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1. INDLEDNING
Det Internationale Diabetes Forbund (IDF) har erklæret 2007 for Barnets år, og det er bestemt ikke
uden grund, at der nu sættes særligt fokus på denne gruppe.
Nye tal fra IDF viser, at der hvert år på verdensplan er ca. 70.000 børn, der udvikler type 1 diabetes,
og 440.000 børn under 14 år der lever med sygdommen. Samtidig ses en markant og alarmerende
stigning i antallet af børn, der diagnosticeres med type 2 diabetes [1] - en stigning som intet i
øjeblikket tyder på, er på vej til at bremse op – tværtimod.
Det er naturligvis langt fra kun for den yngre del af verdensbefolkningen, at fremtidsudsigterne
synes dystre. WHO estimerer, at der fra årtusindskiftet og inden år 2030 vil ske mere end en
fordobling i antallet af diabetikere, fra ca. 171 til 366 millioner [2]. Samtidig er der hvert år mere
end 3 millioner mennesker i verden, der dør af diabetes-relaterede sygdomme, og diabetes forventes
i 2007 at koste verdensøkonomien 215-375 milliarder dollars [3].
I mange af de 2. og 3. verdenslande, hvor udbredelsen af diabetes stiger med eksplosiv hastighed i
disse år, er midlerne til diagnosticering, behandling og undervisning tilmed yderst begrænsede,
hvilket naturligvis er med til at forværre prognosen for de, der her får sygdommen.
Selvom diabetes årligt er årsag til lige så mange eller flere dødsfald end HIV/AIDS, er bevidstheden
og viden omkring diabetes stadig mange steder ret beskeden. Derfor sporer man også stor
begejstring hos både den danske Diabetesforening og IDF over den nyligt vedtagne FN-resolution,
der bl.a. opfordrer til etablering af en årlig diabetes dag (d. 14. november), som skal medvirke til at
skabe folkelig og international opmærksomhed omkring diabetes, og støtte iværksættelsen af
nationale handlingsplaner og kampagner [4].
I Danmark er vi allerede rimelig godt med for så vidt, at vi siden 2003 har haft en national
handlingsplan, der søger at sikre en ensartet og god behandling for alle diabetikere, samtidig med at
vi her i landet besidder en ganske bred medicinsk ekspertise på diabetes-området [3].
Den medicinske behandling af diabetes har taget kvantespring siden medicinelt fremstillet insulin
blev introduceret til klinisk brug i 1922. Til trods for at diabetes mellitus er en kronisk sygdom, kan
man med de insulin-præparater og den øvrige medicin, der på nuværende tidspunkt findes på
markedet, sikre de fleste patienter en relativt normal tilværelse - forstået på den måde, at de kan
fungere i en almindelig dagligdag, uden at blive synderligt hæmmet af deres sygdom. Medicinsk
behandling kan ligeledes hindre, eller i hvert fald betydeligt forsinke, udviklingen af de
senkomplikationer, der kan opstå som en konsekvens af diabetes. Det kræver dog en høj grad af
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disciplin, engagement og deltagelse i behandlingen fra patientens side. Ikke kun med hensyn til den
medicinske del af behandlingen, men også i forhold til de øvrige livsstilsmæssige interventioner,
der er nødvendige for at opnå en optimal regulering, og blodglukose-kontrol.
Netop på dette område kommer såvel det danske, som det internationale sundhedsvæsen til kort.
Nonadhærens (manglende efterlevelse af behandlingsmæssige forskrifter) overfor behandlingen er
et enormt problem indenfor diabetes behandlingen [5,6]. Det gælder ikke alene for voksne
diabetikere, men også i høj grad i den pædiatriske population, hvor den generelle adhærens-rate ved
kroniske sygdomme, som diabetes mellitus, anslås til at være mindre end 50 % [7].
En dansk undersøgelse fra 2003 viste at kun ca. 1/3 af danske børn med diabetes mellitus var
velregulerede i henhold til vedtagne standarder for acceptabelt blodglukose-niveau [8]. Lige så
problematisk er det, at det nonadhærente mønster i mange tilfælde stiger op igennem barndommen,
bliver endnu mere udtalt i teenageårene, og måske endda ofte overføres til voksenlivet, og dermed
kan have store helbredsmæssige konsekvenser [8,9,10].
I 2001 iværksatte Novo Nordisk i samarbejde med IDF og et internationalt ekspert-panel den største
diabetes-undersøgelse nogen sinde, kaldet DAWN (Diabetes Attitudes Wishes & Needs).
Baggrunden for undersøgelsen var, at diabetes hos mere end halvdelen af alle diagnosticerede
syntes at medføre en betydelig forringelse af helbred og livskvalitet [11]. Formålet med
undersøgelsen var bl.a. at opnå større forståelse for de psykosociale faktorer, der påvirker ikke alene
den enkelte patient, men også patient-behandler-relationen, og dermed identificere områder for
fremtidig intervention på alle niveauer af behandlingssystemet [12]. Denne DAWN undersøgelse
blev gennemført i 13 lande, og blandt de interviewede var både læger, sygeplejersker, og ikke
mindst 5104 voksne med diabetes [13].
Undersøgelsen belyste mange interessante problemstillinger i forhold til diabetes-patienternes ”selfmanagement” (varetagelse af egen behandling), kommunikationen med- og mellem behandlere, og
nødvendigheden af at forbedre den psykologiske ”pleje” [14]. Men selvom mange af disse
problemstillinger også spiller en rolle i behandlingen af børn og unge med diabetes, kan resultaterne
ikke uden videre anvendes i forhold til behandlingen af den pædiatriske gruppe, da denne adskiller
sig fra gruppen af voksne diabetikere på flere områder.
Når man taler om den pædiatriske population, er det eksempelvis nødvendigt i højere grad at tage
højde de mange forskelligartede relationelle sammenhænge som barnet/den unge er indlejret i, og
som påvirker behandlingen. Samtidig er især puberteten en periode, hvor der sker store
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psykologiske ændringer med den enkelte, og dennes relation til omgivelserne, hvilket formentlig
ligeledes har indflydelse på sygdom og behandling.
Disse såvel som andre faktorers indflydelse på den unge diabetiker er søgt belyst i adskillige
empiriske undersøgelser – med divergerende resultat - men der eksisterer, så vidt vides, ikke mange
forsøg på at samle den eksisterende viden omkring psykosociale barrierer for optimal regulering.
I dette år, som IDF har valgt at kalde ”Barnets år”, er det derfor nærliggende at spørge, hvad vi på
nuværende tidspunkt ved om de psykosociale faktorers indflydelse på behandlingen af børn og unge
med diabetes? Hvilke faktorer påvirker blodglukose-reguleringen, og hvorfor er nonadhærens så
udbredt i denne gruppe? Samtidig er det relevant at se på, hvad en kronisk sygdom som diabetes
mellitus gør ved livskvaliteten hos de påvirkede børn og unge?
Ud over at diskutere, analysere og sammenholde eksisterende viden på området, er det naturligvis
også relevant at se på, hvad vi så kan bruge denne viden til, og påpege de tilfælde, hvor der
eventuelt er ”huller” i den empiriske udforskning af området.
2. PROBLEMFORMULERING
Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om psykosociale faktorers indflydelse på diabetesbehandlingen hos børn og unge med diabetes mellitus? Hvilke mål har vi for behandlingens effekt,
og hvilke psykosociale faktorer er relateret til disse behandlings-mål? Kan vi på nuværende
tidspunkt forklare eventuelle sammenhænge?
Kan vi bruge den eksisterende empiriske viden om psykosociale faktorers indflydelse på diabetesbehandlingen i den kliniske behandling, og på baggrund heraf komme med anvisninger, der kan
forbedre behandlingen af den pædiatriske diabetes-population?
3. SPECIALETS OPBYGNING
Dette speciale består af 3 hovedafsnit. Inden der tages hul på disse, skal der dog i næste afsnit kort
skitseres og afgrænses et fokus for opgaven. Ligeledes vil næste afsnit byde på en beskrivelse af de
to mest almindelige former for diabetes – type 1 diabetes mellitus og type 2 diabetes mellitus – samt
en definition eller forklaring på nogle af de begreber, der optræder hyppigt i litteraturen omkring
diabetes mellitus.
Det første af specialets hovedafsnit – afsnit 5 – kigger nærmere på forskellige parametre for
effektiviteten af diabetes-behandlingen, dvs. måder at måle og beskrive, hvorvidt det enkelte individ
med diabetes følger sin behandling, og lever i overensstemmelse med de behandlingsmæssige
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forskrifter. Samtidig diskuteres eventuelle metodologiske, definitions-mæssige og operationelle
problemer ved de forskellige mål.
I afsnit 6, som er det næste hovedafsnit, vil der blive diskuteret en lang række af de psykosociale
faktorer, der menes at påvirke blodglukose-reguleringen. Afsnittet opdeles i tre underafsnit, hvor
det første beskriver psykosociale faktorer knyttet til barnet/den unge og det sociale netværk. Næste
underafsnit ser nærmere på de psykosociale elementer, der er på spil i forholdet mellem
diabetikeren og behandlingssystemet, mens det sidste underafsnit belyser faktorer ved selve
sygdommen, der har indflydelse på behandlingen.
I det sidste hovedafsnit – afsnit 7 – vil jeg sammenfatte, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om
behandlingen af børn og unge med diabetes, og opsummere denne viden i en grafisk model. Jeg vil
ligeledes i afsnit 7 kort illustrere, hvordan de empiriske resultater, som er diskuteret i de forrige
hovedafsnit, kan bruges i den kliniske behandling.
Specialet afsluttes med en kort konklusion.
4. EMNEAFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING
Der er utrolig mange faktorer, der har indvirkning på blodglukose-reguleringen hos børn og unge
med diabetes. Ikke kun på den umiddelbare regulering, men også i høj grad på sygdommens
udvikling og fremtidige konsekvenser. Da dette er et sundhedspsykologisk speciale, vil der dog i de
følgende afsnit overvejende fokuseres på de psykologiske- og psykosociale faktorers indvirkning.
Det betyder, at de fysiologiske og hormonelle forandringer, som også finder sted i denne livsperiode, og som har indvirkning på sygdommen, kun i begrænset omfang berøres.
Netop dette afsnit vil dog undtagelsesvis have et overvejende medicinsk fokus, da her relativt
kortfattet skal forklares, hvad betegnelsen ’Diabetes mellitus’ dækker over. Ligeledes vil afsnittet
søge at afklare betydningen af nogle af de mest anvendte begreber i diabetes-litteraturen.
Diabetes mellitus (herefter forkortet DM) er den mest almindelige stofskifte-sygdom hos børn og
unge. De to mest almindelige former for DM betegnes type 1 diabetes mellitus (eller bare type 1
diabetes) og type 2 diabetes mellitus (kaldet type 2 diabetes).
Type 1 diabetes mellitus er en autoimmun sygdom, hvor individets krop danner antistoffer mod sine
egne β-celler, og ødelægger disse. β-cellerne findes i vores bugspytkirtel, hvor de under normale
forhold producerer det hormon, der hedder insulin [15].
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Når vi spiser, nedbrydes de kulhydrater, vi indtager, til glukose, som gennem tarmen transporteres
ud i blodet. Ved en stigning i blodets glukose-niveau frigives insulin, som er nødvendigt for at
glukosen kan optages i kroppens celler, hvor den fungerer som brændstof, eller oplagres i muskler
og lever [15]. Type 1 diabetes indtræder, når insulin-produktionen er under 10-20 % af det normale.
Da insulin er nødvendig for glukose-metabolismen, som igen er essentiel for vækst, aktivitet, heling
af sår, og hjerne-funktion, kan diabetikere ikke overleve uden vedvarende at få tilført insulin (deraf
den tidligere anvendte engelske betegnelse ”Insulin-Dependent Diabetes Mellitus” (IDDM)).
I perioden umiddelbart efter diagnosticeringen af type 1 diabetes vil mange opleve, at
bugspytkirtlen stadig kan producere en mindre mængde insulin, hvilket naturligvis har indflydelse
på behovet for injektioner af insulin. Denne periode betegnes som ”Honey moon”-perioden [16].
Ca. 50 % af de diagnosticerede får stillet diagnosen inden de er fyldt 30 år - hovedparten allerede i
barndommen eller puberteten [17, 18]. Alderen fra 10-15 år er det tidspunkt, hvor flest får stillet
diagnosen, men man har i de senere år set en stigning i antallet af børn fra 0-5 år, der får
diagnosticeret type 1 diabetes [19].
Den egentlige årsag til type 1 diabetes er endnu ikke afklaret, men der eksisterer flere forskellige
teorier om sygdommens ætiologi. Arvelighed spiller bestemt en rolle, da 15% af de
nydiagnosticerede børn har en førstegradsslægtning med type 1 diabetes [20]. Dermed ikke sagt, at
man arver sygdommen, men måske snarere en genetisk sårbarhed, der bevirker, at eksterne
påvirkninger kan udløse type 1 diabetes. Arveligheden er dog langt mindre end for type 2 diabetes,
som beskrives nedenfor, og det er derfor heller ikke usædvanligt, at barnet/den unge er den eneste i
familien, der har sygdommen [21].
Der er lavet mange undersøgelser, der peger på forskellige risikofaktorers betydning for udvikling
af denne diabetes-type. På Diabetesforeningens hjemmeside [15] peger man for eksempel på, at
sprøjtemidler nu er i søgelyset, som en mulig årsag til den svækkelse af immunforsvaret, som
udløser DM. Sådanne eksterne forureningskilder kan muligvis også være medvirkende til at forklare
den stigning i udbredelsen af type 1 diabetes, som man har oplevet i de sidste årtier [22]. Set fra en
mere positiv vinkel spiller den forbedrede behandling af diabetikere dog også en rolle for denne
stigning, da den har ført til væsentligt længere overlevelse, og dermed en stigning i antallet af
personer, der lever med DM[19].
Andre faktorer, der formodes at kunne forårsage en svækkelse i immunforsvaret, og dermed
muligvis

