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Abstrakt

Syfte. Att undersöka om intervention med kolhydraträkning vid debut av diabetes 

typ 1 hos barn haft effekt på metabola indikatorer såsom HbA1c, BMI-sds samt total 

dygnsdos insulin/kg, 2 månader och 1 år efter debut utifrån ålder och kön.

Bakgrund. Barnkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, NUS, har sedan 

flera år haft ett högre medel- HbA1c bland barn, 0-17 år jämfört med övriga 

barnkliniker i Sverige. Därför påbörjades hösten 2011 en intervention att lära barn 

med diabetes samt deras föräldrar kolhydraträkning från diabetesdebut. Med hjälp av 

metoden kan de styra sina insulindoser utifrån vilken mängd kolhydrater de äter. 

Design. Detta är en empirisk registerstudie gjord utifrån en kvantitativ metod. Den 

är retrospektiv kontrollerad ej randomiserad med jämförelsegrupp.

Metod. I studien ingår 46 barn i åldern 0-17 år som fått diagnosen typ 1 diabetes. De 

som insjuknade under 2009 (n=22) lärde sig inte kolhydraträkning och utgjorde 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen som insjuknade 2011-2012, (n=24) började 

använda kolhydraträkning vid insjuknandet.

Resultat. Studien visar med en signifikant säkerhet att kolhydraträkning sänker 

HbA1c efter två månader och ett år efter insjuknande i typ 1 diabetes. Ingen 

signifikant skillnad hittades vad gäller BMI-sds. Studien visar ingen signifikant 

skillnad mellan könen när det gäller HbA1c.

Slutsats. Kolhydraträkning från diabetesdebut ger en signifikant sänkning av 

HbA1c utan att påverka BMI-sds signifikant. 

Relevans till klinisk praktik. Det är viktigt att vårdpersonal fortsätter att 

undervisa och stötta familjer kring kolhydraträkning redan från diabetesdebut.

Nyckelord. barn, HbA1c, BMI-sds, typ 1 diabetes, kolhydraträkning.



Abstract

Aims and objectives. To examine whether an intervention with carbohydrate-

counting at onset of type 1 diabetes in children, has had any effect on metabolic 

indicators such as HbA1c , BMI-sds and total daily insulin / kg, 2 months and 1 year 

after onset by age and gender .

Background. The pediatric department at the university hospital of Norrland in 

Umeå (NUS), has since several years a higher average HbA1c among children 0-17 

years, compare with pediatric departments in the rest of Sweden.  Therefore, in 

autumn 2011, an intervention was made to teach children with diabetes and their 

parents to count carbohydrates from the onset of diabetes. Using this method they 

can regulate their insulin doses depending on the amount of carbohydrates they are 

eating.

Design. This is an empirical registry study done on the basis of a quantitative 

method. It is retrospective controlled non- randomized with comparison group .

Methods. The study included 46 children aged 0-17 years diagnosed with type 1 

diabetes. Those who fell ill in 2009 (n=22) did not learn to use carbohydrate counting 

and served as a control group. The intervention group were diagnosed 2011-2012, 

(n=24), began using carbohydrate counting at the onset of diabetes.

Results. The study shows with significant security that carbohydrate counting 

lowers HbA1c two months and one year after onset of type 1 diabetes. No significant 

difference was found in BMI-sds. The study shows no significant difference in HbA1c 

between the sexes.

Conclusion.  Carbohydrate-counting from onset of diabetes gives a significant 

reduction of HbA1c without affecting BMI-sds significantly.

Relevance to clinical practice. It is important that health professionals continue 

to teach and support families in carbohydrate counting from the onset of diabetes.

Keywords. children, HbA1c, BMI- sds , type 1 diabetes , carbohydrate counting
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Introduktion

I Sverige finns cirka 7000 barn i åldrarna 0-17 år som lever med typ 1 diabetes. Varje 

år drabbas cirka 800 barn < 18 år av sjukdomen (Swediabkids, 2012). Sverige är näst 

efter Finland det land i världen som har högst förekomst av typ 1 diabetes (Berhan, 

2014).

