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Abstract  

 

Syfte: Att utvärdera om ett stödprogram grundat på kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp i 

kombination med internetstöd kan förbättra blodsockerkontroll, egenvård och psykosociala 

faktorer hos vuxna patienter med svårkontrollerad typ 1 diabetes. 

Metod: Tio patienter med typ 1 diabetes delades in i två grupper: personer med 

pumpbehandling (n =6 ) och sprutbehandling (n =4). Interventionen var baserad på KBT med 

både gruppträffar, (6 sessioner á 2,5 h) och individuellt internetbaserat stöd mellan 

sessionerna.  

Resultat: Signifikant förbättring av Hba1c, vilket är ett genomsnittligt mått på 

blodsockernivån under de senaste 6-8 veckorna, för grupp 2. Resultat visar även på ökad 

frekvens av blodsockermättningar i båda grupperna. 

Slutsats: Studien ger visst stöd för effekt av behandlingsprogram i grupp enligt KBT för 

bättre HBa1c. Det fanns behov av fler gruppträffar samt mindre fokus på internetbaserat 

stödprogram vilket upplevdes krångligt. Det vore önskvärt med ett framtida större sample för 

att utvärdera interventionerna.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund till projektet 

          Denna studie aktualiserades utifrån att personal inom diabetessjukvården på Östersunds 

sjukhus, Region Jämtland Härjedalen, upplevt otillfredsställande resultat i den befintliga 

vården av unga vuxna personer med bristande glykemisk kontroll. Sjukvårdspersonal har gett 

uttryck för ett ökat behov av psykologisk kunskap både i termer av differentialdiagnostik och 

intervention. Detta utifrån att de som jobbar med dessa patienter också har kunnat identifiera 

mer omfattande psykologiska hinder hos vissa patienter såsom problematiska ångesttillstånd 

och depressivitet. Personal har upplevt det svårt att bedöma behovet av ytterligare 

sjukvårdskontakter med andra vårdgivare, som exempelvis vuxenpsykiatrin, eller att kunna 

avgöra förmågan hos patienten att sköta sin egenvård effektivt med det befintliga stöd som 

idag erbjuds inom diabeteskliniken. 

          Vårdprogram för personer med diabetes har hittills främst fokuserat på att motivera 

patienter till följsamhet och till beteendeförändringar utifrån kunskap om ändamålsenliga sätt 

att reglera sitt blodsocker (Funnel & Andersson, 2004). Dessa genomgripande 

beteendeförändringar, vilka är nödvändiga för god egenvård, är för många betungande och 

svårt (Spenceley & Williams, 2006). Diabetes påverkar en person inte enbart fysiskt utan 

också psykiskt då det påvisats ett samband med högre prevalens av ångest- och 

depressionstillstånd hos personer med diabetes (McDade-Montez &Watson, 2011).  För 

många patienter räcker det således inte med kunskap, uppmuntran, ”tjat” eller ”hot” om 

framtida komplikationer, utan det behövs fler verktyg för att också kunna möta den relativt 

stora patientgrupp som har svårt att följa de rekommendationer som finns. Utifrån denna 

frågeställning kontaktades jag som psykolog med förfrågan om att delta och driva detta 

projekt. 

          Studien har i första hand riktat sig till unga vuxna personer med diabetes. Att så tidigt 

som möjligt etablera goda egenvårdsbeteenden hos dessa personer är viktigt, och innebär en 

större hälsovinst avseende att minska risken för utveckling av långsiktiga komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2010). Hälsovinster, till följd av att lyckas hitta framgångsrika 

interventioner, kan minska kostnader för samhället då risken minskar för framtida behov av 

sjukvårdande insatser så väl som det innebär minskat lidande för individen  

          Många med typ 1 diabetes insjuknar som barn och har således haft en etablerad kontakt 

med sjukvården under flera år tillbaka. Skillnaden är dock att barn oftast får betydande stöd 

och hjälp av sin omgivning (familj, skola) med att sköta sin diabetes (Polonsky, 1999). Stödet 

är inte lika självklart när barn blir myndiga och förväntas hantera sin diabetessjukdom allt mer 

självständigt. Många upplever då ökade svårigheter att sköta sin diabetes och det är vanligt 

med emotionella hinder såväl som att rent praktiskt sköta om sin sjukdom i takt med 

vuxenblivande processer (Peyrot et al, 2005). Därför är det angeläget att försöka utveckla mer 

verksamma behandlingsformer/stödprogram som når ut till patientgruppen samt bidrar till att 

förbättra hälsa och minska lidande. 

 

1.2 Diabetessjukdomen 

          Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling för överlevnad. 

Kroppen har slutat att tillverka insulin vilket, om inte insulin tillförs, leder till ett tillstånd av 

kronisk hyperglykemi (högt blodsocker) (Polonsky, 1999). Således måste personer med typ 1-

diabetes själva ta kontroll över att återställa den glykemiska kontrollen 

(blodsockerkontrollen).  Uppgiften är att försöka uppnå så normala blodsockervärden som 

möjligt. Detta mäts i HbA1c, som är ett genomsnittligt mått på blodsockernivån under de 

senaste 6-8 veckorna. I riktlinjerna för personer med typ 1-diabetes har ett målvärde 

formulerats till HbA1c 52 mmol/mol (Socialstyrelsen, 2010). Målvärdet innebär en stor 
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utmaning för både patienter och vårdpersonal. Faktum är att endast 20% av patienterna når 

målet (≤52 mmol/l) och så stor andel som 24% av patienterna har HbA1c över 73 mmol/mol 

(Nationella Diabetesregistrets Årsrapport, 2016).  

Personer som lever med diabetes behöver därför, flera gånger om dagen, fatta en rad aktiva 

och medvetna beslut om egenvårdsbeteenden för att uppnå optimal blodsockerkontroll. För 

höga blodsockervärden kan leda till långsiktiga sjukdomsrelaterade komplikationer såsom 

hjärt- och kärlproblem, ögonproblem samt skador på njurar och nerver (Shaw & Cummings, 

2005; The DCCT Research group, 1993). För låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan leda 

till akuta, obehagliga eller direkt livshotande komplikationer med medvetslöshet och död som 

värsta scenario (Cryer, 2007).   

          Den grundläggande behandlingen vid typ 1-diabetes är insulinbehandling som personen 

vanligtvis vårdar själv genom flera dagliga insulininjektioner alternativt genom 

pumpbehandling. Utöver medicinsk behandling är ett flertal egenvårdsaktiviteter en viktig del 

i behandlingen såsom hantering av injektionsteknik, egenmätning av blodsocker, att tolka och 

åtgärda höga och låga blodsockernivåer, att äta en sund mat och föredragsvis att motionera 

regelbundet då detta har gynnsam effekt på blodsockernivåer (Macmillan et al., 2013). 

Egenvård vid diabetes har avgörande betydelse för att förebygga allvarliga komplikationer 

och undvika mänskligt lidande (The DCCT Research group, 1993).  

 

1.3 Komplikationer vid typ 1-diabetes 

          Komplikationer vid diabetes kan vara akuta eller långsiktiga och avgörs främst av den 

enskilda faktorn HbA1c. 

          Hypoglykemi, för låga blodsockervärden, anses vara det största hindret för att nå god 

glykemisk kontroll och är den vanligast förekommande komplikationen vid typ 1-diabetes 

(Cryer, 2008; Anderbro, 2012). Studier visar på en genomsnittlig förekomst av milda 

hypoglykemier hos diabetespatienter av 1-2 perioder/vecka. Förekomsten av mer allvarliga 

episoder, där personen behöver utomstående hjälp för att höja blodsockret, är i genomsnitt 1-

1.6 gånger/ år (Pedersen-Bjergaard, Pramming & Thorsteinsson, 2003). Obehandlad 

hypoglykemi kan leda till koma och i värsta fall att personen avlider (Cryer, 2007). 