fremprovokere

udviklingen

af

type

1

diabetes,

er

forskellige

former

for

betændelsestilstande, infektioner og vira.
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Flere undersøgelser peger ligeledes på, at chok og alvorlige livs-begivenheder i moderens liv enten
under graviditeten eller i barnets første leveår, formentlig kan medvirke til at udløse DM hos barnet
[15,23]. Sepa et al. [23,24] mener ikke, at man kan udelukke, at psykologiske mekanismer kan
fungere som en medierende mekanisme mellem forskellige sociale-, miljømæssige- og medicinske
risikofaktorer og udviklingen af type 1 diabetes. De hypotetiserer, at psykologisk stress påvirker det
hormonelle system og signaler i nervesystemet, som dermed har indvirkning på behovet for insulin,
og produktionen af dette hormon.
I forbindelse med en dansk undersøgelse foretaget af Svensson et al.[25], påpeges det dog, at der er
stor uenighed om mange af de ovennævnte risikofaktorer (med undtagelse af den arvelige
komponent), og at der i mange tilfælde eksisterer undersøgelser, der både be- eller afkræfter disse
hypoteser. Selv finder de, at der er en forbindelse mellem udviklingen af type 1 diabetes og
prænatale indgreb (fostervandsprøve og moderkage-biopsi), tidlig introduktion til ko-mælk,
moderens rygning under graviditeten, og hvorvidt der er ældre søskende. Ligeledes finder de, at
nogle risiko faktorer er forskellige for drenge- og pigebørn. For drenge udgør højere alder hos
forældrene, neonatale infektioner, forstervandsprøve, svangerskabsforgiftning, og forældre eller
førstegradsslægtninge med DM en signifikant risiko for udvikling af DM. For pigerne er der
derimod en signifikant forbindelse mellem det at være født før tid (før 37. uge), moderens rygning
under graviditet, at have fædre eller førstegradsslægtninge med DM, samt tidlig introduktion til komælk.
Det synes nødvendigt at konkludere, at ætiologien bag type 1 diabetes mellitus endnu ikke er
fuldstændig klarlagt.
Type 2 diabetes er en metabolisk sygdom kendetegnet ved kronisk hyperglykæmi (forhøjet
blodsukker-niveau), og ligeledes abnormaliteter i glukose-, fedt-, og protein-stofskiftet [26]. Denne
type diabetes skyldes ikke, at diabetikerens krop ikke kan producere insulin, men snarere at den
ikke producerer tilstrækkelige mængder, eller at den insulin, der produceres, ikke virker. Cellerne
hos type 2 diabetikere har udviklet insulin-resistens, hvor cellernes evne til optagelse af insulin
forringes [15].
Denne DM-type bliver ofte - noget misvisende - kaldt ”gammelmands-sukkersyge” i folkemunde,
hvilket formentlig hænger sammen med, at gennemsnitsalderen ved diagnose-tidspunktet er
omkring 55-60 år. I dag ser man dog en stigning i antallet af børn og unge med denne diagnose.
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Arveligheden for type 2 diabetes er endnu højere end for type 1. Tidligere anslog man arveligheden
for type 2 til at være omkring 40% [15], men en ny engelsk undersøgelse viser, at tallet
sandsynligvis er endnu højere [27]. I den pågældende undersøgelse har man fundet gen-ændringer,
der kan forklare op mod 70 % af type 2 tilfældene. Men som ved type 1 diabetes, kan arvelighed
efter al sandsynlighed ikke alene forårsage sygdommen, men skal snarere ses som en
prædisponerende omstændighed, der kan udløses af en usund livsstil. For nok er ætiologien bag
type 2 diabetes stadig ukendt, men der hersker ingen tvivl om, at den eksplosive stigning, vi i disse
år oplever i nye tilfælde af denne sygdom (også blandt børn og yngre mennesker) er knyttet til
uhensigtsmæssige levevaner. Forkert kost, for lidt motion og deraf følgende overvægt er væsentlige
risikofaktorer for udviklingen af type 2 diabetes [28].
For både type 1 og type 2 diabetes gælder det, at der endnu ikke findes nogen muligheder for
helbredelse. Men hvor diagnosticeringen af type 1 diabetes altid efterfølges af et livsvarigt behov
for daglig insulin-tilførsel, er det dog for nogle patienter med type 2 diabetes muligt at håndtere
sygdommen med diæt og motion alene, eller i kombination med anden medicin. Ofte vil der dog
med tiden indtræffe β-celle-svigt og insulin-mangel, hvorefter symptomer og behandling er stort set
identiske med type 1 diabetes.
Formålet med diabetes-behandlingen, hvad end det drejer sig om type 1 eller type 2, er at tilstræbe
et blodglukose-niveau så tæt på normalværdien som muligt. Hvor blodglukose-niveauet hos
normale individer ligger på ca. 6, vil et acceptabelt niveau for en diabetiker være under 8. Det
kræver dog, ifølge DCCT (The Diabetes Control and Complication Trial) [29], en intensiv
behandling med nøje overvågning af blodglukose-niveau, og daglige injektioner af insulin (for især
type 1 diabetikere), samt en øget opmærksomhed omkring kost og motion – det der fremover
refereres til med betegnelse diabetesspecifik adfærd.
Vedvarende forhøjet blodglukose-niveau kan på sigt føre til senkomplikationer. Det kan både være
mikrovaskulære sygdomme, som diabetisk retinopati (nethindeforandringer, der fører til blindhed),
diabetisk nefropati (nyresygdom), eller diabetisk neuropati (funktionsforstyrrelser i både det
somatiske og autonome nervesystem), men også makrovaskulære sygdomme, hvor skader på de
store arterier kan føre til hjerte- og slagtilfælde og amputationer af især fødder [15, 30].
Forhøjet blodtryk og blodprop i hjertet forekommer dobbelt så ofte hos diabetikere som hos ikkediabetikere, mens der ligeledes er store risici forbunden med graviditet for kvinder med DM. Der er
eksempelvis en markant øget risiko for, at barnet fødes med misdannelser, og en 5-7 gange større