Typ 1 diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar. 

Sjukdomen är mycket krävande och personer med diabetes behöver kontinuerligt 

stöd och utbildning genom hela livet för att undvika akuta och långsiktiga 

komplikationer. Vid typ 1 diabetes slutar kroppen helt att producera insulin, eftersom 

immunförsvaret angripit betacellerna i bukspottkörteln (Association, 2013). Insulin 

är ett livsviktigt hormon vars främsta uppgift är att göra cellytan genomsläpplig för 

glukos. Detta möjliggör för cellerna att ta upp glukos från blodet. Insulin är också 

viktigt för att kunna lagra glykogen i levern samt för att stimulera uppbyggnad av 

proteiner och fett (Agardh et al., 2002).

Personer med typ 1 diabetes behöver ta insulin och kontrollera blodsocker flera 

gånger/dag och ständigt vara medvetna om faktorer som kan påverka blodsockret 

såsom t.ex. kost och motion (Association, 2013). En hög andel ungdomar med typ 1 

diabetes beskriver att restriktioner kring kost ofta är det värsta med att ha diabetes. 

Dessa restriktioner kan leda till att de inte följer kostrekommendationer. Möjligheten 

att själv kunna styra över sin kost och sin insulindosering kan underlätta för dem att 

leva ett mer flexibelt liv (Kawamura, 2007).

Bakgrund

Att drabbas av diabetes innebär en stor omställning för familjen. Föräldrar och barn 

behöver lära sig mycket om diabetessjukdomen på kort tid för att själva sedan kunna 

dosera insulin utifrån barnets kolhydratintag, blodsocker och aktiviteter. Att kunna 

leva ett normalt liv upplever de flesta som den största utmaningen (Marshall et al., 

2009).
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Kolhydraträkning är ingen ny företeelse. Kort efter upptäckten av insulin fann 

forskarna att mängden kolhydrater i kosten påverkade blodsockret. Under många år 

fick personer med insulinbehandlad diabetes följa en mycket strikt kosthållning 

utifrån den insulindos som ordinerats. I samband med att mer direktverkande 

insulinanaloger introducerades på 1990-talet, beskrivs kolhydraträkning som en 

metod där personen med diabetes varierar sina insulindoser utifrån den mängd 

kolhydrater hen planerar att äta., Detta kan leda till bättre metabol kontroll och 

möjlighet till en mer flexibel kosthållning (Anderson et al., 1993).  Att räkna 

kolhydrater och regelbundet kontrollera blodsocker kan också leda till lägre Hba1c 

(Scholes et al., 2013a). Det finns dock en risk att den mer flexibla kosthållningen 

leder till oönskad viktuppgång (Souto et al., 2014).

Många ungdomar med diabetes kan uppleva sin kost mycket reglerad och kostråden 

kan då ignoreras. Kolhydraträkning kan minska detta eftersom att valet av livsmedel 

blir mer flexibelt och ungdomarna kan lättare anpassa kosten efter deras livsstil 

(Kawamura, 2007).

Det är av stor vikt att familjen har god kunskap om matens påverkan på blodsockret.

För att kunna använda kolhydraträkning som metod behöver de veta var 

kolhydraterna finns i maten, hur mycket kolhydrater ett livsmedel innehåller samt att 

veta barnets insulin/kolhydrat-kvot. Dessutom behöver barnets blodsocker 

kontrolleras före måltiderna för att de skall kunna korrigera insulindosen om 

blodsockret ligger för högt (Kawamura, 2007). Förutom att blodsockret behöver 

kontrolleras före måltiderna bör det också kontrolleras före sänggående, fysisk 

aktivitet, bilkörning eller om personen med diabetes mår dåligt på något sätt. Ibland 

behöver hen även kontrollera blodsocker mellan måltiderna för att utvärdera 

insulindosen (Association, 2013). 