            Hyperglykemier, för höga blodsockervärden, har avgörande betydelse för utveckling 

av långsiktiga komplikationer (Polonsky, 1999). Höga blodsockernivåer kan orsakas av 

faktorer som: otillräcklig insulintillförsel i förhållande till matintag, att glömma injektioner, 

för få blodsockerkontroller vilket leder till felaktigt beräknad insulindosering eller att 

avsiktligt hålla blodsockret högt för att undvika hypoglykemi (Anderbro, 2012). Förhöjda 

värden ger inte nödvändigtvis några märkbara symtom. Symtom på högt blodsocker uppstår 

oftast efter en längre tids förhöjda värden, vilket framförallt ger skador på de små blodkärlen i 

kroppen. Dessa skador kan på sikt bana väg för flera av de så kallade senkomplikationerna vid 

diabetes så som retinopati (ögonsjukdom) nefropati (njursjukdom) och neuropati 

(känselbortfall i fötter) (The DCCT Research Group, 1993). Dålig glykemisk kontroll ökar 

även risken för hjärt-kärlsjukdom (Shaw & Cummings, 2005). 

 

1.4 Hinder för god glykemisk kontroll 

          Hinder att uppnå god glykemisk kontroll är många och varierar avseende de utmaningar 

personer med diabetes står inför. I praktiken medför sjukdomen mängder av påfrestningar 

med regelbundna självinjiceringar med insulin samt frekventa blodsockerkontroller i samband 

med mat och aktivitet. Nedan beskrivs några av de psykologiska hinder som har förknippats 

med otillfredsställande glykemisk kontroll. 

 

1.4.1 Stress.  
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          Det finns inget entydigt belägg för hur blodsockret hos en person med diabetes 

påverkas av stress men flertalet studier påvisar ett samband mellan stress och bristande 

glykemisk kontroll (Lloyd et al, (1999). Stress kan påverka blodsockerkontrollen som ett 

direkt resultat av de fysiologiska mekanismer involverade i en stressreaktion. Vid en plötslig 

stressreaktion sätts kroppen i larmberedskap där adrenalinnivåerna stiger snabbt och kraftigt. 

Hjärtat slår fortare, blodtrycket stiger, blodet omdirigeras från matsmältningsorganen till 

musklerna, levern frisätter socker från sitt lager ut till blodbanan, insulinkänsligheten minskar 

och frisättningen av blodfetter ökar (Sachs et al, 1993). Detta är den så kallade ”kamp- och 

flyktreaktionen” som vi evolutionärt är rustade med för att kunna fly från, eller bekämpa en 

konkret fara. I dessa lägen behöver vi den kraft och uthållighet som de väl syresatta och 

energiförsörjda musklerna ger oss. Vi behöver sockret i blodet för att orka och 

insulinkänsligheten minskar för att blodsockret inte ska sjunka för lågt. Detta är funktionellt 

för individen, och t.o.m. bra, om faran är kortvarig och övergående (Sepa, 2005). Dagens 

stress är dock sällan så akut utan ofta mer utdragen; i arbetet med alltför hög belastning eller 

för individer med en belastande familjesituation. Långvarig stress kan rubba kroppens 

normala utsöndring av stresshormonet kortisol (Almén, 2017). Detta kan leda till en 

utmattningsreaktion som förändrar den normala dygnsvariationen. Med ett ständigt påslag av 

kortisol krävs större mängder insulin för att hålla blodsockret i styr vilket är en svår utmaning 

för en person med diabetes.  

           Sambandet mellan stress och dålig blodsockerkontroll kan också vara indirekt på så vis 

att den psykologiska effekten av stress kan påverka personens stämningsläge och 

egenvårdsbeteenden negativt (Anderbro, 2012). Detta samband beskrivs mer utförligt nedan. 

 

1.4.2 Emotionella hinder: ilska, sorg och depression.  

          Många med diabetes har ofta en rad negativa känslor inför sin sjukdom (Polonsky, 

1999). Det kan handla om rädsla för vad diabetes kan leda till, frustration och ilska över att ha 

drabbats eller sorg över att behöva leva med en kronisk sjukdom. För personer som har svårt 

att acceptera sin sjukdom blir belastningen mer eller mindre konstant. En del kan hamna i 

”krig” med sjukdomen och missköta sin diabetes så allvarligt att det kan leda till kritiska 

tillstånd som kräver akut sjukvård och, i värsta fall, kan leda till döden (Cryer, 2007). De 

flesta försöker troligtvis att hantera sjukdomen efter bästa förmåga, men när det ändå inte är 

tillräckligt kan hopplöshetskänslor aktiveras. Självkritiska tankar kan uppstå hos personen 

som: ”hur mycket jag än försöker så blir det inte bra”. Känslor av uppgivenhet kan göra det 

svårt att mobilisera tillräcklig energi till egenvård av diabetes.  

          Vid depressiva tillstånd kan till och med de enkla uppgifterna i vardagslivet upplevas 

oöverkomliga. Alarmerande är att höga blodsockerhalter under längre tid, som kan vara 

resultatet av bristande egenvård, kan fördjupa depression och leda till en allt svårare 

nedåtgående spiral (Polonsky, 1999). 

 

1.4.3 Rädsla för hypoglykemi. 

           Det är relativt vanligt att personer med typ 1 diabetes utvecklar oro och rädsla för 

hypoglykemi eller insulinkänning (Anderbro (2012). I god diabetesvård eftersträvas att nå 

blodsockervärden så nära det normala området som möjligt, vilket medför risken att 

blodsockret kan sjunka allt för lågt. Vanliga tecken på lågt blodsocker är hunger, darrningar, 

oro, svettningar och hjärtklappning. Mer allvarliga symtom som kan följa är förvirring, 

beteenderubbningar, dubbelseende, medvetslöshet och kramper (Cryer, 2008). 

Hypoglykemier kan vara mycket allvarliga och får personen inte i sig socker behövs snabbt 

sjukhusvård. En allvarlig insulinkänning är ofta ett stort trauma som skapar en känsla av 

kontrollförlust (Anderbro, 2012). 
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          Vid oro för hypoglykemi är det vanligt att bli mer uppmärksam på symtom som 

relateras till tillståndet. Ibland kan det leda till att patienten gör saker ”för säkerhets skull”, 

exempelvis underdoserar insulin och överkorrigerar låga blodsockernivåer vilket kan resultera 

i hyperglykemi. Om man inte tar reda på om rädslan är befogad genom att mäta sina 

blodsockernivåer kan det alltså bli så att den ”trygga” lösningen för stunden, ger problem på 

längre sikt. Likaså kan livet bli mycket begränsat och tråkigt om det leder till undvikande av 

vissa situationer eller aktiviteter på grund av rädsla för hypoglykemi. Det är vanligt att 

exempelvis undvika att motionera eftersom det sänker blodsockret, därtill associeras rädsla 

för hypoglykemi till att vara ensam och att resa med buss eller tåg längre sträckor (Anderbro, 

2012). 

 

1.4.4 Rädsla för framtida komplikationer.  

          De flesta med diabetes oroar sig ibland för komplikationer, vilket är befogat då diabetes 

medför vissa risker för komplikationer i framtiden (The Diabetes Control and Complications 

Trial Research Group, 1993). Hur denna rädsla hanteras kan vara mer eller mindre effektiv. 

För en del patienter uppstår rädslan för komplikationer när de ser ett högt blodsockervärde 

och för att undvika detta kontrolleras inte blodsockernivåer. På kort sikt undgår patienten att 

drabbas av rädslan men samtidigt förloras möjligheten att korrigera ett eventuellt högt värde. 

Undvikande av glykemisk kontroll, till följd av rädsla, kan därför öka risken för höga 

blodsockervärden och komplikationer (Anderbro, 2012). 

 

1.4.5 Relationella svårigheter.  

          Undersökningar inom diabetesforskning har visat att många känner sig isolerade med 

sin sjukdom (Polonsky, 1999). Ett flertal upplever även att de inte får rätt stöd eller hjälp från 

familj och vänner för att ta hand om sin diabetes. En del upplever anhöriga som 

”diabetespoliser” som tjatar konstant om sjukdomen. Det är vanligt att man kan bli besviken 

på omgivningen eller att bli irriterad till följd av upplevelsen av att sakna adekvat stöd, detta 

även då patienten kan vara omgiven av välmenade familj och vänner. Med hänsyn till att 

relationer har stor betydelse för hur en individ klarar av att hantera, såväl som att prioritera, 

sin egenvård av diabetes är goda relationsfärdigheter viktiga för att personen ska få det stöd 

som behövs för att kunna hantera sjukdomen effektivt.  