10

risiko for spontan abort under graviditeten, sammenlignet med ”normale” kvinder i den fødedygtige
alder [18].
Som en del af behandlingen anbefales det, at man ca. hver tredje måned får målt sin HbA1c-værdi
(glykeret hæmoglobin/sukkerhæmoglobin). Det er et mål for middelblodglukosen gennem de sidste
6-8 uger, også kaldet ”sladreprøven” [15], og prøven skal gerne vise en værdi under 8 (hos ikkediabetikere overskrider HbA1c værdien som regel ikke 6).
For lavt blodsukkerniveau kaldes hypoglykæmi. Det kan opstå som resultat af for megen insulin, for
lidt mad, eller overdreven motion. Risikoen for hypoglykæmi kan stige som konsekvens af den
intensive diabetes-behandling, som DCCT [29] anbefaler.
Der er forskellige grader af hypoglykæmi. Den milde grad kaldes insulinføling eller bare føling, og
opleves ofte flere gange om ugen. Symptomerne vil variere fra person til person, men kan
eksempelvis være svedeture, rysten, synssløring, samt tale- og koncentrationsbesvær. Diabetikeren
kan selv rette op på forholdet ved at indtage lidt kulhydrater for at få blodsukkerniveauet op igen.
En føling kan udvikle sig til et insulintilfælde, når blodglukose-niveauet falder til så lavt et niveau,
at det påvirker diabetikerens bevidsthedstilstand i en sådan grad, at vedkommende ikke selv er i
stand til at genoprette balancen. Når det sker, har diabetikeren brug for hjælp fra omgivelserne, for
at undgå at blodsukkeret falder til så lavt et niveau, at personen udvikler insulinchok, hvilket kan
medføre bevidstløshed, kramper, eller koma [15, 31]. Tilfælde af insulinchok er dog sjældne, og
sker i gennemsnit 2 gange i livet for type 1 diabetikere, og endnu sjældnere, hvis overhovedet, for
type 2 diabetikere i behandling [32].
Tilfælde af for højt blodsukkerniveau kaldes hyperglykæmi, og skyldes for lidt tilførsel af insulin,
overspisning, stress eller infektion. Symptomerne på hyperglykæmi er træthed, tørst, og hyppig
tissetrang, og ved alvorlige tilfælde forringes handle- og dømmekraft, og kroppen udtørres. Hvis
kroppen mangler insulin, kan glukose ikke trænge ind i cellerne, og cellerne vil i stedet dække
energibehovet ved at forbrænde triglycerider. Dannelsen af triglycerider medfører også frigivelse af
ketonstoffer, som forstyrrer kroppens surhedsgrad, og i store mængder forgifter kroppen. Hvis en
diabetiker med for højt blodsukker-niveau ikke får tilført insulin, kan personen derfor få
syreforgiftning (ketoacidosis), miste bevidstheden, gå i koma og i værste fald dø.
Det diskuteres, hvorvidt hyppige insulintilfælde kan skade hjernefunktionen, men det er så vidt
vides endnu ikke bevist [15]. Der er dog ingen tvivl om, at længere perioder med hyperglykæmi
væsentligt øger risikoen for tidlig udvikling af de føromtalte senkomplikationer.
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Selvom forekomsten af type 2 diabetes mellitus i disse år er markant stigende, også blandt børn og
unge, er type 1 diabetes dog stadig langt mere udbredt i den pædiatriske population. Kun ca. 1% af
den behandlede børne-gruppe har type 2 diabetes [26].
Hovedparten af de undersøgelser, der vil blive refereret til i dette speciale, beskæftiger sig med børn
og unge med type 1 diabetes. Selvom man kan forestille sig, at mange af de risikofaktorer, der
påvirker behandlingen hos børn og unge med type 1 diabetes, på lignende vis har indflydelse på
pædiatriske type 2-diabetikere, vil dette speciale fremover tage udgangspunkt i børn og unge med
type 1 diabetes, med mindre andet er nævnt. Som tidligere nævnt vil behandlingen af type 2
diabetikere over tid også ofte blive stort set identisk med type 1-behandlingen.
Når det handler om at diskutere forskellige påvirkninger af diabetes-behandlingen og barrierer for
optimal regulering, er det væsentligt at gøre sig nogle overvejelser omkring de forskellige metoder
til at vurdere patientens måde at forholde sig til sin sygdom, samt effekten af den foreskrevne
behandling. Netop disse overvejelser udgør kernen i specialets næste afsnit.
5. EFFEKT-MÅL I DIABETES-BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE
Formålet med dette speciale er - ud over intentionen om at skabe en form for overblik over den
eksisterende viden omkring psykosociale faktorers indflydelse på den pædiatriske diabetesbehandling – også at se på, om der eventuelt er noget, som behandlingssystemet kan gøre, for at
forbedre behandlingen af de mange børn og unge med DM. Blodglukose-regulationen (også
refereret til som glykæmisk- eller metabolisk kontrol), som blev omtalt i forrige afsnit, bruges ofte
som det primære mål for diabetes-behandlingens effekt, da det tilstræbes at blodglukose-niveauet
holdes så nær niveauet hos ikke-diabetikere, som muligt. Blodglukose-regulationen synes at
påvirkes af både psykosociale, adfærdsmæssige, og biologiske faktorer [33]. Da dette er et
sundhedspsykologisk speciale, er det ikke aktuelt at diskutere mange af de biologiske faktorer, og
effekten af forskellige former for medicinsk intervention. I stedet skal der i det efterfølgende afsnit
sættes fokus på de mange adfærdsmæssige-, og psykosociale faktorer, der er på spil.
Før vi kan tale om påvirkninger og forbedringer, er det dog nødvendigt at diskutere de muligheder,
vi har for at vurdere effekten af en given adfærd-, psykosocial faktor-, eller psykologisk
intervention. Hvilke mål har vi for behandlingens effekt? Findes der metoder til objektivt at vurdere
den enkelte diabetikers måde at forholde sig til sin sygdom? Kan vi måle, hvordan patienten oplever
sit liv med DM? Og hvad er eventuelle styrker og svagheder ved disse mål?
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5.A. HbA1c som mål for behandlings-effekt
Det mest oplagte, og formentlig også mest anvendte mål for, hvorvidt barnet eller den unge med
DM har kontrol over sin sygdom, og lever i overensstemmelse med den foreskrevne behandling, er
HbA1c-værdien, som også blev omtalt i det forrige afsnit. Dette mål kan bruges som en form for
sladrehank, da det afslører middelblodglukosekoncentrationen over de sidst 6-8 uger. Derfor vil
HbA1c-værdien også være et centralt element i diabetes-behandlingen, da det er med til at give en
pejling om, hvorvidt det samlede udkomme af behandlingen for den enkelte diabetiker er i
overensstemmelse med givne anbefalinger.
Netop fordi HbA1c er et gennemsnitsmål for en længere perioder, er det dog ikke så informativt et
mål, hvis man for eksempel ønsker at se på de daglige udsving i blodglukose-niveauet –
eksempelvis i forbindelse med en analyse af årsagerne hertil. Ligeledes komme HbA1c-værdien
som mål for effekt til kort, hvis man ønsker en umiddelbar, kortsigtet vurdering af konsekvenserne
af en given adfærd eller intervention.
Der er dog også yderligere et område, hvor HbA1c-værdien måske ikke er tilstrækkelig som
succeskriterium. Den fortæller os ikke nødvendigvis ret meget om den enkelte diabetikers
bestræbelser på at regulere sin DM, eller vedkommendes holdning til et liv med denne kroniske
sygdom - en pointe der måske endda er mere gældende for den pædiatriske population. Det
forholder sig nemlig sådan, at HbA1c- værdien ikke altid afspejler, hvorvidt den enkelte diabetiker
overholder de behandlingsmæssige forskrifter [34]. HbA1c påvirkes som sagt af både biologiske-,
psykosociale-, og adfærdsmæssige faktorer, og det kan være svært at afgøre, hvad der i en given
periode skubber værdien i den ene eller anden retning. Eksempelvis vil der hos nogle diabetikere i
en længere periode – som regel lige efter diagnosticeringen af sygdommen – kunne forekomme
residuel β-celle-aktivitet, hvilket gør det nemmere at opnå den efterstræbte blodglukose-regulation
– også med et minimum af diabetes-specifik adfærd.
Især i puberteten sker der en lang række fysiologiske og hormonelle ændringer, der kan give sig
udslag i en forringet HbA1c-værdi - og det måske endda til trods for, at den unge diabetiker har
overholdt alle de anbefalede behandlingstiltag [16]. Det er ikke svært at forestille sig, hvor
demotiverende det kan være for et ungt menneske at føle, at lige meget hvad man gør, så har man
ikke kontrol over sin sygdom.
Thastum [35] fremhæver, hvor vigtigt det er, at barnet/den unge udvikler en fornemmelse af
selvkompetence (”self-efficacy”). Det vil sige en egen tro på, at man kan udføre den adfærd, der er
nødvendig for at frembringe et ønsket resultat. En lav grad af følelsen af selvkompetence, og i
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særdeleshed koblet med en høj grad af indlært hjælpeløshed, synes at kunne associeres med dårlig
glykæmisk kontrol og dermed formentlig også dårlig HbA1c-værdi [35].
Omgivelsernes respons på barnet og den unges adfærd er afgørende for udviklingen af
selvkompetence, og en oplevelse af kontrol over eget liv og helbred. Derfor er det, ifølge Thastum,
også vigtigt at behandlere og forældre støtter op om den unge, og undlader udelukkende at fokusere
på HbA1c-værdien som et endegyldige mål for succesrig behandling.
Jeffcoate [36] påpeger ligeledes det hensigtsmæssige i at forholde sig kritisk til den udbredte brug
af HbA1c som den gyldne standard for diabetes-regulationen. På baggrund af sin gennemgang af
litteraturen vedrørende HbA1c, fremhæver han tre områder, hvor han mener, vi har grund til at være
skeptiske overfor den fremtrædende rolle, som denne glykeret hæmoglobin-værdi har fået i den
daglige behandling, såvel som i den empiriske forskning.
For det første eksisterer der flere forskellige metoder til måling af HbA1c, og variabiliteten mellem
disse forskellige metoder, såvel som mellem de kliniske instanser, der foretager disse målinger, (det
være sig laboratorier eller klinikker), er for stor.
For det andet er den biologiske variabilitet mellem individer så stor, at det betydeligt forringer den
prædiktive værdi af HbA1c-mål i forbindelse med undersøgelser af hele populationer.
Og for det tredje er den kliniske forbindelse mellem HbA1c og udviklingen af senkomplikationer
formentlig ikke så ligetil, som det ofte fremstilles.
Der synes at være overbevisende evidens, der forbinder HbA1c og mikrovaskulære sygdomme
(som beskrevet i afsnit 4) hos type 1-diabetikere. [15,30]. En lignende forbindelse mellem HbA1c
og makrovaskulære sygdomme har man dog ikke fundet evidens for. Faktisk tyder nyere forskning
på at pludselige glukose-udsving, og gentagen postprandial (efter måltid) hyperglykæmi er
risikofaktorer for udviklingen af makrovaskulære problemer som hjerte-kar-sygdomme hos især
type 2-diabetikere [37]. Ingen af disse risikofaktorer kommer tydeligt frem ved målinger af HbA1c,
og vil derfor muligvis ikke blive opfanget og påtalt ved en behandling eller intervention, der
udelukkende fokuserer på dette mål.
Thastum [35] understreger, at der også fra behandlingssystemets side i stedet bør rettes
opmærksomhed mod den diabetes-specifikke adfærd. Denne adfærd har måske ikke på et givet
tidspunkt en målbar indflydelse på HbA1c-tallet, men ikke desto mindre – set i forhold til det
resterende liv med denne kroniske sygdom – har den en enorm betydning for den fremtidige
livskvalitet, udviklingen af senkomplikationer, samt mortalitet [38].
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Den diabetes-specifikke adfærd er ligeledes under påvirkning af en lang række faktorer, som jeg vil
komme nærmere ind på i næste hovedafsnit. For nu er det dog nødvendigt først at se nærmere på,
hvordan denne adfærd underlægges empirisk udforskning, og de definitionsmæssige og metodiske
problemer, der knytter sig hertil. Det er her ’adhærens’- og ’compliance’-begreberne kommer ind i
billedet, de henviser nemlig begge til patientens udførelse af sygdoms-specifik adfærd.
5.B. Adhærens som mål for behandlings-effekt
Begrebet ’adhærens’ synes endnu kun at blive benyttet i begrænset - om end stigende – omfang i
den dansk-sprogede faglitteratur. Faktisk optræder ordet ’adhærens’ kun i diverse danske ordbøger
og opslagsværker som en beskrivelse af noget, der er ’sammenvokset’ eller ’fastklæbet’, hvilket
bekræftes ved et opkald til Dansk Sprognævn. Det er dog naturligvis ikke i den betydning, ordet
anvendes her, hvilket vil fremgå nedenfor.
I Danmark er ’compliance’-begrebet stadig det mest benyttede, og det defineres i ”Klinisk
Sundhedspsykologi” [39] som ”…patientens efterlevelse af de professionelles vejledninger,
herunder selvadministration af farmaka” (s.401). I samme bog beskrives adhærens som værende
stort set synonymt med compliance. Det nævnes dog, at adhærens-begrebet synes at være mere
udbredt i den engelsksprogede faglitteratur, hvor det foretrækkes grundet sin mindre autoritære
klang.
Både Bauman [40] og Riekert & Drotar [41] forklarer forskellen mellem compliance og adhærens
ved at understrege, at man med adhærens-begrebet tillægger patienten en mere aktiv og frivillig
rolle, som en del af en gensidig samarbejdsrelation mellem patient og behandler.
Netop dette fokus på patienten som værende en essentiel del af et samarbejde, hvor patientens
selvbestemmelse er af stor betydning, synes at være kendetegnende for den moderne og kritiske
patient, der ikke længere underdanigt og ukritisk underkaster sig behandlerens autoritet. Mængden
af information, som vi dagligt har til vores rådighed gennem bl.a. medierne og internettet, gør det
muligt for os at stille vel-informerede spørgsmål, og forholde os kritisk til behandlingssystemet.
Samtidig stiller det nogle andre krav til dem, der udfører behandlingen. Ikke alene bliver de i højere
grad udfordret og stillet til regnskab af patienterne og medierne, de bliver også opfordret til at tænke
på nye måder omkring forholdet mellem krop og psyke, og i mange tilfælde ”tvunget” til at
anerkende og forholde sig til affektive sider af patientens problemstilling [42].
Dette behandlings-paradigmeskift, med sit ændrede syn på patienten – væk fra tidligere tiders
apparat-fejls-orienterede syn på dysfunktionen før mennesket bag, og frem mod en bredere
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forståelse af samspillet mellem psyke, soma, og kontekst - er ved at vinde indpas, også i det danske
sundhedssystem. Et sådant paradigme-skift kan også tænkes at have indflydelse på
behandlingssystemets terminologi. Hvor compliance-begrebet i højere grad afspejler tidligere tiders
autoritetstro forhold mellem behandler og patient, er adhærens-begrebet mere i tråd med et moderne
syn på patient-behandler-relationen. Derfor tror jeg heller ikke, det er usandsynligt, at begreber som
adhærens eller måske endda ”self-management” (”selv-behandling”), som i endnu højere grad
tillægger patienten ansvaret for egen behandling, med tiden vil vinde mere indpas, og eventuelt
fortrænge det mere restriktive ”compliance” [43].
Til dato synes der ikke at være lavet megen empirisk forskning, der beskriver fordelingen eller
kulturelle forskelle i brugen af henholdsvis adhærens- og compliance-tilgangen i patient-behandler
interaktionen, lige som der mangler egentlige, direkte sammenligninger af, hvilken behandlingsmodel, der er forbundet med den højeste grad af overholdelse af de behandlingsmæssige
anbefalinger [40]. Som jeg vil vende tilbage til i næste hovedafsnit, er der dog undersøgelser af
faktorer ved den behandlingsmæssige relation, der indirekte indikerer, at adhærens-tilgangen
formentlig er den mest hensigtsmæssige i forhold til at sikre patientens vedvarende samarbejde.
Derfor vil det også være adhærens-begrebet, jeg fokuserer på i dette og de øvrige afsnit.
Definition
Selvom adhærens, som en afgørende faktor i udførelsen af mange former for behandling af især
kroniske sygdomme, kun er sparsomt beskrevet og ikke mindst defineret i dansk litteratur, er der