För att kunna få stöd och hjälp med detta är det önskvärt att det finns ett 

diabetesteam som kan stötta familjen.  I detta team bör ingå diabetessjuksköterska, 

läkare, dietist, kurator och/eller psykolog (Silverstein et al., 2005). Sjuksköterskan

har en viktig roll när det gäller att handleda och undervisa patient och föräldrar om

bl.a. kolhydraträkning vid debuten av diabetessjukdomen. Familjerna behöver 
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därefter fortlöpande stöd. Diabetessjuksköterskan följer patienterna regelbundet med 

täta telefonkontakter och besök. Sjuksköterskan har en viktig roll i att utbilda, stötta 

och samordna kring personer som lever med en kronisk sjukdom (Freeborn et al., 

2013b, Schmidt et al., 2012, Moore and McQuestion, 2012)

En god metabol kontroll är viktig för att undvika komplikationer både på kort och 

lång sikt. Komplikationer på kort sikt kan vara hypoglykemi som kan leda till 

medvetslöshet och kramper eller ketoacidos som är ett livshotande tillstånd. 

Komplikationer på lång sikt är t.ex. skador på njurar, ögon och hjärt-kärlsjukdomar. 

Risken att drabbas av dessa senkomplikationer ökar med stigande HbA1c (Fullerton 

et al., 2014). Barn och ungdomar som regelbundet mäter blodsocker har lägre HbA1c 

och färre akuta diabeteskomplikationer än de som inte gör det (Ziegler et al., 2011). 

Norrlands universitetssjukhus i Umeå (NUS), har sedan flera år haft ett högre medel-

HbA1c bland barn, 0-17 år med diabetes typ 1, än genomsnittet för svenska 

barnkliniker (Swediabkids, 2012). Eftersom högt HbA1c medför ökad risk för 

senkomplikationer av diabetessjukdomen (Fullerton et al., 2014), gjordes hösten 

2011 en intervention på barn och ungdomskliniken i Umeå för att aktivt arbeta för att 

sänka HbA1c. Kolhydraträkning med tydliga blodsockermål infördes direkt vid 

insjuknandet i typ 1 diabetes. Alla barn som insjuknat sedan september 2011 och 

deras föräldrar har från diabetesdebuten fått lära sig kolhydraträkning och att 

korrigera blodsockervärden     > 8 mmol/l med extra insulin. Både sjuksköterskorna 

på vårdavdelningen och diabetessjuksköterskorna har arbetat aktivt med att

undervisa och stötta familjerna kring detta.

Författarna är båda barnsjuksköterskor med många års erfarenhet från vård av barn 

och ungdomar med diabetes. En arbetar på den vårdavdelning som vårdar barn och 

ungdomar <18 år. Alla barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes inom 

sjukhusets upptagningsområde vårdas på denna avdelning vid debut. Den andra 

författaren arbetar sedan flera år som diabetessjuksköterska vid Barn- och 

ungdomscentrum på NUS.
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Syftet med denna studie är att undersöka om interventionen med kolhydraträkning 

från diabetesdebut har haft effekt på HbA1c, BMI och total dygnsdos insulin/kg          

2 månader och 1 år efter debut utifrån ålder och kön.

Metod

Design

Denna forskningsuppsats är en empirisk registerstudie gjord utifrån en kvantitativ 

metod. Studien är retrospektiv kontrollerad ej randomiserad med jämförelsegrupp 

(Henricson, 2013, s.124). Den syftar till att undersöka om en intervention på en barn-

och ungdomsklinik med kolhydraträkning från debut vid insjuknande i typ 1 diabetes, 

leder till förändrat HbA1c, BMI enligt Body Mass Standard Deviation Score eller 

insulindos ett år efter diabetesdebut. 

Deltagare

I studien ingår 46 barn. Samtliga barn och ungdomar i åldern 0-17 år som fått 

diagnos typ 1 diabetes vid Norrlands universitetssjukhus under 2009, n=22,

(kontrollgrupp) samt mellan 2011-10-01 och 2012-12-31, n=24, (interventionsgrupp) 

ingår i studien, se tabell 1.