 

1.5 Patientutbildning 

          Eftersom diabetesbehandling är så komplex har patientutbildningen en viktig roll i 

diabetesvården och ingår ofta rutinmässigt i vårdprogram i Sverige, antingen individuellt eller 

i grupp (Socialstyrelsen, 2010). Trots att det anses vara en självklar del i diabetesvård, är inte 

alltid de interventioner som erbjuds hjälpsamma för patienten i strävan att nå den 

livsstilsförändring som ofta krävs vid diabetes (Funnel & Anderson, 2004). Även om patienter 

idag ofta har relativt goda kunskaper om vad som krävs för att upprätthålla glykemisk 

kontroll, hänger kunskapen inte alltid samman med vilka beteenden som faktiskt utförs. Med 

tanke på hur få det är som uppnår god glykemisk kontroll blir detta återkommande en 

frustration för både patienter och vårdgivare. Det finns därtill svagt stöd i forskning att enbart 

kunskap är tillräckligt för beteendeförändring, vilket talar för att stödprogram kan vinna på att 

vara mer beteendeorienterade (Knight, Dornant & Bundy, 2006). 

          Det är även känt att personer som lever med en kronisk sjukdom löper förhöjd risk att 

drabbas av psykiska besvär, exempelvis finns det studier som visar att prevalensen av 

depression är minst dubbelt så hög hos patienter med diabetes som hos friska (Barnard el at., 

2006). Eftersom psykisk ohälsa är förenat med försämrad sjukdomskontroll, hälsa och 

livskvalitet är det viktigt att snabbt upptäcka och behandla olika psykologiska problem såsom 
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depression och ångest. Annars uppstår lätt en ond cirkel där det ena påverkar det andra i en 

nedåtgående spiral (Polonsky, 1999). 

  

1.6 KBT – Kognitiv beteendeterapi 

          KBT (kognitiv beteendeterapi) har vetenskapligt stöd för att vara effektivt både vid 

ångest- och depressionstillstånd. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer är KBT förordat som 

förstahandsbehandling vid lindriga och medelsvåra tillstånd (SBU, 2010).  

 

          På senare år har olika stödprogram som bygger på KBT prövats ut, som ett möjligt 

alternativ vid behandling av diabetes (Amsberg et al, 2009a). KBT är en terapiform som 

bygger på forskning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. En 

grundläggande tanke är att beteenden lärs in genom ett komplext samspel mellan individen 

och omgivningen och därför även är påverkbara genom nyinlärning (Kåver, 2006). Fokus är 

att åstadkomma beteendeförändringar genom att analysera den nuvarande situationen för att 

förklara och förstå hur det aktuella beteendet har lärts in och vad det är som gör att det 

vidmakthålls. Utifrån analysen utformas interventioner för att möjliggöra en förändring 

(Ramnerö & Törneke, 2006). I KBT är arbetet strukturerat och målinriktat där både patient 

och terapeut är aktiva. Terapin har en pedagogisk fokus, där målet är att patienten ska lära sig 

att självständigt kunna förändra sitt liv. Ytterligare en central del i terapin är arbetet med 

hemuppgifter mellan terapisessionerna. Uppgifterna inkluderar t.ex. självobservation och 

träning av konkreta, önskade beteenden och är viktiga för att beteendeförändringen ska kunna 

befästas i patientens naturliga miljö (Kåver, 2006). 

 

          Vid tillämpning av KBT vid diabetes fokuseras förändring av konkreta beteenden i 

vardagslivet i syfte att stärka egenvård, förbättra glykemisk kontroll och välbefinnande samt 

för att behandla komorbid depression (Snoek et al., 2008; Lustman et al., 1998; Amsberg et 

al., 2009a,b). Under de senaste åren har internetbaserade interventioner fått ett uppsving i 

behandling av bl.a. livslånga sjukdomar och för att erbjuda stöd till beteendeförändring. Inom 

diabetesfältet har en holländsk forskargrupp utvärderat ett KBT-baserat internetstöd för vuxna 

patienter med typ 1- och typ 2-diabetes samt med depression. Interventionen var effektiv i att 

minska depressiva symtom och diabetesrelaterad emotionell stress. Däremot sågs ingen effekt 

på glykemisk kontroll (van Bastelaar et al., 2011).  

           En framgångsrik behandlingsstudie, som även har betydelse för utformningen av det 

aktuella stödprogrammet, är en svensk studie vid Karolinska Institutet. När stödprogrammet 

”Styrkraft i ditt liv” prövades, omfattande 48 veckors studie grundat på KBT, visades 

signifikanta förbättringar på patienternas glykemiska kontroll (Hba1c) så väl som signifikanta 

förbättringar avseende bland annat diabetesrelaterad stress, ångest, nedstämdhet samt ökade 

blodsockermätningar (Amsberg et al, 2009a).  

           Studien vid Karolinska Institutet är den enda hittills publicerade beteendeorienterade 

behandlingsstudien med långvarigt bibehållna signifikanta effekter på Hba1c. Det ansågs 

därför relevant i utformningen av den aktuella studien att använda delar av programupplägget 

från ”Styrkraft i Ditt liv”, detta i syfte att försöka uppnå samma positiva resultat vid 

diabeteskliniken i Östersund. Samarbetspartner i studien har varit professor Jan Lisspers, 

tidigare verksam vid Mittuniversitetet i Östersund samt psykolog Therese Anderbro, verksam 

vid Karolinska Institutet, som båda även var delaktiga i den tidigare behandlingsstudien. Det 

visade sig även finnas ett gemensamt intresse att pröva ut ett kompletterande internetstöd, där 

plattformen BATRICS finns utvecklad och används inom forskning på Mittuniversitetet. Då 

det för närvarande pågår försök inom regionen Jämtland Härjedalen att använda fler 

internetbaserade interventioner i syfte att göra vården mer tillgänglig, trots långa geografiska 



 8 

avstånd till sjukvården, reviderades ursprungsprogrammet”Styrkraft i Ditt liv” för att 

kompletteras med en internetdel. 

 

1.7 Syfte  

            Syftet med den aktuella studien har varit att utveckla och utvärdera ett stödprogram 

baserat på KBT för att hjälpa personer till förbättrad glykemisk kontroll, dvs god kontroll av 

blodsockernivåer, vilket mäts i HbA1c som är ett värde på blodsockret legat i medeltal de 

senaste 6-8 veckorna. Mot bakgrund av de mycket allvarliga hälsorisker otillfredsställande 

glykemisk kontroll innebär för patienter med typ 1 diabetes, och det faktum att ett stort antal 

patienter inte når uppsatta målnivåer, är det angeläget att utveckla och utvärdera 

interventioner som främjar god egenvård (regelbundna blodsockerkontroller, att tolka och 

åtgärda höga och låga blodsockernivåer, att äta en sund mat och att motionera regelbundet) då 

detta har en gynnsam effekt på blodsockernivåer. 

            Studien syftar även till att explorativt utforska i vilken utsträckning deltagarna 

använder sig av det internetstöd som erbjuds som del i stödprogrammet samt att genom 

gruppintervju utforska vilka moment/verktyg som varit användbara för deltagarna. 

 

 Frågeställningar 

1.  Kan ett stödprogram baserat på KBT som ges dels i grupp dels via 

internetbaserat stöd, hjälpa personer med typ 1 diabetes med 

otillfredsställande glykemisk kontroll att förbättra den glykemiska 

kontrollen, egenvården och psykosociala faktorer? 

2. Vilka verktyg i interventionen upplevs relevanta för deltagarna? 

           

Hypotesen är att deltagarna med hjälp av nya insikter och verktyg kommer att öka 

egenvårdsbeteenden som exempelvis att öka antal blodsockermätningar per dag, förbättrad 

kosthållning och regelbunden motion. I förlängningen förbättras då den glykemiska 

kontrollen, vilket är mycket angeläget såväl för patienternas hälsa och välmående som att 

minska risken för framtida komplikationer.  

 

2. Metod 

2.1 Design 

          Denna studie är en FoU utvärdering av att införa ett tidigare utvärderat stödprogram 

baserat på KBT (Amsberg et al, 2009a) i omarbetad version med tillägg av internetstöd. Den 

har både en kvantitativ del med inomgruppsdesign med upprepad mätning av HbA1c, 

egenvårdsbeteenden och psykosociala faktorer. 

