 2,3 dagar i förra 

veckan och på 3,1 ± 2,2 dagar i en 

typisk vecka. Ett större antal 

fysiskt aktiva dagar i en typisk 

vecka var associerade med lägre 

HbA1c i linjär regressionsanalys 

Tonårsflickor med typ 1 diabetes 

rapporterade sig motionera minst 

60 minuter ca 3 dagar per vecka, 

vilket inte uppfyller de 

internationella 

rekommendationerna av måttlig 

till intensiv aktivitet per dag. Det 

är särskilt viktigt att unga flickor 

med typ 1 diabetes uppmuntras att 

utöva ett större antal dagar fysisk 

aktivitet per vecka relaterat till 

bättre glykemisk kontroll. 

Hög 
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Titel: 

Effects of glutamine on 

glycemic control during and 

after exercise in adolescents 

with type 1 diabetes: a pilot 

study 

 

Författare: 

Mauras et al. 

 

Land: 

Florida 

 

År: 

2010 

 

Undersöka om oral glutamin 

förbättrar motion och nattlig 

hypoglykemi hos ungdomar 

med typ 1 diabetes. 

Tio ungdomar i åldrarna 15,2 

± 1,4 år och med HbA1c 6,9 ± 

0,9% med insulinpumpar 

studerades. Försökspersonerna 

randomiserades till att få 

glutamin eller placebo dryck 

före motion/träning och vid 

sänggående (0,25g/kg/dos). 

Ett träningspass bestod av 15 

minuter löpband, 5 min vila 

cykler. Blodsockret 

övervakades hela natten. 

Studierna pågick randomiserat 

över landet i 3 veckor 

Blodsockernivåerna sjönk 52% 

under träning på dagarna men 

antalet nattliga hypoglykemier var 

högre på glutamin än placebo. 

nattlig hypoglykemi ökade med 

glutamin upp till 80% under 

testperioden. 

Glutamin ökade risken för nattlig 

hypoglykemi hos ungdomarna 

med typ 1 diabetes. Om det är på 

grund av att glutamin ökar 

insulinkänsligheten krävs det 

ytterligare studier för att besvara. 

Medel 

Titel:  

Physical activity may 

facilitate diabetes 

prevention in adolescents 

 

Författare: 

Thomas et al. 

 

Land: 

USA 

 

År: 

2009 

 

Syftet var att undersöka 

sammabandet av fysisk aktivitet 

med glukostolerans, 

energiförbrukning i vila (REE) 

bland ungdomar 

32 manliga och kvinnliga 

ungdomar mellan 12-18 . Men 

hjälp av slutenvården fick 

dessa intravenös glukos och 

REE bedömning efter en natts 

fasta. Den fysiska aktiviteten 

utvärderades över 8 dagar 

med hjälp av pulsmätare (puls 

per minut). 

Resultatet blev positivt samband 

mellan total fysisk aktivitet, 

måttlig fysisk aktivitet och 5 

minuters intervaller. Lika så var 

det positiva resultat vid REE 

associerat till fysisk aktivitet i alla 

former. 

Slutsatsen blev att den 

undersökningsgruppens fysiska 

aktivitet positivt påverkade 

glukostoleransen och REE. Detta 

menar dem tycker på att den 

måttliga aktiviteten är till nytta 

för att förebygga diabetes hos 

ungdomar. 

Hög 

Titel: 

Satisfaction and quality of 

life with premeal inhaled 

versus injected insulin in 

adolescents and adults with 

type 1 diabetes 

 

Författare: 

Testa et.al. 

 

Land: 

Syftet var att jämföra och 

utvärdera effekten mellan 

inhalerat- och injicerat insulin 

på patienter genom att jämföra 

HbA1c nivåer. 

24 ungdomar i ålder 12-17 

och vuxna med typ 1 diabetes 

fick regelbunden tillförsel av 

insulin två gånger per dag 

under 4 veckor. Det 

randomiserades vilka som 

skulle få inhalera 

humaninsulin eller få det 

injicerat. 

(undersökningsgrupperna för 

ungdomarna var lika stora) 

En totalt tillfredställande 

behandling ökade med 13,2 ± 1,1 

enheter för inhalerat insulin 

jämfört med 1,7 ± 0,8 för injicerat 

insulin. Inhalerat insulin kunde 

inte visa på någon varierande 

effekt mellan ålder och kön, och 

fick stor tillfredställelse vilket 

associerades med färre hinder för 

insulin följsamhet och en större 

minskning av HbA1c. 

Slutsatsen blev att den 

tillfredställande behandlingen var 

betydligt mer gynnsam, 

vidhäftningshinder var lägre och 

livskvalitén högre för inhalerade 

jämfört med injektion. Författarna 

menar på att det återstår att få 

bevis för detta genom att se en 

förbättrad följsamhet och 

förbättrade glykemiska kontroller. 

Hög 
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USA 

 

År: 

2007 

 

Titel: 

Early loss of the glucagon 

response to hypoglycemia 

in adolescents with type 1 

diabetes. 

 

Författare: 

Siafarikas et.al 

 

Land: 

Australien 

 

År: 

2012 

 

Syftet med denna studie var att 

bedöma glukosvärder vid 

hypoglykemi och därefter 

identifiera hur/om detta 

påverkade personer med typ 1 

diabetes jämfört med de som 

inte har diabetes. 

Metoden blev att 28 

Ungdomar med typ 1 diabetes 

i åldern 12.16 år ingick i 

studien och 12 friska 

kontrollpersoner. De 

ungdomar som hade diabetes 

hade haft de olika länge. 