Alla barn som insjuknat i typ 1 diabetes mellan 2011-10-01 och 2012-12-31 (n=24) 

ingår i interventionsgruppen. Detta eftersom interventionen med kolhydraträkning 

vid debut påbörjades hösten 2011 och studien syftar till att utvärdera metabola 

värden ett år efter debut. Som kontrollgrupp valdes samtliga barn som insjuknat i typ 

1 diabetes vid barn och ungdomskliniken 2009 (n=22). Samtliga barn i båda 

grupperna fanns registrerade i kvalitetsregistret Swediabkids.

Datainsamling

Data samlades in från kvalitetsregistret Swediabkids samt från journaler. Den 

information som hämtades från deltagarnas journaler var HbA1c vid debut, övriga 

data fanns registrerade i Swediabkids. De data som samlades in var födelsedatum, 

kön, datum för diabetesdiagnos, HbA1c vid debut, efter två månader och efter 1 år 

från debutdatum samt insulindos baserat på enheter/kg och dygn 2 månader och ett 
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år efter diabetesdebut. Deltagarna delades in i åldersgrupperna 0-6 år, 7-11 år samt 

12-17 år (tabell 1).

För att utvärdera BMI användes data på BMI-standard deviation score (BMI-sds) 

efter två månader och efter 1 år från diabetesdebut. Författarna valde att inte ta med 

värdet från insjuknandet eftersom ett flertal av de som insjuknar i typ 1 diabetes har 

haft en viktnedgång innan diagnos (Silverstein et al., 2005, Lokulo-Sodipe et al., 

2014). 

Tabell 1. Beskrivning av den undersökta populationen

Kontrollgrupp       

( n=22)

Interventionsgrupp

(n=24)

Pojkar, n (%) 12 (55) 12 (50)

Flickor, n (%) 10 (45) 12 (50)

Medelålder vid 

diabetesdebut (± SD)

7,46 (4,56) 7,54 (4,10)

Indelning i åldersgrupper

1. (0-6 år), n (%)

2. (7-11 år), n (%)

3. (12-17 år), n (%)

10 (45)

7 (32)

5 (23)

12 (50)

7 (29)

5 (21)

Forskningsetik

Alla patienter och/eller deras föräldrar har gett sitt godkännande att barnet ingår i 

registret, Swediabkids. Informationen är given både muntligt och skriftligt. I studien 

redovisas inga patientuppgifter som går att härleda till enskild individ. Data som 

redovisas är HbA1c, BMI-sds, Enheter insulin/kg/dygn utifrån ålder och kön.

Verksamhetschefen vid Barn- och ungdomscentrum i Västerbotten, Per-Erik 

Sandström, har gett skriftligt godkännande att vi får använda oss av uppgifterna i 

registret (Bilaga 1).
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Dataanalys

Databehandling och statistiska beräkningar utfördes i statistikprogrammet IBM® 

SPSS® statistics, version 21. Materialet analyserades utifrån deskriptiv statistik. För 

att säkerställa signifikanta skillnader mellan grupperna utfördes Mann Whitney U-

test, students t-test och Chi2 –test. Gränsen för signifikant skillnad sattes till p<0,05.

Utformningen av uppsatsen är inspirerad av Authours Guidelines för tidskriften 

Journal of Clinical Nursing.

Definitioner

Body Mass Index Standard Deviation Score, BMI-sds

Bedömning av BMI hos barn skiljer sig från bedömning av BMI hos vuxna. Eftersom 

barnet ständigt växer och utvecklas skiljer sig gränserna för normalvikt mellan olika 

åldrar. Ett 5 årigt barn med BMI 15 är bedöms ha en hälsosam vikt medan en 

tonåring är underviktig med samma BMI. Då BMI skall räknas ut på barn används 

ofta BMI-sds.  Denna skala tar hänsyn till barnets kön, ålder, kroppsammansättning 

(de Onis and Lobstein, 2010). 