blandt udenlandske udgivelser dedikeret hele bøger til at afdække og diskutere dette begreb [44,45].
Man bliver dog ikke nødvendigvis mere afklaret omkring en egentlig definition af adhærens,
hverken gennem disse bøger, eller den efterhånden ganske betragtelige mængde artikler, der
beskæftiger sig med forskellige former for adhærens. Det skyldes simpelthen, at der ikke er én,
universelt anerkendt definition. Hovedparten af de undersøgelser, der eksisterer indenfor dette
specifikke felt, kommer ganske enkelt ikke med en nærmere forklaring eller definition af det
begreb, de hævder at undersøge. Det bekræftes af Hearnshaw & Lindenmeyer [38] i deres
gennemgang af litteraturen vedrørende adhærens i forbindelse med behandlingen af DM-patienter.
Ud af de 293 artikler, som de fandt på MEDLINE databasen ved at søge på bl.a. adhærens og DM,
var der kun 54 artikler, der indeholdt enten en definition eller en beskrivelse af det anvendte mål for
adhærens. Disse definitioner og mål var meget forskellige og afspejlede diskrepansen på området.
Hearnshaw & Lindenmeyer formåede dog alligevel at opdele artiklernes definitioner i 5
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overordnede kategorier af adhærens-definitioner, og for hver kategori at opstille de dertil hørende
måle-metoder.
Den første kategori ser adhærens som: Sammenfald mellem patientens adfærd og professionelle
anbefalinger, og læner sig kraftigt op af den traditionelle compliance-model. Undersøgelser baseret
på denne definition måler sædvanligvis adhærens gennem forskellige selv-rapporterings-metoder.
Eksempelvis ved hjælp af spørgeskemaer, strukturerede- eller semistrukturerede interviews. De
problemer der knytter sig til den udbredte brug af spørgeskemaer til måling af adhærens vender jeg
tilbage til nedenfor.
Den anden kategori ser adhærens som: Relationen som en del af behandlings-processen, hvor det
centrale er forholdet og samarbejdet mellem diabetikeren og behandleren. Denne definition vægter
patientens aktive selv-behandling og åbner dermed mulighed for at skræddersy behandlingen, så
den passer til den enkelte diabetikers behov – et tema, jeg vil vende tilbage til i de følgende
hovedafsnit.
De metoder, der i de søgte artikler, bliver anvendt til at måle denne type adhærens, tager ofte
udgangspunkt i strukturerede eller semistrukturerede interviews.
Den tredje adhærens-kategori hedder: Resultat- og proces-mål. Her bliver adhærens overvejende
defineret ved en adfærdsmæssig komponent - så som antal besøg på diabetes-klinik, eller kalorieindtag. Resultatet bliver oftest gjort op som HbA1c-mål, og denne adhærens-tilgang minder om
compliance-modellen, i den forstand, at det er behandlerne der fastsætter målet for behandlingen
eller interventionen. Jeg har allerede i det foregående underafsnit været inde på de problemer, der
knytter sig til relationen (eller mangel på samme) mellem HbA1c og adhærens, eller diabetesspecifik adfærd. Derfor må man også være varsom med at give en samlet vurdering af adhærens på
baggrund af HbA1c-værdien.
Den fjerde kategori ser adhærens som: Indtagelse af den ordinerede medicin, og adskiller sig fra
den første kategori ved sit snævre fokus på medicin-indtagelse. Her måles adhærens enten gennem
selv-rapportering, afhentning af recept-medicin eller gennem et elektronisk overvågningssystem
(MEMS – ”medication electronic monitoring device”).
Problemerne knyttet til selv-rapportering vender jeg tilbage til nedenfor.
Det elektroniske overvågningssystem, der omtales i Hearnshaw & Lindenmeyer [38], er et aggregat,
der sidder i eksempelvis pilleglassets låg, og måler, hvor mange gange glasset åbnes. En sådan
elektronisk anordning er dog relativt kostbar, og beviser heller ikke, hvorvidt patienten faktisk tager
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sig medicin, hvilket ligeledes gør sig gældende for ’afhentning af recept-medicin’ som mål for
adhærens.
Den femte og sidste kategori hedder: Andre faktorer, der påvirker adfærden, hvor adhærens
defineres som værende nært knyttet til eksempelvis diabetikerens motivation, selvkompetence og
”health beliefs” (opfattelse af sygdom). Her bliver adhærens ofte målt ved at sammenholde
resultatet af forskellige spørgeskemaer med HbA1c-værdier.
Selvom Hearnshaw & Lindenmeyer [38], med deres gennemgang af definitioner og mål af
adhærens, belyser nogle af de problemer, der ligger i at operationalisere og undersøge et begreb, der
er så mangelfuldt og divergerende defineret, peger de også på, at det formentligt ville være umuligt
at komme med én universel definition af adhærens. Det skyldes, at adhærens handler om adfærd
[45], og den adfærd knytter sig til den pågældende diagnose, som den kommer til udtryk hos den
enkelte patient. Eksempelvis kræver behandlingen af astma eller cystisk fibrose nogle andre
sygdomsspecifikke handlinger end DM. For diabetes-området gælder det ligeledes, at behandlingen
er så kompleks, multifaktoriel, varierende over tid, og ikke mindst individuel, at den nødvendige
diabetes-specifikke adfærd varierer fra person til person.
Så kan man naturligvis spørge sig selv, om det overhovedet giver nogen mening at lave store
undersøgelser af adhærens, når fænomenet er så følsomt overfor individuel variation? Både
Hearnshaw & Lindenmeyer [38] og Rapoff [45] mener dog, at der er flere vægtige grunde til at
underkaste adhærens empiriske undersøgelser.
Hvorfor undersøge adhærens?
Nonadhærens er, som omtalt i indledningen, et kæmpe problem. Ikke alene i forhold til diabetikere,
men ligeledes ved andre sygdomme, der kræver patientens aktive deltagelse i behandlingen. Mest
udbredt er det dog ved kroniske sygdomme, og særligt i de tilfælde, hvor behandlingen er kompleks
og krævende – som det er tilfældet ved DM [7,34].
Nonadhærens over tid medfører i mange tilfælde sygdomskomplikationer, hvilket ikke kun påvirker
den enkelte patient og de nærmeste pårørende, men også fører til en stigning i de
samfundsøkonomiske udgifter. Derfor er det essentielt at prøve at forstå mekanismerne bag både
adhærens og nonadhærens, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at vende situationen.
En øget forståelse af de faktorer og processer, der har indflydelse på adhærens, åbner mulighed for
at udvikle screeningsredskaber, der ikke alene kan hjælpe med at identificerer de individer, der er
nonadhærente, men også lige så vigtigt de der er i risiko for at blive det. Screening for potentielle
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barrierer for adhærens giver mulighed for at iværksætte en række præventive tiltag, som kan betyde
samfundsøkonomiske besparelser i forhold til at mindske nonadhærens, og dermed også risikoen for
senkomplikationer. Med hensyn til egentlig intervention ligger der samtidig både økonomiske, men
også menneskelige ressource-besparelser i at kunne målrette intervention til de patienter, der faktisk
har brug for en sådan indsats.
Rapoff [45] mener, at det bedste middel til at forudsige noget om fremtidig adhærens-adfærd, er at
se på nuværende og fortidig adhærens-adfærd i forhold til den samme behandling. Undersøgelser af
nuværende adhærens-adfærd kan være med til at forudsige noget om fremtidigt sygdom- eller
helbredsstatus. Det kan give behandlere en pejling om, hvilke patienter der skal følges ekstra
opmærksomt.
Sammen med information om status for sygdommen, den psykosociale tilpasning, og viden om
behandlings-regimet, kan forståelse af adhærens benyttes til at forudsige udfaldet af forskellige
medicinske behandlingstiltag.
Den viden, som undersøgelser af adhærens kan generere kan være værdifuld i planlægningen af
intervention, men er også yderst gavnlig i evalueringen af, hvorvidt en given intervention har haft
den ønskede effekt. Ikke alene er det vigtigt at belyse de tilfælde, hvor en intervention påvirker
adhærens-niveauet – positivt eller negativt. Det er samtidig af stor betydning for en given
intervention at opdage eventuel nonadhærens blandt de involverede patienter, da uopdaget
nonadhærens kan føre til mistillid til effekten af den pågældende intervention eller behandling. Det
forudsætter dog naturligvis, at den indsamlede viden besidder reliabilitet og validitet, hvilket bl.a.
Hearnshaw og Lindenmeyer [38] efterlyser i mange af de eksisterende undersøgelser.
For at kunne drage den fulde nytte af de empiriske undersøgelser, der foretages på adhærensområdet, er det nødvendigt, at fremtidig forskning i højere grad bestræber sig på at definere, hvilken
adhærens-forståelse den enkelte undersøgelse er baseret på. Dernæst er det centralt at vælge en
metode til måling af adhærens, der afspejler og matcher den valgte definition, samt den
sygdomsspecifikke adfærd, som man ønsker at undersøge.
Operationelle og metodiske overvejelser
La Greca & Bearman [7] skelner mellem operationelle definitioner af adhærens, der ser begrebet
enten fra en kategorisk/unitær tilgang eller en kontinuer/multidimensionel tilgang.
Ved undersøgelser baseret på den kategoriske/unitære tilgang, specificeres ét kriterium for
adhærens. For gruppen af børn og unge med type 1 diabetes kunne et kriterium for adhærens
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eksempelvis være, hvorvidt den enkelte diabetiker fulgte sin behandlers anvisning om et givent
antal insulin-injektioner pr. dag. De patienter, der fulgte disse anvisninger, kunne så kategoriseres
som værende adhærente. Undersøgelser baseret på denne tilgang til adhærens kunne ud fra
Hearnshaw og Lindenmeyers [38] kategorisering af adhærens-definitioner, tænkes at definere
adhærens som værende enten et ’resultat og proces-mål’ (kategori nr. 3), eller ensbetydende med
’indtagelse af ordineret medicin’ (kategori nr. 4)
Der er dog en del problemer knyttet til denne tilgang. Når man undersøger adhærens hos børn og
unge med DM, er det eksempelvis vigtigt at holde sig behandlingens multidimensionelle karakter
for øje. I behandlingen indgår mange andre elementer, ud over insulin-injektioner, og det er svært at
sige, hvilket element der er det vigtigste. Samtidig viser flere undersøgelser, at det at patienten er
adhærent over for én del af behandlingen ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at de er det over
for behandlingens øvrige elementer. Ofte finder man dårligere adhærens i forhold til de dele af
behandlingen der vedrører kost og motion [34]. Derfor siger den kategoriske/unitære tilgang til
undersøgelse af adhærens heller ikke noget om den generelle behandlings-adhærens [45].
Undersøgelser baseret på denne tilgang er ligeledes vanskelige at sammenligne på tværs af studier,
behandlinger og sygdomme, da de adhærens-kriterier, der måles i disse undersøgelser, oftest er
specifikt knyttet til én form for behandling, sygdomsspecifik adfærd, eller gruppe af patienter.
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kontinuerligt/multidimensionelt perspektiv, der netop tager højde for kompleksiteten og de mange
facetter i eksempelvis diabetes-behandlingen [7,38,46].
Undersøgelser baseret på denne tilgang kunne ud fra Hearnshaw & Lindenmeyers [38]
kategorisering tænkes at definere adhærens som værende ’sammenfald mellem patientens adfærd og
professionelle anbefalinger’, ’relationen som en del af behandlingsprocessen, ’andre faktorer der
påvirker adfærden’, eller en kombination af disse og de øvrige definitioner, hvilket naturligvis ikke
gør valget af metoder og mål mindre komplekst. For selvom det kontinuerlige/multidimensionelle
perspektiv på adhærens vinder frem, er denne tilgang heller ikke uden problemer. Den åbner ganske
vist muligheder for at sammenligne adhærens-niveauer på tværs af forskellige former for adfærd og
på tværs af forskellige pædiatriske lidelser. Alligevel kan man indvende, at denne tilgang risikerer
ikke at sige noget om betydningen, eller vigtigheden af den enkelte form for adhærens-adfærd,
sammenlignet med andre.
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Hvad enten man vælger at undersøge adhærens ud fra et unitært- eller multidimensionlt perspektiv
er det dog væsentligt, at have en standard, eller et kriterium for behandlingen, som man kan
sammenligne den sygdomsspecifikke adfærd med [16].
Denne standard kan opstilles ud fra et individuelt perspektiv, hvor man med hjælp fra patienten,
behandlere, journaler, eller muligvis forældre indhenter information om den optimale behandling
for den pågældende patient. Dernæst bruges denne information til sammenligning med den aktuelle
udførelse af den foreskrevne behandling.
Denne fremgangsmåde kan dog vise sig uhensigtsmæssig af flere årsager. Alt efter, hvem man
vælger at indhente den nødvendige information omkring optimal behandling fra, er der en risiko for,
at eksempelvis patient og forældre husker, eller i hvert fald rapporterer forkert, lige som journaler
kan være mangelfulde eller udetaljerede. I de tilfælde hvor glykæmisk kontrol (som målt ved
HbA1c) er målet for adhærens, foreligger der også den mulighed, at den foreskrevne behandling
simpelthen er forkert for patienten, og derfor ikke fører til det ønskede udfald, uafhængigt af
patientens adhærens-bestræbelser [16]. Uanset hvad, kan denne fremgangsmåde ved større
undersøgelser være meget ressourcekrævende, da det kræver megen tid at indsamle individuel
information fra hver enkelt patient, samtidig med at den eventuelle diversitet i behandlingen gør det
svært at sammenligne på tværs af patienter.
En alternativ tilgang kunne være at opstille et universelt kriterium eller ideal for diabetesbehandlingen, og bruge denne til at sammenligne store grupper af patienter. Delamater [16]
beskriver en række undersøgelser af Johnson et al., hvor man netop opstillede et sådant ideal for
behandlingen, i form af et bestemt antal daglige insulin injektioner, blodglukose-målinger,
retningslinjer med hensyn til kosten, og mængden af motion. Dermed fungerede dette ideal som
sammenligningsgrundlag med patienternes faktiske selv-behandlings-niveau. Delamater fremhæver
denne fremgangsmåde som værende effektiv i forhold til at undersøge forholdet mellem forskellige
former for helbreds-adfærd, og helbreds-udfald. Denne metode har dog ikke megen klinisk relevans
i behandlingen af den enkelte patient, hvor disse universelle kriterier ikke passer, og hvor den
fratager patienten retten til medbestemmelse i forhold til, hvilken form for behandling, der passer
den enkelte.
Adhærens som proces over tid
Mange af de eksisterende undersøgelser har det problem, at de har et statisk fokus på adhærens herog-nu.
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Meget tyder på, at adhærens falder over tid – både for akutte og kroniske lidelser, og det giver
derfor mere mening at se adhærens som en proces i stedet for at forsøge at tegne et lidet informativt
øjebliks-billede [7,33,38]. Både Lemanek et al. [47] og La Greca [48] understreger i den
forbindelse, at det er hensigtsmæssigt med longitudinelle undersøgelser og gentagne målinger af
adhærens, for der igennem at få mulighed for at identificere de sårbare og kritiske tidspunkter i et
sygdomsforløb, og dermed kunne tilrettelægge intervention, der kan sættes ind på disse tidspunkter.
Peter Elsass [42] peger på en anden risiko ved her-og-nu-undersøgelser, som han kalder for
”Hawthorne-biasen”. Denne såkaldte bias bygger på det faktum, at når patienters adhærens udsættes
for øget opmærksomhed, så bliver den bedre. Forbedringen skyldes sandsynligvis, at patienten gør
sig mere ”umage”, mens undersøgelsen står på, men varer formentlig ikke ved, når undersøgelsen
slutter, hvorfor det tegner et noget misvisende billede af graden af adhærens.
To former for nonadhærens
Ved undersøgelser af adhærens er der yderligere en faktor, som det er vigtigt at være opmærksom