 

Det gjordes en 

tvärsnittsstudie, 

hypoglykemisk studie följt av 

ett arginint simuleringstest. 

Resultatet blev att glukostoppen 

till arginin stimulering var 

liknande mellan grupperna, 

medan glukostoppen till 

hypoglykemi minskade i gruppen 

med diabetes. Det var större än 3 

SD från baslinjen för 7% av dem 

med typ 1 diabetes medan det var 

83% för kontrollgruppen. De fann 

ingen korrelation mellan längd, 

vikt, BMI och HbA1c. 

Slutsatsen blev att glukosvärdet 

för hypoglykemi hos ungdomar 

med typ 1 diabetes påverkas av 

längden av deras diabetes och kan 

förloras tidigt i 

sjukdomsförloppet. 

Hög 

Titel: Physical activity in 

children with type 1 

diabetes 

 

Författare: 

Miculis et al. 

 

Land: 

Brasilien 

 

År: 

2010 

 

Syftet var att belysa de 

praktiska aspekterna av säker 

fysiska aktivitet hos barn och 

ungdomar med typ 1 diabetes 

Litteraturstudie med 

nationella och internationella 

databaser. 

Resultatet blev att det krävs en 

adekvat ersättning före, under och 

efter träning med kolhydrater och 

snabbverkande insulindoser för 

att undvika hypoglykemi. 

Typ varaktighet och intensitet av 

träningen måste beaktas när man 

väljer kolhydrater till träning. 

Fysisk aktivitet rekommenderas 

som behandling av typ 1 diabetes 

hos barn och ungdomar med typ 1 

diabetes. 

Hög 

Titel: Does Exercise 

Improve Glycaemic Control 

in Type 1 Diabetes? A 

Systematic Review and 

Meta-Analysis 

 

Författare: 

Kennedy et al. 

Syftet var att hitta bevis för 

glykemiska fördelar vid 

regelbunden motion hos dem 

med typ 1 diabetes. 

Litteraturstudie med 

sökningar i elektroniska 

databaser och opublicerade 

avslutade studier.  Totalt 

identifierades 13 studier. Den 

glykemiska fördelen 

definierades som en 

förbättring av glykolyserat 

Resultatet blev att det var en 

HbA1c minskning, men det kunde 

inte redovisas som statistiskt 

signifikant. 

Slutsatsen menar på att de inte 

finns något bevis för en 

glykemisk fördel av motion. Dock 

kan detta relateras till en ökat 

kaloriintag, dosminskningar av 

insulin vid tyngdpunkten etc. De 

menar på att den HbA1c kanske 

inte ska vara den metod man 
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Land:  

USA 

 

År: 

2012 

 

hemoglobin (HbA1c) använder för att mäta om 

motionens påverkan. De menar på 

att motion har beprövade fördelar 

för typ 1 diabetiker och är 

fortfarande viktig för dem. 

Titel: 

Aspects of infammation and 

oxidative stress in pediatric 

obesity and type 1 diabetes: 

An overview of ten years of 

studies 

 

Författare: 

Tran et al. 

 

Land: 

USA 

 

År:  

2012 

Syftet var att belysa hur det ser 

ut för barn och ungdomar med 

typ 1 diabetes och dess 

behandling 

Detta var en översiktsartikel 

utifrån olika eperminet som 

gjorts.   

De tog bland annat upp 

funktionen av insulinpump.  

Slutsatsen var bland annat att det 

finns olika behandlingsmetoder 

och att insulinpump är speciellt 

anpassad för de där kost, motion 

och tillförsel av insulin via ex. 

penna inte är tillräcklig.  

Medel 

Titel: 

The use of insulin pumps in 

youth whit type 1 Diabetes 

 

Författare: 

Maahs et al. 

 

Land: 

Colorado 

 

År: 

 

Syftet var att ge en bakgrund 

och praktiska kliniska råd om 

insulinbasaldos och bolosduser 

samt fördelarna med 

pumpbehandling och motion.  

Översiktsartikel gällande 

insulinpumpar. 

Resultatet var praktiska råd om 

användning av insulinpump, 

dosering och fördelar med den. 

Slutsatsen var att det finns 

fördelar med pumpbehandling 

men att det fortfarande är ett 

diskuterat ämne. Det är inte en 

metod som passar alla.  

Medel 

Titel: 

Evidence-based risk 

Syftet var att undersöka 

”biverkningar” i samband med 

En systematisk 

litteraturöversikt gjordes av 

47 studier sammanfattades. Ett 

antal av dessa identifierade en rad 

Slutsatsen blev den att fysisk 

aktivitet är en säker procedur utan 

Hög 
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assessment and 

recommendations for 

physical activity clearance: 

diabetes mellitus and 

related comorbidities 

Författare: 

Ridell et al 

 

Land: 

Canada 

 

År: 

2011 

fysisk aktivitet hos personer 

med diabetes eller prediabetes 

hos så kallade högrisk patienter.  

 

alla studier som rapporterade 

biverkningar hos personer 

med diabetes eller 

prediabetes. Studierna som 

ingick var konstruktioner och 

bedömdes enligt 

utvärderingskriterier 

anpassade efter en 

konsensuspanel. 

milda till svåra akuta risker med 

motion så som hypoglykemi, men 

den totala förekomsten var låg.  

tecken på förlust av liv. Fysisk 

aktivitet är en rekommendation 

för de med diabetes och 

prediabetes.  

 