För att följa tillväxt hos barn används kurvor med standardavvikelser. Värdet 0 utgör 

ett medelvärde för barn i populationen. + 1 SD motsvarar övervikt och + 2 SD fetma 

hos barn mellan 5-19 år (WHO, 2014). För barn mellan 0-5 år motsvarar +1 SD risk 

för övervikt, +2 SD övervikt och + 3 SD fetma (de Onis et al., 2009). 

HbA1c

HbA1c är ett prov som mäter medelvärdet för blodsockerkoncentration i blodet de 

senaste tre månaderna, men det är framförallt de senaste trettio dagarna som 

påverkar resultatet (Vehik et al., 2012).

Målområdet för HbA1c hos barn och ungdomar i Sverige är 50-57 mmol/mol. Om 

HbA1c ligger > 70 mmol/mol ökar risken för senkomplikationer och dessa 

riskpatienter behöver extra tät kontroll och stöd från sjukvården (SKL,2014). 
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Swediabkids                                                                                                                

Swediabkids är ett nationellt kvalitetsregister där barn och ungdomar upp till 18 års 

ålder med diabetes registreras. Samtliga barndiabetesmottagningar i Sverige deltar. 

Registret startade 2000 och syftet är att utvärdera vårdens kvalitet samt hur 

följsamma barnklinikerna är till det vårdprogram som finns. Data, till exempel 

HbA1c, längd och vikt vid alla besök på diabetesmottagningarna registreras 

(Swediabkids, 2012)

Resultat

Vid diabetesdebut fanns ingen signifikant skillnad i HbA1c mellan kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. I studien framkom att interventionsgruppen hade signifikant 

lägre HbA1c efter 2 månader och ett år efter diabetesdebut. Gruppen hade även lägre 

insulindos/kg ett år efter diabetesdebut. Det fanns ingen signifikant skillnad i BMI-

sds mellan grupperna (tabell 2).

Tabell 2. Jämförelse mellan kontroll och interventionsgrupp vid diabetesdebut, 
2 månader respektive 1 år efter debut

Kontrollgrupp 
n=22
medel (±SD)

Interventionsgrupp
n=24
medel (±SD)

p-värde

HbA1C vid debut 97,76 (32,4) 92,55 (26) 0,562

HbA1C efter 2 

månader

58,6 (7,5) 49,8 (10,7) 0,003

HbA1C efter 1år 64,7 (7,8) 55,2 (11,5) 0,002

BMI-sds efter 2 

månader

0,5 (1,27) 0,84 (0,94) 0,322

BMI-sds 1år 0,67 (1,34) 0,91 (0,93) 0,502

Enheter. Insulin/kg 
efter 2 månader

0,72 (0,32) 0,56 (0,39) 0,081

Enheter Insulin/kg
efter 1 år

0,94 (0,40) 0,67 (0,23) 0,008
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Deltagarna delades in i åldersgrupper för att se om det fanns någon skillnad på 

HbA1c, BMI-sds och insulindos/kg mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp i 

olika åldrar. Resultatet visar att interventionsgruppen har ett statistiskt signifikant 

lägre HbA1c i de två yngsta åldersgrupperna (0-6 år samt 7-11 år) efter ett år. I den 

äldsta gruppen (12-17 år) framkom ett signifikant lägre HbA1c i interventionsgruppen 

efter två månader men ingen signifikant skillnad med kontrollgruppen efter 1 år 

(tabell 3). 

De yngsta barnen i interventionsgruppen hade ett signifikant högre BMI-sds efter två 

månader. I övrigt fanns det ingen skillnad i BMI-sds mellan grupperna. 

Statistiskt signifikant skillnad i insulindos/kg/dygn fanns hos de äldsta barnen där 

interventionsgruppen hade en lägre insulindos/kg/dygn efter ett år (Tabell 3).