på; der findes nemlig to former for nonadhærens – selv-valgt nonadhærens (”volitional
nonadherence”) og utilsigtet nonadhærens (”inadvertent nonadherence”) [40].
Selv-valgt nonadhærens forekommer, når patienten har hørt og forstået behandlerens anvisninger,
men det til trods har valgt ikke at efterleve disse. Ifølge Bauman [40] er utilsigtet nonadhærens
formentlig hyppigere forekommende, og refererer til de tilfælde, hvor patienten accepterer
behandlerens anvisninger, og selv tror, at de overholder disse – i hvert fald tilstrækkeligt til at
karakterisere sig selv som værende adhærente - selvom det faktisk ikke er tilfældet.
Til hver af disse to former for nonadhærens knytter sig bestemte risikofaktorer, som behandlere og
forskere bør være opmærksomme på ved undersøgelser af nonadhærens [40].
Nogle af de risikofaktorer, der formodes at kunne udløse selv-valgt nonadhærens er: behandlingens
kompleksitet; økonomiske omkostninger; eventuelle bivirkninger ved behandlingen; patientens
antagelser, bekymringer og eventuelle fornægtelse af diagnosen; og patientens utilfredshed med
behandleren. Ifølge Bauman kan man opdele de risikofaktorer, der knytter sig til utilsigtet
nonadhærens, i tre kategorier: 1) karakteristika ved patienten (fx glemsomhed; dårlig hørelse, syn
og mental funktion; og psykosociale problemer); 2) udviklingsmæssige karakteristika (fx barnet i
trodsalder, der nægter at tage medicin; den unge, der eksperimenterer med behandlingen); og 3)
karakteristika ved behandlingssystemet (fx dårlig kommunikation mellem behandler og patient).
Man må understrege nødvendigheden af at holde sig disse former for nonadhærens og de dertil-
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hørende risikofaktorer for øje, da de kan påvirke såvel undersøgelsesresultater som
behandlingsudfald.
De diabetikere, der har valgt ikke at følge behandlingen, er formodentlig bevidste om behandlere
eller forskeres forventninger, og vil måske give udtryk for at være adhærente, for ikke at ”bringe sig
i unåde”. Og de diabetikere, der er utilsigtede nonadhærente, vil måske, naturligt nok, hævde, at de
er adhærente, selvom de ikke opfylder kriterierne for en effektiv behandling.
Lykkedes det ikke behandlere og forskere at gennemskue/opdage denne nonadhærens, kan det føre
til en fejlagtig tiltro til adhærens-niveau, eller en manglende tillid til en behandlings effektivitet.
Lige så væsentligt kan uopdaget nonadhærens føre til tidlig udvikling af senkomplikationer, eller i
værste fald mortalitet.
Metoder til måling af adhærens
Som det netop er fremgået, kan der være problemer knyttet til alene at stole på patienternes egne
angivelser af adhærens-adfærd. Alligevel er netop patient-angivelser i form af forskellige
spørgeskemaer meget almindelige i undersøgelser af adhærens. Det skyldes måske, at spørgeskemaundersøgelser er relativt billige og nemme at udføre. Selvom Hearnshaw & Lindenmeyer [38]
beklager, at mange af de eksisterende undersøgelser af adhærens er baseret på spørgeskemaer, hvis
empiriske understøttelse er tvivlsom, er der faktisk udviklet adskillige spørgeskemaer specifikt til
undersøgelser af adhærens – både nogle der er tiltænkt den enkelte diabetiker, men også andre, der
undersøger behandlerens-, eller (for det pædiatriske område) forældrenes syn på barnets evne til at
udføre den diabetes-specifikke adfærd [16,49].
Et af disse spørgeskemaer er ”Self-Care Inventory” (SCI), der både er beregnet til børn, unge og
forældre. Spørgeskemaet består af 14 spørgsmål, der har til formål at vurdere selv-behandlingsadfærd (”self-care behavior”) i forhold til, hvorvidt den enkelte følger anbefalingerne for diabetesbehandlingen [50]. Det gælder for områder som glukose-testning og registrering, administration af
insulin, overholdelse af diæt-plan, behandling af hypoglykæmi, testning for keton-stoffer, motion,
og overholdelse af aftaler med behandlingspersonale. Schilling et al. [50] påpeger i deres analyse af
forskellige måle-instrumenter til vurdering af selv-behandling/adhærens, at der er data, der
understøtter dette spørgeskemas reliabilitet og validitet.
En af fordelene ved dette spørgeskema er, at det er hurtigt at udfylde for både børn og forældre. Det
tester dog kun for et begrænset omfang af diabetes-specifik adfærd, og kun i forhold til hvor ofte
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behandlings-anvisningerne er blevet fulgt. Desuden indeholder SCI ikke spørgsmål vedrørende brug
af insulinpumpe.
Insulinpumpe-behandling består af en bærbar elektromekanisk pumpe, der efterligner kroppens
naturlige insulinsekretion ved automatisk at pumpe hurtigvirkende insulin ind i kroppen gennem et
kateter og en nål under huden over døgnets 24 timer, og på patientens foranledning i forbindelse
med måltider [51].
Et andet spørgeskema, der, ifølge Schilling et al. [50], gennem anvendelse er fundet at besidde
reliabilitet og validitet er ”Diabetes Behavior Rating Scale” (DBRS), der inkluderer ”Diabetes
Behavior Rating Scale for Parents” (DBRS-P), og som er udviklet til brug med børn og unge i
alderen 8-18 år, og deres forældre [50].
Dette spørgeskema består for både børne- og forældre versionen af 39 spørgsmål vedrørende 6
områder knyttet til adhærens. Det drejer sig om: 1) daglig præventiv adfærd (eks. ”tager du din
insulinsprøjte i forskellige dele af kroppen?” – nødvendigt for at undgå insulin-infiltrater, som er
ophobet fedtvæv, der bevirker forsinkelse-, og ujævn optagelse af insulin [52]), 2) modifikation af
diabetes-behandlings-plan (eks. ”ændrer du føde-indtagelse som konsekvens af mængden af
motion, du dyrker?”), 3) interventions-adfærd (eks. ”bliver dit blodsukker checket, når du mener,
det er lavt eller højt?”), 4) sygdom (eks. ”bliver din læge/sygeplejerske bedt om at hjælpe med at
ændre din insulin-dosis, når du er syg?”), 5) behandlings-remedier (”supplies”) (eks. ”er der
remedier nok til at checke dit blodsukker?), og 6) andre foranstaltninger knyttet til diabetesbehandlingen (eks. ”ved din skole-læge, at du har diabetes?”) [50]. For hvert område skal
spørgsmålene besvares i forhold til to skalaer – den ene måler hyppigheden af den adspurgte
diabetes-specifikke adfærd, og den anden analyser ansvarsfordelingen i forhold til udførelsen af den
pågældende adfærd.
Schilling et al. [50] roser dette spørgeskema for at være mere detaljeret, og dermed kommer det
også omkring dele af den diabetes-specifikke adfærd, som de fleste andre adhærens-spørgeskemaer
ikke tester. Det drejer sig for eksempel om spørgsmålene vedrørende insulin-dosis-justeringer i
forbindelse med sygdom. Samtidig har dette spørgeskema, til forskel fra de flest andre, spørgsmål
der retter sig mod relationen mellem patient og behandler, lige som der tages højde for justeringer
af behandlingen, hvilket heller ikke indgår i mange af de øvrige spørgeskemaer [50].
Netop det at spørgeskemaet er mere omfattende betyder naturligvis også, at det er mere
tidskrævende at besvare, hvilket kan være en ulempe. Især i forbindelse med undersøgelser, der
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kræver besvarelser af mere end ét spørgeskema, som det ofte er tilfældet i undersøgelser af
forskellige psykosociale faktorers indflydelse på adhærens [53,54].
Når man læser Schilling et al.’s beskrivelser af de mest anvendte spørgeskemaer til vurdering af
”self-management” eller adhærens, synes der ikke at være hverken spørgeskemaer eller
strukturerede interviews, der indeholder et kontekstuelt perspektiv på adhærens. Jeg tænker her, at
mange af disse undersøgelses-redskaber fokuserer på hyppigheden og forekomsten af forskellige
former for diabetes-specifik adfærd, men ingen af dem undersøger, hvorvidt udførelsen af den
diabetes-specifikke adfærd er kontekst-afhængig. Dvs. om eksempelvis nonadhærens i forhold til
elementer af behandlingen er specifikt knyttet til nogle situationer eller kontekster, som
eksempelvis sammen med kammerater, eller i skolen, hvilket kunne være en gavnlig information i
forhold til at plandlægge intervention.
Et andet problem ved både disse og de fleste andre spørgeskemaer er, at de ikke tilgodeser den
udvikling der er sket i den medicinske behandling af DM. Som det fremgår af Schilling et al.’s [50]
oversigt over de mest anvendte spørgeskemaer og strukturerede-/semi-strukturerede interviews til
måling af adhærens/”self-management”, er det kun et fåtal af disse måle-redskaber, der er sensitive
overfor brugen af eksempelvis insulinpumper. De diabetes-patienter, der bruger insulinpumper har
ikke flere daglige indsprøjtninger af insulin som en del af deres diabetes-specifikke adfærd, hvorfor
spørgsmål om overholdelse af dette behandlings-element, ikke afspejler deres adhærens-niveau.
Ligeledes er der i de fleste spørgeskemaer og interviews lagt stor vægt på, hvorvidt patienten
overholder diætmæssige restriktioner, spiser et korrekte antal mellemmåltider, planlægger kost osv..
Med de effektive, og henholdsvis langsomt- og hurtigt-virkende insulin-typer, og øvrige
behandlingsmuligheder man har i dag, giver det en større frihed og fleksibilitet for den enkelte
diabetiker i forhold til både planlægning og indtagelse af måltider. Hvor man eksempelvis tidligere
helt frarådede indtagelse af sukker, er det nu muligt for børn og unge med DM at spise både slik og
drikke sodavand – med måde, naturligvis – så længe man holder øje med sit blodsukker, og justerer
mængden af insulin i henhold hertil [55]. Dermed er lejlighedsvise afvigelser fra kost-anbefalinger
ikke nødvendigvis et udtryk for nonadhærens, men måske i stedet en refleksion af den medicinske
udvikling, og patientens evne til at tage ansvar for egen behandling.
Med hensyn til DBRS har Iannotti et al. [49] i deres evaluering af validiteten af dette spørgeskema
benyttet en revideret udgave, der både består af et spørgeskema rettet mod patienter, der modtager
den traditionelle insulin-behandling, og et til patienter med insulinpumpe. Samtidig var
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spørgsmålene gjort mere læse-venlige. Denne reviderede udgave viste sig i deres undersøgelse at
have gode psykometriske egenskaber.
Det synes ikke at være ualmindeligt, at forskere reviderer eksisterende spørgeskemaer med henblik
på at tilpasse dem til deres projekter og undersøgelser. Denne revidering er selvfølgelig nødvendig i
forhold til at forbedre og udvikle de redskaber, vi har til rådighed ved empiriske undersøgelser og i
den daglige praksis. Samtidig må man dog være opmærksom på, at sådanne revideringer kan
påvirke spørgeskemaernes reliabilitet og validitet.
Netop spørgsmålet om læse-venlighed er vigtigt, når man beskæftiger sig med den pædiatriske
gruppe. Brugen af spørgeskemaer udelukker naturligvis den yngste del af diabetes-populationen –
dem der endnu ikke kan læse selv. I mange tilfælde er det dog også i denne gruppe forældrene, der
står for udførelsen af den overvejende del af diabetes-behandlingen, hvilket jeg vender tilbage til i
næste hovedafsnit. De fleste af de tilgængelige spørgeskemaer, med undtagelse af SCI, er da heller
ikke konstrueret med henblik på en undersøgelsespopulation under 6 år.
Alternativt kan man vælge, at lade en voksen læse spørgsmålene op. Det er heller ikke en
ualmindelig fremgangsmåde med henblik på at sikre, at børnene forstår de spørgsmål, som man
ønsker de skal besvare [49].
I de tilfælde, hvor man, eventuelt pga. ressource-mangler, vælger at distribuere spørgeskemaerne
med post, eller via behandlingssted, kunne man forestille sig, at det sproglige fundament i
spørgeskema-undersøgelser kunne medføre en udelukkelse af individer med anden etnisk baggrund,
der ikke er så sprogligt stærke. Forekomsten af DM synes større blandt visse etniske befolkningsgrupper, hvorfor udelukkelse af disse kan medføre tab af vigtig viden om kulturelt betingede
forskelle i adhærens.
Iannotti et al.’s [49] undersøgelse illustrerede endnu et problem, som ikke kun spiller ind i forhold
til spørgeskema-undersøgelser, men som man generelt må tage højde for i forskning, der involverer
en menneskelig undersøgelsespopulation; nemlig ”hvem er det der indvilliger i at deltage?”
I deres undersøgelse fandt man, at de der valgte ikke at gennemføre undersøgelsen, i de indledende
undersøgelser havde vist sig at være mere nonadhærente, end dem der gennemførte. Et resultat man,
ifølge La Greca [48], også finder i andre undersøgelser, og som kan betyde, at man overvurderer
adhærens i den pædiatriske gruppe.
Ud over de tidligere angivne problemer med brug af patienters egen angivelse af adhærens, er det
ligeledes problematisk, at spørgeskemaer oftest bygger på en retrospektiv vurdering af adhærensadfærd.
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For at få det mest akkurate mål ved selv-rapporteringer, er det ifølge La Greca & Bearman [7]
vigtigt, at genkaldelses-perioden er meget kort, og spørgsmålene detaljerede og objektive. Ellers vil
man ofte opleve, at patienternes erindringer farves af de forventninger, de antager behandlere og
undersøgere har til, hvad der er det ’rigtige’, socialt accepterede svar.
I forbindelse med studier af adhærens hos børn og unge med DM fremhæver La Greca & Bearman
[7] telefon-interviews med enten diabetikeren eller forældre omkring adhærens-adfærd de
forgangne 24 timer, som en metode med høj reliabilitet, og som korrelerer med observationer af
helbreds-adfærd og selv-rapportering. Ulempen ved denne specifikke metode er dog, at den er
meget arbejdskrævende. Både i forhold til indsamling, men også scoring af data, hvilket begrænser
den kliniske anvendelighed [16].
En anden selv-rapporteringsmetode, der både er relevant i vurderingen af den enkelte patients
daglige adhærens-indsats, men også i forsknings-øjemed, er patient-dagbøger. For individer med
DM kunne en sådan undersøgelse bestå i at registrere tidspunkt og omfang af insulin-injektioner,
blod-glukose-måling, beskrivelse af kost, og motion. Som ved traditionelle spørgeskemaer og
interviews står og falder denne undersøgelsesmetode med, hvorvidt de, der udfylder dagbøgerne, er
sandfærdige i deres rapportering, og afholder sig fra at afgive de socialt ”ønskværdige” svar. Derfor
kan man vælge at kombinere patient-rapporteringer med en ”objektiv” vurdering af diabetikerens
diabetes-specifikke adfærd.
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overvågningssystem som MEMS (omtalt ovenfor), eller ved indhentning af information fra forældre
eller behandler.
Flere undersøgelser af adhærens hos børn og unge er baseret på forældrenes vurdering af barnets
adhærens-niveau. Sammenligninger af forældre og børns vurdering af adhærens og andre
psykosociale faktorer viser dog, at der ikke altid er signifikant korrelation mellem forældre og børns
besvarelser [7,48,56]. Forældre har generelt en tendens til at overvurdere barnet/den unges evne til
at overholde behandlings-anvisningerne.
Det er heller ikke usædvanligt at lade behandlerens vurdering af barnet/den unges adhærens-niveau
indgå som en vigtig del af en undersøgelse [57], bygget på den antagelse, at behandlerens vurdering
er mere objektiv og nøjagtig end forældre og patienters. La Greca [48] advarer dog om, at
behandlerens vurdering af patientens efterlevelse af de behandlingsmæssige forskrifter, som oftest
er baseret på patientens egne forklaringer til behandleren, og derfor kan afspejle de samme
fejlagtige informationer, som man kan finde i patientens angivelser. Til gengæld fremhæver La
Greca [48] også, at mange behandlere er så rutinerede i forhold til kontakt med børn og unge med
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DM, at de er i stand til at skelne mellem-, og identificere forskellige slags adhærens-, og
nonadhærens-adfærd.