Den har även en kvalitativ del bestående av en gruppintervju där deltagarna fick svara på 

öppna frågor om vilka verktyg i interventionen de upplevt som hjälpsamma för att uppnå 

beteendeförändring. 

 

2.2 Deltagare och inklusion 

          Diabeteskliniken valde att i detta projekt prioritera unga vuxna med typ- 1 diabetes med 

HbA1c -värden som låg över 70 mmol. Initialt var övre åldersgränsen 30 år, men höjdes till 40 

år utifrån en önskan att erbjuda fler patienter möjlighet att delta i studien. Totalt erbjöds 

brevledes 58 personer att delta i studien. Samtliga var fyllda 18 år. 14 personer tackade ja till 

att delta. Därefter kallades patienterna till ett individuellt besök hos diabetesläkare och 

diabetessjuksköterska, där de informerades ytterligare om projektet samt bedömdes kring 

aktuell förmåga att delta i studien. Exklusionskriterierna innefattade förekomst av svårare 

psykiatrisk problematik, missbruk samt bristande språklig förmåga att kunna tillgodogöra sig 

interventionen. En person exkluderades p.g.a. språksvårigheter.  Tillsammans med kallelsen 
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till besöket administrerades ett antal diabetesrelaterade självskattningsenkäter som deltagarna 

ombads at ta med till samtalet. Vid besöket gjordes även förmätningar av Hba1c–värden samt 

fyllde deltagarna i medgivande om samtycke att delta i studien. 

          De patienter som gav sitt medgivande att delta i studien, delades in i två grupper, en 

grupp för patienter med sprutbehandling (Grupp 1) och en grupp för patienter med 

pumpbehandling (Grupp 2). Detta var ett önskemål från diabetesteamet och syftet var att 

underlätta vid den senare patientutbildningsdagen, då information som ges till patienterna 

skiljer sig åt för de olika grupperna.  

 

2.3 Etiska överväganden 

          Jag har följt Psykologförbundets yrkesetiska principer i utformandet av studien. 

Deltagande bedömdes inte medföra några risker för forskningspersonerna. Inga obehöriga 

kunde ta del av materialet och resultaten har sammanställts på gruppnivå så att inga enskilda 

individer kan identifieras. Motsvarande höga säkerhetskrav gällde det Internetbaserade 

stödsystemet, där informationen också lagras oåtkomligt för obehöriga samt att all 

kommunikation sker i krypterad form med en dubbel inloggningsrutin. Samtliga patienter fick 

skriftlig och muntlig information om detta och gjorde ett skriftligt medgivande om att delta i 

studien. Deltagarna informerades också om att deltagandet i studien var helt frivillig och att de 

när som helst, utan motivering kunde avbryta påbörjat deltagande utan att detta skulle inverka 

på vården i övrigt. 

 

 

2.4 Programupplägg  

          Interventionen bestod av en inledande patientutbildningsdag arrangerad av 

diabeteskliniken, där olika professioner deltog utifrån sitt kunskapsområde. 

Samma grupp som varit tillsammans på den inledande ”diabetesdagen” följdes sedan åt under 

den 18-veckor långa interventionen med KBT i grupp. KBT-interventionen som innefattande 

4 träffar á 2,5 h med 14-dagars intervall samt två uppföljande träffar efter en respektive två 

månaders uppehåll. Mellan träffarna hade deltagarna tillgång till det internetbaserade 

stödprogrammet ”DiaBalans” som utvecklades i syfte att komplettera gruppträffarna och där 

deltagarna hade tillgång till arbetsmaterial, hemuppgifter samt ”extra material” med fördjupad 

information om vissa problemområden. Deltagarna uppmuntrades även att föra en 

”basdagbok”. Periodernas innehåll, samt utförande av gruppsessioner ansvarade psykologen 

för och diabetessjuksköterska deltog vid varje gruppträff för att tillhandahålla diabetesspecifik 

kunskap vid behov. I första gruppträffen fick alla deltagare samma hemuppgifter men efter 

gruppträff två fick alla deltagare individuella hemuppgifter att jobba vidare med på egen 

hand. Deltagarna uppmuntrades använda sig av internetprogrammets meddelandefunktion där 

de hade möjlighet att kommunicera med gruppledaren på individuell basis dagligen.   

Innehållet i interventionen beskrivs ytterligare i nedanstående stycken samt i tabell 1.  

 

 

2.4.1 Patientutbildningsdagen 

          Patientutbildningsdagen, ”diabetesdagen”, var en heldagsutbildning där olika 

professioner i diabetesteamet bidrog utifrån sina olika kunskapsområden (läkare, 

diabetessjuksköterskor, psykolog, kurator och dietist) där exempelvis nya tekniska hjälpmedel 

och nya mediciner diskuterades. Här erbjöds deltagarna även en ”pedagogisk måltid” 

tillsammans med dietist. Psykologens del i ”diabetesdagen” var att lite övergripande 

presentera innehållet i gruppbehandlingen samt vilka verktyg den skulle innefatta (samt att 

bredda kunskapen om diabetes för egen del). 
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2.4.2 KBT-interventionen 

          De fyra perioderna i gruppupplägget var baserat på KBT-principer. En strukturerad 

manual utvecklades av psykolog och det huvudsakliga syftet med gruppinterventionen var att 

kartlägga och medvetandegöra deltagarnas beteenden med hjälp av ”basdagboken” för att på 

så vis identifiera individuella hinder för god och mer effektiv egenvård, samt lära ut olika 

färdigheter/verktyg för att möjliggöra förändring i en riktning som var viktig för var och en. 

Programmet utformades som en komprimerad variant av ”StyrKraft i Ditt Liv” med större 

fokus på emotionella och relationella hinder, där även vissa färdigheter som används vid 

Dialektisk Beteendeterapi lärdes ut (Linehan, 2000). Avsikten med att programmet kortades 

ned till en komprimerad version var att den internetbaserade stödfunktionen skulle kunna 

komplettera träffarna i grupp. Dessutom var avsikten med att ha delar av behandlingen via 

internet att underlätta för deltagarna att kunna vara med i studien eftersom det innebar färre 

resor och att de inte behövde ta ledigt från arbete för att resa till gruppträffarna. Det fanns 

därtill en avsikt i utformningen av programmet att, genom användandet av ett kompletterande 

internetbaserat stöd, kunna pröva ut mer kostnadseffektiva lösningar för sjukvården i 

Jämtland och att göra behandling mer tillgänglig för fler patienter i länet. 

 

 

Tabell 1. Flödesschema, Interventionen 
Vecka Session Tema Verktyg och hemuppgifter 

1 Patientutbildningsdag  
 

 

2   1 (G) Hur påverkas mitt liv av 
diabetes? Stress och 
diabetes 

Dagbok för egenvård och stressande 
känslor. Medveten närvaro, 
Interaktions modellen. TASP (lång 
version) 

3     (B)  Inlämning av hemuppgifter och 
feedback av handledare via BATRICS 

4    2 (G) Känslor kopplade till 
diabetessjukdomen 
Diabeteskomplikationer 
och framtiden 

Dagbok, Känsloskola. Hantera 
oro/ångest, Exponering. TASP 
(snabbavspänning) 

5    (B)  Inlämning av hemuppgifter och 
feedback av handledare via BATRICS 

6    3 (G) Familj och vänner, mål och 
värderingar  

Dagbok, Relationsfärdigheter 
(Validering, själv-validering, jag-
budskap, målfärdigheter) 

7    (B)  Inlämning av hemuppgifter och 
feedback av handledare via BATRICS 

8    4 (G) Handlingsplan och 
målformulering samt 
vidmakthållande, hantera 
bakslag   

Dagbok, Individuell handlingsplan, 
målformulering, Återfall v s bakslag 
 
 

9-12    (B) Vidmakthållande 
program  
 

Under vidmakthållande-programmet 
Jobbar deltagarna med individuell 
handlingsplan och får feedback och 
stöd från handledare via BATRICS 

13    5 (G) Utvärdering av individuell 
handlingsplan. 