Ingen signifikant skillnad framkom mellan könen när det gäller HbA1c varken vid 

debut (p=0,679), efter två månader (p-=0,428) eller efter ett år (p=0,956).
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Tabell 3. Jämförelse mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp indelat i 
åldersgrupper* vad gäller HbA1c, BMI-sds och enhet insulin/kg.

Kontrollgrupp 
n: 22
Åldersgrupp 1 
n=10
Åldersgrupp 2 
n=7
Åldersgrupp 3 
n=5

Interventionsgrupp 
n: 24
Åldersgrupp 1 
n=12
Åldersgrupp 2 n=7
Åldersgrupp 3 n=
5

p-värde

Median (Q1-Q3) Median (Q1-Q3)

HbA1c 
vid debut

Åldersgrupp 1 81,50 (67,25-
89,50)

76,00 (72,0-116,0) 0,705

Åldersgrupp 2 104,5 (79,0-
133,75)

100,00 (63,50-
117,75)

0,589

Åldersgrupp 3 113,00 (90,50-
162,50)

94,00 (68,00-
112,50)

0,222

HbA1c 
efter 2 mån

Åldersgrupp 1 60,00 (52,50-
65,50)

52,50 (44,75-61,50) 0,069

 Åldersgrupp 2 59,20 (51,0-61,0) 52,00 (50,00-57,00) 0,165

 Åldersgrupp 3 54,00 (50,50-
62,00)

42,00 (33,50-46,00) 0,016

HbA1c 
efter 1 år

Åldersgrupp 1 60,00 (58,50-
68,50)

52,50 (48,00-54,50) 0,001

Åldersgrupp 2 63,00 (57,0-74,0) 56 (52,00-58,00) 0,026

Åldersgrupp 3 68,00 (61,50-
79,00)

59 (43,50-79,50) 0,222 

BMI-sds 
efter 2 mån

Åldersgrupp 1 0,37 (-0,59-1,30) 0,76 (0,37-1,56) 0,017

 Åldersgrupp 2 1,78 (-0,38-2,08) 0,99 (0,13-1,75) 0,620

 Åldersgrupp 3 0,303 (-0,81-1,77) 0,89 (-0,29-1,44) 0,841

BMI-sds 
efter 1 år

Åldersgrupp 1 0,58 (-0,72-1,95) 0,84 (0,35-1,87) 0,468

Åldersgrupp 2 1,15 (-0,35-2,26) 1,13 (0,52-1,58) 0,710

Åldersgrupp 3 0,506 (-1,17-1,04) 0,68 (-0,33-1,16) 0,841

Enhet Insulin/kg 
efter 2 mån

Åldersgrupp 1 0,65 (0,35-0,95) 0,56 (0,28-0,72) 0,314

Åldersgrupp 2 0,64 (0,46-0,98) 0,58 (0,44-0,86) 0,710

Åldersgrupp 3 0,78 (0,47-1,33) 0,67 (0,21-0,85) 0,421

Enhet Insulin/kg 
efter 1 år

Åldersgrupp 1 0,62 (0,52-0,97) 0,67 (0,60-0,73) 0,872

Åldersgrupp 2 0,93 (0,69-1,24) 0,63 (0,56-1,07) 0,259

Åldersgrupp 3 1,23 (0,03-1,72) 0,55 (0,41-0,75) 0,008

*Åldersgrupp 1 = 0-6 år Åldersgrupp 2 = 7-11 år Åldersgrupp 3 = 12-17 år
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Diskussion

Syftet med studien var att undersöka om en intervention med kolhydraträkning från 

diabetesdebut haft effekt på HbA1c, BMI och insulindos/kg och dygn hos barn och 

ungdomar.

I studien framkom att HbA1c var signifikant lägre i interventionsgruppen både efter 

två månader och ett år efter diabetesdebut. Resultatet stöds av andra studier som 

visar att kolhydraträkning leder till ett lägre HbA1c både bland barn (Kawamura, 

2007, Marigliano et al., 2013), och vuxna (Group, 2002, McIntyre et al., 2010). Det 

finns även studier som inte visar på skillnad i HbA1c, men ökad flexibilitet i valet av 

mat (Souto et al., 2014).  