Forholdet mellem HbA1c og adhærens
Jeg har tidligere været inde på, at der i nogle situationer eksisterer et misforhold mellem den
umiddelbare glykæmiske kontrol som målt ved blodglukose-niveau, og mål af HbA1c-værdi. Det
samme synes at være tilfældet for forholdet mellem adhærens-adfærd og glykæmisk kontrol,
forstået på den måde, at optimal adhærens ikke altid fører til optimal blodglukose-niveau. Et
misforhold, der, som tidligere omtalt, ofte er endnu mere udtalt hos unge diabetikere [34].
Du-Pasquier-Fediaevsky et al. [58] foreslår, at forholdet mellem glykæmiske kontrol og adhærensadfærd er bidirektionelt hos unge med DM. I deres undersøgelse gik en forringelse af glykæmisk
kontrol flere år forud for et fald i adhærens-adfærd hos unge med DM.
Det understøtter en ældre undersøgelse af Kovacs et al. [59], der ligeledes fandt, at selvom den
glykæmiske kontrol blev betydeligt forringet allerede tidligt i puberteten, var det først hen mod
slutningen af puberteten (ved ca. 15 års-alderen), at man så en nedgang i adhærens-adfærd.
Man hypotetiserer derfor, at biologiske og hormonelle faktorer forårsager den viste forringelse af
glykæmisk kontrol i starten af puberteten, uafhængigt af den unges øvrige bestræbelser på at
overholde den foreskrevne behandling. Som en konsekvens af denne forringelse bliver den unge
ofte mødt med bebrejdelser og kritik fra behandlere og forældre, hvilket kan opfattes som meget
uretfærdigt og demotiverende. Senere i puberteten, i en periode med store psykologiske og sociale
overgange og forandringer, kan disse bebrejdelser være med til at udløse trods og irrationel adfærd i
form af nonadhærens, som igen har en negativ effekt på glykæmisk kontrol på et tidspunkt, hvor
den hormonelt-betingede indflydelse er på retur. Jeg vil i næste hovedafsnit vende tilbage til en
diskussion af andre psykosociale faktorers indflydelse på, hvorvidt især unge diabetikere vælger at
følge deres behandling eller ej. Her er det blot vigtigt at understrege, at det ved undersøgelser og
vurderinger af adhærens, er nødvendigt i høj grad at tage højde for undersøgelsespopulationens
alder og udviklingsmæssige niveau.
Der er mange vanskeligheder knyttet til undersøgelser af adhærens. Ved en nærmere gennemgang
af litteraturen vedrørende pædiatrisk adhærens, vil man ofte støde på en ganske massiv kritik af
hovedparten af de relativt få undersøgelser, der har søgt at belyse begrebet. Nogle af kritikpunkterne
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går på, at undersøgelsespopulationerne er for små; de mangler egentlige definitioner af det begreb,
man ønsker at undersøge; kriterierne for adhærens er for forenklede; de undersøgte børn og deres
familier udgør ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen; og undersøgelsesresultaterne kan ikke
generaliseres til andre grupper af patienter eller diagnoser. Feltet beskyldes at være
uigennemskueligt