Problemlösning vid hinder 

14-17      (B) 
 
 

Vidmakthållande program Under vidmakthållande-programmet 
Jobbar deltagarna med individuell 
handlingsplan och får feedback och 
stöd från handledare via BATRICS 
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18    6 (G) Generell uppföljning I 
gruppen. Svårigheter och 
framgångar delas 

 

G= gruppträff 
B= inlämning och återkoppling via BATRICS 

 

 

2.4.3 BATRICS, det internetbaserande stödprogrammet ”DiaBalans” 

           Som komplement till gruppträffarna användes det internetbaserade behandlingsstödet 

”DiaBalans”. Systemet, kallat ”BATRICS” (Behavior Analysis, Therapy, and Research 

Information and Communications technology Support system) är utvecklat och drivs vid 

Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet Campus Östersund under ledning av professor 

Jan Lisspers. BATRICS är utformat för att garantera sekretess, personlig integritet och 

säkerhet. Det drivs på en separat server, i låst serverrum, där extern åtkomst enbart kan ske 

via så kallat ”VPN” som kräver särskild krypteringsnyckel för att administrera systemet. All 

kommunikation till och från websidorna sker krypterat (”SSL”) och ”dubbelautentisering” 

tillämpas, där både lösenord och en temporärt genererad PIN-kod som sänds via SMS krävs 

för att komma åt känslig och/eller identifierande information. 

          Syftet med BATRICS-systemet är att det ska utgöra en plattform där de möjligheter 

som återfinns i modern internet- och smartphoneteknologi kan användas, tids- och 

distansoberoende, som stöd i beteendeförändringsfokuserade interventioner. 

Huvudfunktionerna utgörs av informationsrepetition, hemuppgifter, dagböcker, feedback och 

uppföljning/kommunikation med terapeuten. 

          Den aktuella tillämpningen ”DiaBalans” skapas i BATRICS genom att man under 

definition av ett specifikt ”Program” valde bland olika tillgängliga komponenter och fyllde 

dessa med diabetes- och interventionspecifikt innehåll. Detta innebär alltså att deltagaren ges 

tillgång till informationstexter som sammanfattar och kompletterar det som introducerats och 

diskuterats vid gruppträffarna, relaterade arbetsuppgifter (”hemuppgifter”) att utföra, och 

rapportera, på egen hand i hemmiljön, kontinuerligt registrera olika relevanta data i dagböcker 

(här ”basdagboken”), få feedback och sammanställningar på gjorda registreringar/resultat, 

samt kunna kommunicera med behandlaren.  

          I den aktuella tillämpningen kunde inte mobiltelefoner av modell ”smartphone” 

användas så tillgång till funktioner i BATRICS-systemet byggde på inloggning via dator. 

 

2.4.4 Verktyg i interventionen 

          Basdagboken. I den aktuella studien användes samma basdagbok som använts i det 

tidigare stödprogrammet ”Styrkraft i Ditt Liv ”(Amsberg, 2009a). Deltagarna fick 

”basdagboken” både i pappersformat och i BATRICS. I denna ombads de registrera 

blodsockervärden flera gånger dagligen, kosthållning, motion, stressande känslor samt 

eventuella hypoglykemier.  Syftet med basdagboken var att göra en noggrann kartläggning för 

att identifiera varje deltagares hinder och problemområden. Med hjälp av informationen 

valdes de verktyg och färdigheter som deltagaren behövde för att påbörja sitt individuella 

förändringsarbete. Utifrån sammanställningar av basdagboken gick även att belysa relevanta 

samband mellan hur de olika registrerade faktorerna påverkade varandra i diagramform.   

          

           Medveten närvaro. Den pedagogiska modell som användes för att lära ut medveten 

närvaro var hämtad från Dialektisk beteendeterapi och dess färdighetsträningsmanual 

(Linehan, 2000). Deltagarna fick en genomgång av grunderna i medveten närvaro 

(mindfulness) och hur de kan träna dessa färdigheter för att öka medvetenheten om sina 

kroppsliga signaler, tankar och känslor i relation till sin omgivning. Detta i syfte att hjälpa 
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personen att aktivt kunna göra val i den riktning som var viktig för var och en, i en så kallad 

”värderad riktning”. Arbetet med medveten närvaro följde sedan som en röd tråd i 

programmet och kopplades till önskvärda förändringsbeteenden med att också förbättra 

egenvård. 

 

          Tillämpad Avspänning (TASP). Alla deltagare fick möjlighet att lära sig grunderna i 

Tillämpad Avspänning, som är ett beprövat träningsprogram för att minska fysiologisk 

anspänning (Lisspers, 2003). Programmet är lämpligt för personer som upplever hög stress 

och som har brist på återhämtning i vardagen. Deltagarna uppmuntrades öva dagligen och fick 

tillgång till träningsprogrammet både på CD men även via det internetbaserade 

stödprogrammet, där det fanns som ljudfil att ladda ned. 

 

           Beteendeanalys. Deltagarna fick lära sig att göra funktionell analys av upplevda 

problemsituationer för att lättare kunna identifiera problembeteenden i fokus för att skapa 

förändring. Beteendeanalysen nedan, som är ett fiktivt exempel, demonstrerar hur den kan 

användas för att medvetandegöra problembeteenden vid diabetes samt vilka konsekvenser 

dessa har för personen. 

 

Beteendeanalys A-B-C modellen 

 
Situation Fysiologisk 

sensation 

Tanke Känsla Beteende Konsekvens 

(kort sikt) 

Konsekvens 

(lång sikt) 

 

Möte 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtklappning 

Ont i magen 

 

”Jag kommer 

att få en 

känning” 

 

Oro 

 

Äter en 

chokladkaka 

 

Minskad 

oro, lättnad 

 

Förhöjda 

blodsockern

ivåer 

 

Figur 1. För att exemplifiera: Anna sitter på ett möte som drar ut på tiden. Hon börjar få 

hjärtklappning och ont i magen (fysiologisk reaktion). Hon börjar känna sig orolig (känsla) 

och tänker: jag kommer att få en känning (tanke). Beteendet som följer är att hon äter en 

chokladkaka för att vara på den säkra sidan. Vid analys av beteendet är det begripligt att Anna 

agerar som hon gör eftersom hon på kort sikt minskar obehaget, det känns bättre och tryggare. 

Det kan dock bli problematiskt om Anna ofta gör på detta vis, att hon går på känsla snarare än 

att mäta sina blodsockernivåer eftersom det kan medföra att hon har konstant förhöjda 

blodsockernivåer, vilket på lång sikt är skadligt för hennes hälsa. 

 

          Exponering. Exponering är ett av de mest kraftfulla beteendeterapeutiska verktygen och 

har en väldokumenterad effekt vid ett flertal emotionella problem som kännetecknas av ångest 

och rädsla (Linton och Flink, 2011). Interventionen innebär att personen gradvis närmar sig 

situationer, imaginärt eller in vivo, som framkallar rädsla och obehag och vilka vanligtvis 

leder till undvikande av situationen, en så kallad ”flyktrespons”. Genom att hjälpa personen 

att närma sig dessa situationer utan att fly, eller göra andra säkerhetsåtgärder, lär hen sig att 

upptäcka att situationen inte är farlig. I interventionen fick deltagarna information om hur 

metoden går till och vägledning i hur de själva kunde jobba med exponering mellan 

sessionerna, dock gjordes ingen exponering i sessionen. Främst användes 

exponeringsprinciperna i hemuppgifter utifrån mer skamrelaterade situationer så som att våga 

vara mer öppen om sin diabetes och att be om hjälp och stöd samt att våga mäta blodsocker 

trots rädsla för att misslyckas 
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           Relationsfärdigheter. De DBT-färdigheter som lärdes ut var: känsloreglering, 

validering och självvaldering samt jag-budskap (Linehan, 2000). Syftet med interventionerna 

var att minska dömande tankar och känslor kring den egna förmågan att hantera sjukdomen, 

att kunna balansera omgivningens och egna krav samt att uttrycka behov av hjälp och stöd för 

att kunna må bättre. Deltagarna fick delge egna exempel där de behövde använda sig av dessa 

färdigheter som vi sedan övade på i gruppen med hjälp av rollspel. 

 

2.5 Mätning 

          Det huvudsakliga objektiva måttet som undersöktes var glykemisk kontroll (HbA1c). 