Insulindosen var signifikant lägre efter ett år hos interventionsgruppen. Vid analys av 

de olika åldersgrupperna framkommer att det var i gruppen 12-17 år som 

insulindosen var signifikant lägre, i de övriga åldersgrupperna syntes ingen 

signifikant skillnad. Detta framkommer även i andra studier som visar att barn <5år 

vid insjuknandet i diabetes har mindre egen insulinproduktion än de som är äldre. 

(Abdul-Rasoul et al., 2006, Bowden et al., 2008, Dost et al., 2007). En låg insulindos 

(<0,3E/kg/dygn)  kombinerat med ett lågt HbA1c (< 53 mmol/mol) den första tiden 

efter diabetesdebut tyder på att bukspottskörteln kan producera en viss del av insulin 

den första tiden efter diabetesdebut (Schölin et al., 2011).  Interventionsgruppens 12-

17 åringar hade dock inte ett signifikant lägre HbA1c efter ett år än kontrollgruppen 

och det är oklart om den lägre insulindosen beror på ökad egenproduktion av insulin 

eller hade andra orsaker.

Det framkom ingen signifikant skillnad i BMI-sds mellan kontroll och 

interventionsgrupp. Liknande resultat redovisas även i andra studier där det inte 

framkommit någon signifikant skillnad i BMI hos barn eller vuxna vid 

kolhydraträkning (Goksen et al., 2008, Dias et al., 2010). Andra studier visar på en 

viktökning vid kolhydraträkning och förbättrad metabol kontroll (Nansel et al., 2013, 

Souto et al., 2014).

I studien framkom inga signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor avseende 

HbA1c, vikt eller insulindos. Andra studier visar att flickor har högre HbA1c än pojkar 
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(Hanberger et al., 2014, Samuelsson et al., 2013, Hochhauser et al., 2008, Springer et 

al., 2006) samt att de även har ett högre BMI-sds (Kapellen et al., 2014, Luna et al., 

2005) och insulindos (Davis et al., 2012).

Relevans till klinisk praktik

Kolhydraträkning vid diabetesdebut ledde till ett lägre HbA1c vilket i sin tur medför 

minskad risk för diabeteskomplikationer (DCCT, 1993).  Det kan också leda till ökad 

flexibilitet kring måltider där det är enklare att hitta rätt insulindos beroende på 

kostval. Detta kan innebära en ökad livskvalité, utan att risk för hjärtkärlsjukdomar 

eller allvarliga hypoglykemier ökar (Group, 2002). 

Författarna ser att kolhydraträkning från diabetesdebut har många positiva effekter 

och kan implementeras till fler människor som lever med diabetes. Samtidigt ställer 

denna metod också krav på den som skall räkna kolhydrater och dosera insulin 

utifrån detta. Blodsocker bör mätas och värderas före varje måltid, mängden 

kolhydrater skall räknas ut och utifrån detta skall en insulindos bestämmas 

(Smaldone and Ritholz, 2011). 

För att klara denna egenvård behöver barn och ungdomar med diabetes och deras 

föräldrar kontinuerligt och fortlöpande stöd från sjukvården. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att undervisa och stötta familjen, både vid diabetesdebut men också 

fortlöpande efter att familjen blivit utskrivna från sjukhuset. Typ 1 diabetes är en 

livslång sjukdom som innebär olika utmaningar och behov av stöd under hela livet 

(Schilling et al., 2006). Det är viktigt att personalen har bra utbildning i diabetesvård 

och att det finns ett multidiciplinärt diabetesteam där varje medlem har en tydlig roll 

(Wigert and Wikström, 2014). Att lära sig räkna kolhydrater kan vara till hjälp för 

många men familjen behöver stöd och förståelse för hur det är att leva med en så 

krävande sjukdom som typ 1 diabetes är. 