og

ateoretisk,

hvorfor

der

efterlyses

konceptuelle

modeller

for

behandlingsadhærens, der kan løfte forskningen – og behandlingen – til et mere teoretisk stadie
[7,40]. Sådanne konceptuelle modeller ville formentlig kunne bruges både i den empiriske
forskning,

men

også i

den

praktiske behandling,

og

i

planlægningen

af

effektive

interventionsformer. Udviklingen af sådanne modeller kræver dog et indgående kendskab til en lang
række af de faktorer, der antages at kunne påvirke adhærens, og som er fokus for dette speciales
næste hovedafsnit.
Der er dog endnu et mål for behandlings-effekt, som måske nok er mere abstrakt af natur end de to
foregående, men som ikke desto mindre fortjener en central plads i diskussionen af, hvorvidt vi som
behandlere kan gøre noget for at bedre diabetes-behandlingen af børn og unge. Dette mål er
livskvalitet.
5.C. Livskvalitet som mål for behandlings-effekt
Både HbA1c-værdien og undersøgelser af adhærens-adfærd er centrale elementer såvel som mål for
den individuelle praksis-behandling, men også i forhold til den empiriske forskning.
Et måske mere indirekte mål for meget af den kliniske praksis i forhold til behandling af kroniske
sygdomme som DM, er at forbedre eller sikre patientens livskvalitet. Et mål der for den enkelte
diabetiker kan synes mindst lige så relevant, som mål af HbA1c og adhærens, men som der det til
trods sjældent indgår vurderinger af i den daglige praktiske behandling på diabetes-klinikker og
hospitals-afdelinger [60].
Hvorfor studere livskvalitet?
Livskvalitet er blevet et populært emne indenfor sundhedssektoren. Ifølge Andersson [61] har
bestræbelserne på at udvikle mål for livskvalitet nærmest udviklet sig til en akademisk industri,
hvor også psykologer spiller en væsentlig rolle.
Der er flere væsentlige årsager til, at udviklingen af redskaber til måling af livskvalitet har fået
forskningsmæssige prioritet.
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For det første kan sådanne redskaber være gavnlige i forhold til evaluering af den praktiske, kliniske
indsats og behandling – et område hvor implementeringen af sådanne mål for livskvalitet, som
nævnt, stadig halter bagud [60]. Samtidig kan mål for livskvalitet bruges forskningsmæssigt til at
vurdere effekten af forskellige former for medicinsk og psykologisk intervention.
Andersson [61] fremhæver ligeledes værdien af livskvalitets-vurderinger fra et samfundsøkonomisk
perspektiv. Han mener, at livskvalitetsperspektivet bør indgå i cost-benefit-analyser, når
sundhedsvæsenet prioriterer og tilrettelægger behandlingsprogrammer.
Andersson påpeger dog også, at der inden for livskvalitets-feltet stadig eksisterer vigtige
begrebsmæssige og måletekniske problemer [61]. Alligevel fremhæver både han, og Rapoff [45], at
der synes at være overordnet enighed om, at livskvalitet er en multidimensionel konstruktion, der
dermed ikke kun kan defineres eller karakteriseres ved én parameter.
Andersson mener samtidig, at det er vigtigt at se livskvalitets-begrebets dynamiske karakter.
Selvom de fleste eksisterende undersøgelser fokuserer på et statisk mål for livskvalitet her-og-nu,
kan det være hensigtsmæssigt at anlægge et mere longitudinelt perspektiv og undersøgelses-design,
da livskvalitet for individet formentligt oftest vil variere over tid [61]. Gentagne målinger af
livskvalitet over en længere periode kan være medvirkende til at afsløre kausale sammenhænge, og
belyse effekten af forskellige interventions-forløb. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at
inkludere udtalelser fra personer nær patienten, da de kan være med til at afklare, hvorvidt
patientens livskvalitets-angivelser afspejler personens generelle holdning til sit liv, også i andre
kontekster. De tvær-sektionelle studiers mere statiske øjebliksbilleder af livskvalitet i relation til
sygdom og sundhed kan dog også være formålstjenestelige inden for behandlingssektoren, som en
hjælp til at planlægge og fordele behandlingsressourcer ud fra samfundets borgeres ”aktuelle
tilstand”.
Man bør formentlig heller ikke underkende betydningen af social, historisk og kulturel variation i
opfattelsen af livskvalitet [62]. I et velhavende land som Danmark har de fleste af os ”råd” til at
tage vand, husly og tilstrækkelig med mad for givet i forhold til vores livskvalitet, hvilket ”frigiver
ressourcer” til at spekulere over betydningen af psykologiske og sociale variablers indflydelse på
vores liv. I andre mindre-bemidlede samfund indgår tilgængeligheden af disse, for os så
selvfølgelige goder, til gengæld i den individuelle vurdering af livskvalitet.
Hvad er livskvalitet?
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Med hensyn til én egentlig definition af livskvalitet er der endnu ikke enighed. For hvad er
livskvalitet? Spørger man folk på gaden, hvad livskvalitet er for dem, vil nogle af svarene
formentlig handle om lykke, andre vil vægte økonomisk sikkerhed og materielle goder, og igen
andre vil fremhæve venner og familie som afgørende for individuel livskvalitet.
Indenfor sundhedssektoren, som er det område, dette speciale beskæftiger sig med, vil livskvalitet
ofte handle om sundhed versus sygdom. Det gør dog ikke nødvendigvis diskussionen omkring
definition mindre, for er livskvalitet en indre, subjektiv kvalitet, eller kan den samtidig måles og
karakteriseres ved ydre, objektive faktorer?
I nogle sammenhænge synes livskvalitet at blive defineret og målt ved ydre, objektive parametre eksempelvis i forbindelse med fysiske, sociodemografiske og økonomiske forhold. De
undersøgelser der udspringer af denne tilgang til livskvalitet giver mål for sygelighed, mortalitet,
funktions-påvirkninger og aktivitets-niveau [61].
Andre studier og måle-metoder fremhæver de mere subjektive elementer ved livskvalitet, hvor det
handler om, hvordan den enkelte opfatter sit liv. Undersøgelser baseret på denne tilgang søger for
eksempel at vurdere livskvalitet gennem mål for livsglæde, lykke, selvfølelse og livsværdi [61].
En stor del af de undersøgelser, der i det næste hovedafsnit skal bruges til at beskrive, hvorvidt
forskellige psykosociale faktorer påvirker livskvalitet for den enkelte diabetiker, definerer dog slet
ikke, hvilken forståelse eller definition af livskvalitet, de læner sig op ad, som det eksempelvis også
gør sig gældende for den undersøgelse af Laffell et al. [63], som omtales flere gange nedenfor.
Rapoff [45] forsøger dog at definere livskvalitet, og skelner mellem ”Overall Quality of life”
(’generel livskvalitet’ – forkortes QOL) og ”Health-related quality of life” (’helbreds-relateret
livskvalitet – forkortes HRQOL).
Overall Quality of Life definerer han som ”den måde patienter opfatter og reagerer på deres
helbreds-status og andre, ikke-medicinske aspekter af deres liv” (s.84). Altså en definition, der
vægter det individcentrerede perspektiv, som også Andersson [61] mener, er en uomtvistelig
forudsætning i diskussionen af, hvad livskvalitet egentlig er.
Health-related Quality of Life refererer, ifølge Rapoff [45], til ”den subjektive og objektive
indvirkning af dysfunktion knyttet til sygdom eller skade, medicinsk behandling, og sundhedspolitik” (s.84). Rapoff bruger dog selv kun betegnelsen livskvalitet, da han mener, at dette begreb
indbefatter den variation, der ligger i definitionen af helbreds-relateret livskvalitet. Andersson [61]
påpeger ligeledes, at livskvalitet og sundhed ofte sidestilles i debatten, eller i hvert fald overlapper
hinanden som begreber. Jeg tror dog, det er vigtigt at pointere, at livskvalitet ikke nødvendigvis
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hænger uløseligt sammen med sundhed – og omvendt. I forbindelse med DM finder Laffel et al.
[63] eksempelvis ikke nogen signifikant forskel i subjektive vurderinger af livskvalitet mellem unge
diabetikere, og deres raske jævnaldrende, hvilket formentlig er et udtryk for at tilstedeværelsen af
en kronisk sygdom ikke behøver betyde en forringelse af livskvalitet.
Andersson [61] nævner ligeledes en undersøgelse af Diener og Lucas, hvor man fandt, at personers
oplevelse af egen lykke og velbefindende kun i begrænset omfang hang sammen med økonomiske
ressourcer, udseende, intelligens, og sundhed.
Ud over at pointere den tilsyneladende brede enighed, der eksisterer i forhold til
livskvalitetsbegrebets multidimensionelle karakter, påpeger Rapoff [45] ligeledes, at vurderinger af
livskvalitet bør indeholde fire kerne-områder, som er: 1) fysiske symptomer, 2) funktionel status, 3)
psykologisk funktion, og 4) social funktion. Der foruden kan det, ifølge Rapoff [45], i nogle
situationer være hensigtsmæssigt at inddrage vurderinger af yderligere to områder, nemlig kognitiv
funktion, og skole-præstation, såfremt disse på baggrund af den sygdom der undersøges, vurderes at
kunne være påvirket.
Eksempelvis kan en sygdom som epilepsi føre til neurokognitive ændringer. Mange kroniske
sygdomme kan ligeledes medføre meget fravær fra skolen, hvilket kan påvirke/udfordre barnet/den
unges evne til at følge med, og tilegne sig de nødvendige skolemæssige færdigheder.
Netop det multidimensionelle aspekt, som både Rapoff [45] og Andersson [61] påpeger, bliver
ligeledes fremhævet af Quittner et al. [64], når de definerer og beskriver ”Health-related Quality of
Life” (HRQOL) som indeholdende nøjagtig de samme fire kerne-områder, som i Rapoff’s
definition af den generelle livskvalitet. Pudsigt nok referer både Quittner et al. [64] og Rapoff [45]
ved denne opdeling i 4 kerne-områder til den samme kilde, nemlig Aaronson [65], som overordnet
bruger disse områder til at beskrive ”Quality of Life”. Det punkt, der i Rapoff’s kategorisering er
nummer 1) kalder Aaronson [65] dog ’sygdoms-, eller behandlings-relaterede fysiske symptomer’
(s.198). Dermed kommer netop tilstedeværelsen eller fravær af sygdom, for mig at se, til at fylde
meget i Aaronsons vurdering af livskvalitet, hvilket måske kan forklare, hvorfor Quittner et al.’s
[64] beskrivelse af HRQOL indeholder de samme kerne-områder som Rapoff’s QOL-begreb. Det er
formentlig en afspejling af, at det livskvalitets-begreb, man beskæftiger sig med hos både Rapoff
[45], Quittner [64] og Aaronson [65], har rod i den sundhedsvidenskabelige verden – til forskel fra
eksempelvis en filosofisk eller sociologisk tilgang. Denne skelnen mellem-, eller forholden sig til
eksistensen af forskellige tilgange til livskvalitet, er der dog ingen af de undersøgelser, der nævnes
fremover i dette speciale, der gør sig nogle overvejelser omkring.
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For nu at vende tilbage til Rapoffs fire livskvalitets-kerne-områder, er der da heller ingen tvivl om,
at livet med en kronisk sygdom som DM må forventes ind imellem at kunne påvirke alle fire af
disse kerne-områder.
Selv for velregulerede diabetikere er det svært at undgå symptomer på sygdommen. Som tidligere
omtalt har en stor del af især unge diabetikere for højt blodsukkerniveau, hvilket kan føre til
hyperglykæmi, og dertilhørende træthed, tørst, tissetrang, og måske endda forringelse af handle- og
dømmekraft. Intensiv insulin behandlinger har til gengæld vist sig at kunne øge risikoen for
hypoglykæmi, hvis symptomer i svære tilfælde, kan minde om fuldskab eller stofpåvirkning [66].
Den funktionelle status behøver hos børn og unge med DM ikke at være nævneværdigt påvirket.
Ved fysisk udfoldelse er det dog nødvendigt at være ekstra opmærksom på udsving i blod-glukoseniveau, og muligvis kompensere ved at indtage ekstra kulhydrater. Hos dårligt regulerede børn og
unge, vil de ovennævnte symptomer dog formentlig påvirke den funktionelle status.
Både den psykologiske og sociale funktion vil, som det vil fremgå af specialets næste afsnit, ofte
være påvirket hos børn og unge med DM. Uden at gå i detaljer her kan man sige, at noget af det, der
betyder allermest for de fleste børn og unge, er at kunne være-, og gøre som deres jævnaldrende,
uden at skille sig ud. Noget som vanskeliggøres betydeligt, når man har en kronisk sygdom som
DM.
På baggrund af alle de diabetes-relaterede faktorer, som har indflydelse på de fire kerne-områder af
Rapoff’s [45] QOL-begreb, eller Quittners [64] HRQOL-begreb, synes det måske sandsynligt, at
man vil kunne finde en forringelse af livskvaliteten hos børn og unge med DM. Ligeledes kan det
måske i denne gruppe forsvares, eller forklares, hvorfor livskvalitet og HRQOL nærmest synes at
sidestilles, og vurderes ud fra de selv samme parametre. Især hvis man er af den opfattelse, at
tilstedeværelsen af sygdom uværgeligt betyder en forringelse af livskvalitet. Som omtalt ovenfor, er
livskvalitet dog ikke altid synonymt med sundhed, og sygdom ikke nødvendigvis relateret til
dalende livskvalitet. Selvom Rapoff definerer QOL i forhold til, hvordan den enkelte oplever, og
forholder sig til ikke alene sin helbredsstatus, men også andre ikke-medicinske aspekter af sit liv, er
det dog tydeligt, at denne definition afspejler en sundhedsvidenskabelig/medicinsk måde at forholde
sig til livskvalitet. Det kommer måske mest tydeligt frem ved, at Rapoff [45] i sin definition omtaler
dem, som dette begreb knytter sig til, som ”Patienter” (s.84).
Men kan man så bruge denne definition af QOL til at beskrive livskvalitet hos raske individer, hvor
det ikke på samme måde er aktuelt at fokusere på fysiske symptomer og funktionel status? Med
mindre selvfølgelig, at man betragter fraværet af symptomer og fuld funktionel status som værende
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udtryk for optimal livskvalitet. Det ville i så fald formentlig være et objektivt kriterium. Jeg kunne
for eksempel ikke forestille mig, at raske børn og unge, der skulle vurdere deres liv, ville tage
udgangspunkt i ”jamen, jeg er da rask, fri for sygdom, og kan bevæge mig, som jeg vil!”.
Det fører videre til spørgsmålet om, hvad børn og unge forstår ved et begreb som livskvalitet – og
det samme gør sig måske også gældende for os voksne. For selvom livskvalitet er et begreb, og
emne, der ofte dukker op både i almindelig, lægmands samtale, men også i filosofiske, sociologiske,
sundhedsvidenskabelige og politiske diskussioner vil det ofte være tydeligt, at det ikke
nødvendigvis er det samme der diskuteres. Derfor synes det også i mine øjne problematisk, når den
faglige litteratur, og empiriske undersøgelser af et begreb som livskvalitet ikke gør sig den
ulejlighed, at beskrive hvilken tilgang til emnet, man baserer sit arbejde og forståelse på, som det er
tilfældet for stort set alle de undersøgelser, jeg i denne forbindelse har fundet, der beskæftiger sig
med livskvalitet hos børn og unge med DM.
Selvom der i nogle sammenhænge efterlyses funktionelle definitioner af QOL, der kan være
medvirkende til at mindske de metodiske-, og kliniske problemer, der eksisterer indenfor
livskvalitets-området, er spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at nærme sig én universel
definition på livskvalitet [61,65]. Både Andersson [61] og Aaronson [65] fremhæver en
undersøgelse af Gough et al. (1983), hvor de finder, at det eneste, der er nødvendigt for at evaluere
individers livskvalitet, er at stille spørgsmålet ”hvordan vil du vurdere din livskvalitet i dag?”. En
sådan mere fænomenologisk tilgang til livskvalitet giver ikke bare et billede af, hvordan den
adspurgte aktuelt har det, men afspejler også et mere individuelt og subjektiv syn på, hvad
livskvalitet er for denne person.
Selvom et sådant mål naturligvis er interessant ud fra et psykologisk og filosofisk perspektiv, og
formentlig også i kliniske praksis i forhold til at opstille behandlingsmål for den enkelte patient, er
denne individuelle definition af livskvalitet svær at operationalisere og undersøge i større
undersøgelser af hele befolknings- eller patient-grupper. Sådanne undersøgelser støtter sig i højere
grad til nogle af de mange spørgeskemaer, der er udviklet med henblik på at undersøge og vurdere
livskvalitet. Selvom disse spørgeskemaer ofte er designet specifikt med det mål for øje at teste for
enten generel livskvalitet (QOL) eller ”health-related” livskvalitet, er det også her de færreste af
disse spørgeskemaer, der gør et forsøg på at definere, hvad man i det pågældende studie forstår ved
begrebet ”livskvalitet” eller ”HRQOL”. Netop en sådan definition eller beskrivelse kunne ellers
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synes som en forudsætning for valg af måle-redskab, og fundament for en analyse af, hvorvidt
undersøgelsen finder det, man forventede.