Andra uppmätta variabler var hämtade från självskattningsformulär, relevanta för centrala 

problemområden för interventionen också kända för att vara utmanande områden för personer 

med typ-1 diabetes. Dessa beskrivs mer ingående nedan.  

 

2.5.1 Glykemisk kontroll 

    HbA1c prover togs på diabeteskliniken i Östersund och mättes i mmol/mol i enlighet med 

IFCC (Hoelzel et al 2004). Tidpunkter för mätning var det första bedömningsbesöket hos 

läkare och sjuksköterska (baslinje) och vid gruppstart. Därefter mättes Hba1c månadsvis fram 

till och med den sista gruppträffen. 

 

2.5.2 Egenvårdsbeteenden 

          Frekvensen av egenvårdsbeteenden under den senaste veckan mättes med hjälp av 

självskattningsformuläret ”Summary of Self-Care Activities” (SDSCA) som med 17 frågor 

mäter egenvårdsbeteenden med fokus på kostvanor, motion och blodsockermätning.  Frågorna 

mäter frekvensen av aktiviteter den senaste veckan. Ett högre värde indikerar en högre 

frekvens av egenvårdsbeteenden. Frågorna beräknas individuellt och ingen totalsumma för 

skalan finns (Toobert, 2000). Formuläret skattades före och efter interventionen.  

 

2.5.3 Diabetesrelaterade- och generella känslomässiga aspekter 

          Mental stress mättes med den svenska versionen av ”Perceived Stress Scale” (PSS) som 

innefattar 14 frågor som mäter grad av upplevd stress i olika livssituationer. Frågorna skattas 

på en femgradig Likertskala (0 = aldrig, 4 = alltid förutom fråga 4-7, 9, 10 &13 där 0 = alltid 

och 4 = aldrig). Total poäng varierar mellan 0-56. PSS har visat på god reliabilitet mätt med 

Cronbach´s alpha 0.84 (Eklund et al, 2004). 

          Ångest och Depression mättes med den svenska versionen av” Hospital Anxiety and 

Depression Scale” (HADS). Den består av 14 frågor som mäter grad av ångest och depression 

på två separata subskalor med 7 frågor vardera. Frågorna skattas på en fyragradig Likertskala 

från 0-3. Totalpoängen på respektive delskala varierar mellan 0-21. HADS har visat på god 

reliabilitet mätt med Cronbach´s alpha. HADS ångest har i medeltal visat på alpha 0.83 och 

HADS depression på alpha 0.82 (Bjelland et al, 2002).  

         Deltagarna fick fylla i självskattningsformulären vid två tillfällen; före och efter 

behandlingsintervention. 

 

2.5.4 Gruppintervju 

           I den avslutande sessionen gjordes en genomgång på gruppnivå av samtliga delmoment 

i stödprogrammet där deltagarna hade möjlighet att ge feedback på vad som varit hjälpsamt, 

vad som varit mindre bra eller som ansågs vara icke relevant av denna urvalsgrupp. 

 

2.5.5 Utvärdering av internetstöd 
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          Frekvens av antal inloggningar i BARTICS mättes för att utvärdera användandet av 

internetstöd. 

 

2.6 Dataanalys 

          Statistiska beräkningar gjordes i SPSS. Baslinjemätningar jämfördes med 

eftermätningar med hjälp av beroende t-test. 

          De två grupperna har från start skiljt sig signifikant från varandra. Utifrån detta har 

resultaten analyserats separat. Grupp 1 (patienter med sprutbehandling, n=4) bestod enbart av 

män som också var betydligt yngre än deltagarna i Grupp 2 (patienter med pumpbehandling 

n=6), som enbart bestod av kvinnliga deltagare. Grupperna var också olika på det viset att 

Grupp 2 redovisade högre skattningar på både ångest, depression och upplevd stress än vad 

Grupp 1 gjorde, både i före- och eftermätningarna.  

          En deltagare i studien har avförts från den slutgiltiga dataanalysen. Skälet till detta är 

att personen vid tidpunkt för eftermätning drabbades av så omfattande livshändelse-stressorer 

att mätresultaten skulle bli missvisande. 

 

3. Resultat 

 

          Av de 13 personer som var aktuella för studien fullföljde 10 personer hela 

interventionen. Tre personer valde att avbryta sitt deltagande i studien till följd av ändrade 

arbetsförhållanden eller att de uteblev. God närvaro noterades i gruppträffarna (79% för 

Grupp 1 och 73% för Grupp 2). Resultaten är beräknade på nio av de tio som fullföljde 

studien.  

 

3.1 Utvärdering av KBT-intervention på glykemisk kontroll, egenvård och psykosociala 

faktorer. 

 

Tabell 2 

Medelvärden totalt och respektive grupper i före- och eftermätningar. 

 

Variabel Grupp Före, M (sd) Efter, M (sd) t (df) p 

HbA1c Alla 78,44 (18,74) 73,00 (10,02) 1,07 (8) ,1585 

 Grupp 1 79,5 (24,09) 77,00 (9,20) 0,22 (3) ,4225 

 Grupp 2 77,6 (16,29) 69,8 (10,43) 2,80 (4) ,0245* 

Kost Alla 2,72 (1,14) 3,0 (1,26) -0,77 (8) ,232 

 Grupp 1 2,56 (1,55) 2,68 (1,16) -0,22 (3) ,422 

 Grupp 2 2,85 (0,88) 3,25 (1,41) -0,78 (4) ,2385 

Motion Alla 2,67 (2,41) 3,33 (2,16) -0,70 (8) ,2525 

 Grupp 1 2,12(1,65) 2,62 (1,49) -0,32 (3) ,384 

 Grupp 2 3,10 (3,01) 3,90 (2,61) -0,59 (4) ,2935 

 

BLG-mätning (frq) Alla  2,22 (1,12) 4,17 (2,28) -3,72 (8) 0,003** 

 Grupp 1 1,62 (1,03) 2,62(2,56) -1,27 (3) ,1475 

 Grupp 2 2,70 (1,04) 5,40 (1,08) -5,01 (4) 0,0035** 

      

      
PSS Alla 2,10 (0,74) 1,95 (0,67) 1,06 (8) ,16 

 Grupp 1 1,79 (0,52) 1,71 (0,21) 0,26 (3) ,407 

 Grupp 2 2,34 (0,85) 2,14 (0,87) 1,53 (4) ,100 
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HADS D Alla 6,11 (3,48) 4,89 (3,44) 1,74 (8) 0,06 

 Grupp 1 5,25 (4,65) 4,25 (2,75) 0,82 (3) ,237 

 Grupp 2 6.80 (2,59) 5,40 (4,16) 1,51 (4) ,103 

      
HADS A Alla 9,22(6,48) 9,00 (4,42) 0,15 (8) ,441 

 Grupp 1 6,25 (6,85) 7,25 (2,06) -0,31 (3) ,3895 

 Grupp 2 11.60 (5,60) 10,40 (5,50) 1,50 (4) ,104 

      
M = medelvärden; SD = standardavvikelse, Grupp 1 = sprutbehandling; Grupp 2 = 

pumpbehandling. *signifikant p<.05, ** signifikant p<.01 

  

          Hba1c. Inga signifikanta skillnader observerades i eftermätningarna av Hba1c för 

Grupp 1. För Grupp 2 däremot sågs en signifikant förändring av Hba1c från 77,6 till 69,8 

(Tabell 2).  

 

          Egenvårdsbeteenden. I analys av SDSCA skattade Grupp 2 en signifikant ökning i 

frekvens av blodsockermätningar från 2.70 till 5.40, t(4)=5.01, p=0.0035 (one-tailed). Även 

Grupp 1 skattade ökad frekvens blodsockermätningar, från 1.62 till 2.62, vilket visar på en 

positiv trend.  

 

          Diabetesrelaterade- och generella känslomässiga aspekter. Inga signifikanta skillnader 

observerades i eftermätningarna varken för Grupp 1 eller Grupp 2.  