Åldersgruppen 12-17 år hade högre Hba1c efter ett år än de yngre barnen i både 

kontroll och interventionsgrupp. En orsak kan vara att det är svårare att ha en god 

metabol kontroll i denna ålder,(Scaramuzza et al., 2010, Moore et al., 2013) och det 

är viktigt att tonåringarna får rätt stöd från sjukvården och från sina föräldrar. 
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Föräldrarna behöver också hjälp från vården med utbildning och möjlighet att kunna 

tala om sina känslor för att kunna stötta sina ungdomar på bästa sätt (Scholes et al., 

2013b, E. and Kolbrun Svavarsdottir, 2013).

Begränsningar

Deltagarna i studien är få vilket begränsar möjligheten att generalisera och kan ha 

påverkat resultatet. Dock gjordes inget urval utan samtliga barn som insjuknade 

under studietiden finns registrerade. Det fanns ingen signifikant skillnad i HbA1c 

mellan kontroll och interventionsgrupp vid debut och grupperna var homogena vad 

gäller ålder och kön (tabell 1.). Eftersom det dock var få barn i varje åldersgrupp 

gjordes ingen undersökning av kön relaterat till ålder.

Faktorer som etnicitet, socioekonomisk bakgrund har inte analyserats i studien. 

Detta bör undersökas vidare eftersom andra studier visar att dessa faktorer kan 

påverka den metabola kontrollen hos barn och ungdomar med diabetes (Cutfield et 

al., 2011, Levin et al., 2013, Moore et al., 2013). 

I Hanbergers studie från 2012 framkommer att barn- och ungdomskliniker där 

medlemmarna i diabetesteamet haft klara mål och gett ett tydligt budskap till 

familjerna har lägre medel-HbA1c än de kliniker där team-medlemmarna saknade 

tydliga riktlinjer och gav ett mer vagt budskap (Hanberger et al., 2012). Detta kan 

också ha påverkat vårt resultat, eftersom interventionen med kolhydraträkning också 

medfört att personalen haft tydligare riktlinjer och mål. 

Att räkna kolhydrater innebär riktlinjer att kontrollera blodsocker före varje måltid 

och att korrigera blodsockervärden > 8mmol/l med extra insulin. Att ta fler 

blodsockerkontroller kan också leda till ett lägre HbA1c (Ziegler et al., 2011).

Rekommendationer till framtida forskning

I studien framkom att 12-17-åringarna i interventionsgruppen hade en signifikant 

lägre insulindos/kg men inte signifikant lägre HbA1c. För att undersöka om den lägre 

insulindosen beror på ökad egenproduktion av insulin behöver fler prospektiva 
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studier göras där C-peptid mäts. C-peptid bildas tillsammans med insulin och speglar 

hur mycket egenproduktion av insulin en människa har (Hanås, 2010).

Eftersom livet med diabetes ställer stora krav på både barnet som drabbats samt dess 

familj (Freeborn et al., 2013a, Marshall et al., 2009) behövs även kvalitativa studier 

för att undersöka hur familjerna upplever att kolhydraträkning påverkar deras liv. 

Prospektiva studier behövs för att se om den positiva effekten av kolhydraträkning 

håller i sig efter flera år och om det har någon påverkan på senkomplikationer till 

diabetes. Lawes visar i en studie att HbA1c 6 månader efter debut avspeglar den 

metabola kontrollen även flera år senare (Lawes et al., 2013).

Slutsats

Kolhydraträkning vid diabetesdebut hos barn och ungdomar ger ett lägre HbA1c utan 

att påverka vikten. Insulindosen var signifikant lägre hos 12-17 åringarna i 

interventionsgruppen, i åldern 0-11 år framkom ingen signifikant skillnad. 

Vårdpersonalen har en viktig roll i att undervisa och stötta familjerna i att lära sig 

insulindosering med hjälp av kolhydraträkning redan från diabetesdebut.
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