 

3.2  Utvärdering av BATRICS, det internetbaserade stödprogrammet DiaBalans.  

          Antalet inloggningar i BATRICS, fördelat över de olika perioderna, presenteras i tabell 

3. Den visar en tydlig skillnad i användning mellan de två grupperna och att den huvudsakliga 

aktiviteten i programmet skedde under de två första perioderna. Grupp 2 var betydligt mer 

aktiva i dataprogrammet än vad Grupp 1 var under period 1 och 2. Dock minskade aktiviteten 

för båda grupperna, med knappt några inloggningar alls, från och med Period 3. 

Meddelandefunktionen I BATRICS som var tillgänglig för alla deltagare i syfte att få 

individuellt stöd från psykolog användes endast av Grupp 2 som tillsammans skickade totalt 

24 meddelanden under hela projektet. 

 

Tabell 3 

Antal inloggningar fördelat över de olika perioderna. 

     

Period Grupp 1 Grupp 2 

1 11 30 

2 5 25 

3 2 3 

4 1 1 

5 0 1 

 

3.3 Kvalitativ utvärdering av verktygen i interventionen- gruppintervjun. 

          I den avslutande intervjun med deltagarna om deras upplevelse av gruppträffarna och 

på vilket vis dessa varit hjälpsamma rapporterade samtliga deltagare att det varit positivt att få 

delta i gruppträffarna. De satte stort värde i att få träffa andra personer i samma ålder med typ 

1 diabetes och att få möjlighet att dela både erfarenheter och upplevelser av att leva med 

sjukdomen samt de svårigheter det innebär. Innehållet i gruppträffarna (diskussionsteman, 
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verktyg för kartläggning och problemlösning samt färdighetsmoduler) uppgavs vara mycket 

relevant för gruppdeltagarna, dock upplevdes programupplägget för komprimerat. Majoriteten 

av deltagarna (9/10) upplevde det internetbaserade stödprogrammet som krångligt och 

tidskrävande att använda samt att de hade föredragit fler träffar istället. De som använt sig av 

det internetbaserade stödprogrammet, uppskattade möjligheten till att få snabb feedback och 

var positiva till att använda sig av ett internetprogram även i framtiden. Önskemål framfördes 

om att hanteringen av datainput behövde förenklas. Samtliga rapporterade ett intresse för att 

använda ett liknande system om det var möjligt att hantera det med hjälp av applikationer för 

smartphones.  

          Samtliga deltagare rapporterade också en önskan om fortsatta gruppträffar. Ett flertal 

uppgav att gruppträffarna bidragit till ökad motivation att jobba med förändring avseende att 

förbättra sin blodsockerkontroll med fler egenvårdsbeteenden såsom ökade 

blodsockermätningar, och utifrån dessa fler insulinjusteringar, regelbunden motion och 

förbättrad kosthållning. Även vissa förändringsbeteenden avseende psykosociala faktorer 

rapporterades, såsom att våga vara mer öppen om sin diabetes på jobbet och på så sätt kunna 

sköta sin diabetes mer effektivt samt att kunna prioritera tid för återhämtning och 

stressreduktion. 

           

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Utvärdering av KBT-intervention på glykemisk kontroll, egenvård och 

psykosociala faktorer 

          Denna pilotstudie ger visst stöd för hypotesen att stödprogram i grupp, som grundar sig 

på KBT, kan vara hjälpsamt för patienter i syfte att förändra egenvårdsbeteenden och på så vis 

förbättra Hba1c. Grupp 2 hade i eftermätningarna signifikant förbättrat sina HBa1c-värden, 

vilket korrelerar med deras skattningar om förbättrad egenvård, framförallt avseende ökade 

blodsockermätningar. Samma positiva trend visades även hos grupp 1. Det är intressant att 

notera att grupp 1 bestod enbart av kvinnor med en högre medelålder, som också skattade 

högre på upplevd stress (PSS) och ångestsymtom (HADS A) än vad grupp 1 gjorde, som 

enbart bestod av män som var relativt unga. Detta skulle kunna tyda på att personer med 

högre grad av psykisk ohälsa såsom stress, ångest- och depressionstillstånd eventuellt kan ha 

mer nytta av det aktuella stödprogrammet som ju även hade ett stort emotionellt fokus. Det 

kan även tyda på att kvinnor har lättare att ta till sig interventionen. Dessa värden kunde 

möjligen ha förbättrats ytterligare om programmet haft mer fokus på fler och tätare 

gruppträffar och mindre fokus på internetbehandlingsdelen, då det upplevdes för krångligt att 

använda. Det kompletterade internetbaserade programmet skulle istället kunna erbjudas som 

ett frivilligt stöd för dem som önskade detta. Fler gruppträffar, över en längre period, skulle 

innebära en större möjlighet att mer grundligt lära ut de verktyg/färdigheter som programmet 

innefattade, och som deltagarna själva rapporterade var relevanta. I andra KBT-baserade 

gruppbehandlingar (Amsberg et al, 2009a) kan ibland även telefonstöd erbjudas vilket för den 

här formen av gruppintervention skulle kunna vara relevant att inkludera.  

 

4.1.2 Utvärdering av internetstöd 

          Den kanske största lärdom studien bidrog med var att det internetbaserade programmet 

inte fyllde den funktion som var avsedd och därför behöver modifieras. Det upplevdes som 

alltför krångligt och tidskrävande att använda och kanske hade fler använt sig av 
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internetstödet om det varit enklare att använda. Framförallt upplevde de flesta att det var 

besvärligt att lägga in och analysera data i ”basdagboken”, vilket var olyckligt eftersom den 

fyller en viktig kartläggande funktion och var avsedd att motivera och hjälpa deltagarna att 

jobba vidare med problemområden som medvetandegjordes i programmet. Med hjälp av 

pedagogiska grafer kunde deltagarna själva jämföra olika faktorer, exempelvis hur stressande 

känslor vid olika tider under dagen påverkade blodsockernivåerna för var och en och det 

fanns en avsikt att deltagarna skulle bli förstärkta positivt om de själva kunde följa en 

eventuell positiv utveckling. I brist på användande av dessa funktioner uteblev således den 

tänkta positiva förstärkningen. Själva meddelandefunktionen var enklare att använda, men 

inte heller den användes särskilt flitigt.  

          Eftersom endast få av deltagarna har använt sig av internetstödet har det troligtvis 

bidragit till att den önskade effekten av gruppinterventionen/stödprogrammet inte blev så stor. 

Hela programupplägget bygger på idén att internetstödet skulle komplettera gruppträffarna 

och att deltagarna skulle ha möjlighet att ta del av materialet och kunna diskutera det vidare 

på individuell basis med gruppledaren i meddelandefunktionen. Gruppträffarna var mycket 

informationsrika för deltagarna vilket, när internetstödet inte nyttjades, minskade möjligheten 

att ta till sig innehållet och tillämpa de verktyg som lärdes ut, på egen hand. Eftersom få 

använde sig av meddelandefunktionen som var avsedd för individuellt psykologstöd blev det 

totalt sett för lite tid att hjälpa dem som framförallt hade ganska omfattande psykologiska 

hinder att uppnå någon märkbar förbättring avseende stress, ångest och depressiva symtom, 

vilket också var, för några i studien, ett stort hinder. 

 

4.1.3 Kvalitativ utvärdering av verktygen i interventionen - gruppintervjun 

          Den kvalitativa aspekten av studien har bidragit till att bredda kunskapen om vilka 

psykologiska faktorer som kan vara hindrande för några av regionens patienter med bristande 

blodsockerkontroll. Interventionerna syftade till att minska dessa hinder, med förhoppning om 

att det skulle möjliggöra förändringar som också handlade om förbättrad metabol kontroll.  

          Det primära måttet som har utvärderats är Hba1c, men studien har även syftat till att 

utvärdera mer sekundära mått så som upplevelse av stressande känslor och önskan om/behov 

av stöd ifrån omgivningen.  

 

          Den feedback som gruppen har bidragit med har ändå belyst behovet av psykologisk 

kompetens inom diabetessjukvården. Deltagarna fann innehållet i stödprogrammet som 

mycket relevant och upplevde att det hjälpte dem att lyfta svårigheter de har med egenvården 

som inte alltid fångas upp i den vanliga diabetessjukvården. 

          Patientutbildning i grupp är något som idag finns på många ställen i Sverige, dock ej i 

region Jämtland Härjedalen. Denna gruppstudie har därför även belyst vikten av att erbjuda 

regionens patienter med svårkontrollerad typ 1 diabetes möjligheten till regelbundna 

grupputbildningar där de kan utbyta erfarenheter och hämta stöd från varandra eftersom 

många känner sig ensamma med sin sjukdom, vilket flertalet deltagare i detta projekt också 

uppgav stämde in på dem. Deltagarnas feedback har även belyst att det kan vara värdefullt att 

en sådan utbildning inte enbart fokuserar på att ”informera” patienterna om hur de bäst kan 

sköta blodsockerkontrollen utan också mer om de psykologiska faktorer som påverkar 

personens förmåga till god egenvård. 

 

          Feedback från grupperna, framförallt från de yngre deltagarna, har uppmärksammat 

svårigheter som kan upplevas med att sköta sin diabetessjukdom självständigt parallellt med 

en vuxenblivande process. Eventuellt skulle det vara av värde att etablera ett tydligare 

samarbete med barnklinikens diabetessjukvård, samt att, eventuellt med stöd av 

diabetesföreningen, ordna gruppaktiviteter med olika diskussionsteman relevanta för 
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åldersgruppen så väl som att erbjuda friskvårdsaktiviteter i grupp. Detta skulle innebära för 

dem att de rent praktiskt får träna på att skapa goda egenvårdsbeteenden tillsammans med 

andra med diabetes. På så vis kan det också vara lättare att vidmakthålla dessa beteenden 

tillsammans med andra som inte har sjukdomen. 

 

          Ingen av deltagarna upplevde det som hindrande att psykologen inte hade så stor 

kunskap om diabetes, de uppgav istället att det varit viktigt för dem att interventionen 

fokuserade på förändring från en psykologisk infallsvinkel och att diabetessjuksköterskan som 

deltog vid samtliga gruppträffar kunde stå för den diabetesspecifika kunskapen. 

 

4.2 Metoddiskussion 

          Studien har haft en hel del begränsningar och de signifikanta resultat som har 

observerats bör ses med försiktighet. Det är en pilotstudie med få deltagare vilket gör att 

några tydliga slutsatser ej går att dra. Önskvärt hade även varit att ha inkluderat jämförelse 

mot kontrollgrupp. Gruppindelningen har därtill ej har skett genom randomiserade 

grupperingar utan i stället delats in i grupper utifrån vilken insulinbehandling man hade 

(Grupp 1-penbehandling/Grupp 2 -pumpbehandling). Detta kan också ha spelat en roll för 

resultatet då det ställs högre krav på en person att sköta sin medicinering för att få ha pump 

(Agard och Berne, 2009) vilket kan indikera högre motivation/förmåga hos de deltagare som 

hade pump. Dessutom blev sammansättningen sådan att en grupp bestod enbart av kvinnor 

medan den andra bestod av män, vilket också kan indikera att könsskillnader påverkat 

resultatet. 

 

          Det är också en riskfaktor när undersökningsledaren också är rapportskrivare i det att 

deltagare skulle kunna skatta högre på självskattningsformulären i slutmätningen för att vara 

till lags. För att minimera dessa risker hade det varit bättre med en annan utförare vilket inte 

var möjligt i denna studie. Dock är HbA1c–värdet ett objektivt mått som inte påverkas av 

sådana faktorer.  

          På grund av att projektet haft en tidsbegränsning, och eftersom psykologen som har haft 

huvudansvaret för studien endast verkat på diabeteskliniken som konsult, saknas vidare 

uppföljning av dessa mätvärden för grupperna, vilket hade varit intressant att följa upp. Trots 

detta går ändå resultaten i rätt riktning, vilket är lovande för eventuella framtida 

interventioner. 

 

          Det saknas tyvärr uppgifter kring de personer som ingick i målgruppen men som valde 

att tacka nej till studien. Eftersom det var så pass många som 44, kan det betyda att denna 

form av intervention inte passar alla, men kanske hade fler valt att delta om de bjudits in till 

studien i ett annat sammanhang. Om de, exempelvis, fått träffa psykologen som berättat mer 

om innehållet i interventionen i samband med ett besök på kliniken hade kanske fler varit 

intresserade av att delta. 

 

5. Slutsats 

 

          Denna pilotstudie har varit ett försök att med hjälp av psykologisk kunskap försöka 

utveckla interventioner inom diabetessjukvården för personer med svårkontrollerad typ 1 

diabetes. Detta i syfte att förbättra glykemisk kontroll för att öka hälsa och välmående samt 

minska risken för att utveckla komplikationer senare i livet. Ett stödprogram i grupp, med 

kompletterande internetstöd, som grundar sig på KBT har prövats ut i en liten skala (n=10). 

          Gruppträffarna, och innehållet i dessa, visade sig vara mycket uppskattade hos 

deltagarna, som har saknat denna form av intervention i den tidigare diabetessjukvården. 
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Däremot upplevdes det internetbaserade stödprogrammet som krångligt och tidskrävande att 

använda, varpå deltagarna ej nyttjade denna funktion i den omfattning som krävdes för att 

gruppupplägget skulle bli mer effektivt . Trots detta uppnådde Grupp 2 en signifikant 

förbättring i Hba1c-värden så väl som att de i eftermätningarna skattade en signifikant ökning 

i antal blodsockermätningar, vilket delvis kan förklara de förbättrade Hba1c-värdena. Denna 

positiva trend sågs även hos grupp 1. Deltagarna har i sin feedback av programmet belyst 

brister i den befintliga diabetessjukvården, vilket kan bidra till bättre förståelse för hur vården 

framgent behöver utveckla nya behandlingsinterventioner som förhoppningsvis kan leda till 

bättre egenvårdsbeteenden. Det finns en stor hälsovinst med tidiga interventioner för att 

minska mänskligt lidande såväl som att det minskar risken att utveckla komplikationer senare 

i livet, vilket är kostsamt både för personen själv och för samhället.  

        Eftersom personer med svårbehandlad typ 1 diabetes, löper högre risk för utveckling av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2010) är det angeläget att det finns tillgång till psykologisk 

kompetens inom diabetessjukvården, både i utförandet av noggranna diagnostiska 

bedömningar av psykisk ohälsa, utifrån att det kan vara relevant med samordningsinsatser 

med psykiatrin och andra psykosociala instanser, men även i utförandet av mer riktade 

gruppinterventioner för personer med exempelvis ångestsyndrom eller depression, vilket 

kräver nödvändig kunskap om psykologisk behandling.  

 

 

 

De sammantagna slutsatserna av denna studie är således:  

 

• Stödprogrammet som grundar sig på KBT har visat sig vara värdefullt för personer 

med typ 1 diabetes. Likt tidigare behandlingsstudie (Amsberg et al, 2009a) där ett 

stödprogram grundat på KBT visade på positiv effekt i att förbättra glykemisk kontroll 

och egenvård, visar också denna pilotstudie på liknande positiva trend. Dock behöver 

ytterligare studier med ökat antal deltagare genomföras. 

  

• Fortsatta patientutbildningar/interventioner i grupp är önskvärt både ur ett 

patientperspektiv, där personerna har möjlighet att dela erfarenheter med andra som 

har liknande svårigheter, men även ur ett kostnadseffektivt perspektiv när 

sjukvårdspersonal kan träffa och utbilda/informera fler personer samtidigt. Samtliga 

deltagare i denna studie har haft önskemål om fler grupptillfällen snarare än en 

komprimerad variant med kompletterande internetstöd. 

.  

• Internetstödet i denna studie upplevdes krångligt och tidskrävande och användes ej i 

den omfattning som var avsett. Vid eventuella försök till fortsatta internetbaserade 

stöd/behandlingsprogram i framtiden, är det viktigt att datahanteringen går relativt 

snabbt och smidigt, gärna också att funktioner som att registrera blodsockermätningar 

kan göras automatiskt med hjälp av modern teknologi. Detta hade man inte hunnit 

utveckla vid tidpunkten för interventionen, men är idag möjligt med hjälp av 

applikationer för smartphones.  

 

• Psykologisk kunskap behövs, också inom diabetessjukvården, då många med 

svårkontrollerad diabetes besväras av psykisk ohälsa, vilket medför ytterligare 

svårigheter med att sköta sin sjukdom effektivt. 
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