Metoder til måling af livskvalitet
Inden for den empiriske forskning er der endnu ikke lavet mange undersøgelser af livskvalitet i den
pædiatriske population med DM. Det skyldes måske, at man fra behandlingssystemet har set
livskvalitet netop som et meget subjektivt begreb, som det var svært at definere, og operationalisere,
og som måske især for denne undersøgelsespopulation er lidt abstrakt, og svær at forholde sig til.
Der har fra sundhedsvidenskabelig side været en smule berøringsangst overfor emner, der ikke
besad objektive, kvantitative egenskaber, der kunne måles direkte, og udsættes for statistisk analyse
i den traditionelle videnskabelige forstand [45,61].
I dag er der dog udviklet forskellige spørgeskemaer. Nogle hvis formål det er at måle generel
livskvalitet hos børn og unge, men også sygdomsspecifikke spørgeskemaer, der retter sig mod den
pædiatriske diabetes-population [67].
Søger man på ”Journal of Pediatric Psychology”’s hjemmeside efter undersøgelser af livskvalitet
(QOL) i den pædiatriske population, vil mange af de undersøgelser, der dukker op, have gjort brug
af en eller anden udgave af ’Pediatric Quality of Life inventory’ (PedsQL), som klart er et af de
mest anvendte spørgeskemaer, til måling af livskvalitet i den pædiatriske population. Disse PedsQL
spørgeskemaer er udviklet af Varni og medarbejdere [68].
Den tidligere nævnte undersøgelse af Laffel et al. [63], bruger PedsQL til at sammenligne
livskvalitet mellem unge diabetikere, og raske jævnaldrene. Der bliver i artiklen ikke nærmere
specificeret, hvilket PedsQL-spørgeskema, der anvendes, men man må formode, at det er det
spørgeskema, der hedder PedsQL 4.0 Generic Core Scales, da det netop er udviklet med det formål
at kunne sammenligne livskvalitet på tværs af forskellige undersøgelses-populationer – som
eksempelvis raske contra syge osv. Selvom Laffel et al. [63] selv pointerer, at de undersøger den
generelle livskvalitet, uden dog at definere det nærmere, er dette spørgeskema, ifølge Varni et al.
[68] udviklet til at teste generel ”health-related” livskvalitet. Endnu et eksempel på, hvordan QOL
og HRQOL synes at sidestilles i den sundhedsvidenskabelige litteratur.
PedsQL 4.0 Generic Core Scales består af 23 ”items”, der spørger til: fysisk funktion (8 spørgsmål),
emotionel funktion (5 spørgsmål), social funktion (5 spørgsmål), og skole funktion (5 spørgsmål)
[69].
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Spørgsmålene i spørgeskemaet stilles som, ”hvor stort et problem har det været for dig at…..?”, og
besvares på en fem-punkt skala, hvor svaret ”aldrig” giver 0 point, og svaret i den modsatte ende af
skalaen, ”næsten altid”, giver 4 point.
Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvorvidt denne formulering af spørgsmålene har
betydning for barnet/den unges svar. Når man spørger, om hvor stort et problem noget har været, er
det som om man formoder, at der skal være et problem. Dermed kan man måske lede barnet ind af
et forkert tankespor, hvor ønsket om at tilfredsstille undersøgelses-personalets ”forventning om
problemer” kan føre til en over-rapportering af sådanne. Ligeledes kan det faktum, at der for de
forskellige svar-muligheder på 5-punkt skalaen er angivet en værdi (fra 0-4), måske får besvareren
til at spekulere i, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at få en høj, eller lav score, og så placere svarene
derefter.
Spørgeskemaet er dog oversat til 60 sprog, og har været brugt på mere end 25.000 børn, hvilket,
ifølge Varni et al. [68] har været med til at bekræfte dets reliabilitet og validitet.
Et af de store plusser ved dette spørgeskema er, at det ikke alene indeholder en selv-rapporteringsdel til børn/unge, men samtidig også en forældre ”proxy” del, hvor forældrene besvarer stort set de
samme spørgsmål som deres børn/unge – ud fra deres formodning om, hvordan de forskellige
situationer, som der spørges til, har påvirket deres barn. Varni et al. [68] fremhæver selv, at deres
spørgeskema er det eneste, der har en aldersspredning helt fra 2 til 18 år. Der findes en selvrapporterings-udgave til aldersgrupperne: 5-7 år; 8-12 år; og 13-18 år, og en tilsvarende forældre
udgave indenfor de samme alders-kategorier. For børnene i alderen 2-4 år findes der desuden en
forældre-udgave, da det vurderes, at disse børn udviklingsmæssigt endnu ikke selv er i stand til at
besvare et spørgeskema.
Netop det udviklingsmæssige perspektiv er vægtet højt. For godt nok stiller de forskellige aldersrelaterede udgaver af PedsQL 4.0 Generic Core Scales de samme spørgsmål til alle, men
spørgsmålene er justeret sprogligt og indholdsmæssigt i forhold til børnenes udviklings-niveau.
Fordelen ved at bruge et generelt/generisk mål for livskvalitet er netop, at de kan anvendes til
sammenligninger på tværs af studier og/eller patient-grupper. Ved undersøgelser af patient-grupper
kan de dog have den ulempe, at de ikke siger noget om, hvordan forskellige faktorer knyttet til den
pågældende sygdom, påvirker livskvaliteten [67]. Det kan eksempelvis være, hvorvidt bivirkninger
ved en given behandling har indflydelse på patientens QOL.
Alternativt kan man i stedet gøre brug af ét af de mange sygdoms-specifikke spørgeskemaer, der
netop søger at tage højde for behandlings-, og sygdoms-relaterede parametre.
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Varni et al. [68] har ud over PedsQL 4.0 Generic Core Scales, udviklet en række sygdomsspecifikke spørgeskemaer – der iblandt PedsQL 3.0 Type 1 Diabetes Module [70], der tester
diabetes-specifik HRQOL.
Dette spørgeskema består af 28 spørgsmål indenfor områderne: diabetes-symptomer, behandlingsbarrierer, behandlings-adhærens, bekymringer, og kommunikation, og findes i alders-relaterede, og
forældre ”proxy” udgaver svarende til beskrivelsen under den generiske PedsQL. Dette
spørgeskema er ligeledes fundet at besidde god reliabilitet og validitet [70].
Et andet meget anvendt diabetes-specifikt spørgeskema i den pædiatriske gruppe er ’Diabetes
Quality of Life for Youth’ (DQOLY), der er en videre-udvikling af et meget anvendt spørgeskema
til voksne (DQOL = Diabetes Quality of Life). DQOLY kan anvendes til unge fra 11-års alderen,
hvilket naturligvis ekskluderer en stor gruppe børn under 11 år fra at deltage i livskvalitetsundersøgelser. DQOLY-spørgeskemaet består af tre interkorrelerende skalaer: En diabetes livstilfredsheds-skala (”Diabetes life satisfaction scale”), en sygdoms-belastnings-skala (”Disease
Impact scale”), og en sygdoms-relateret bekymrings-skala [71] (”Disease Related Worries scale”).
Livs-tilfredsheds- skalaen består af 17 ”hvor tilfreds er du med….?”-spørgsmål. Sygdomsbelastnings-skalaen består af 23-, og sygdoms-bekymrings-skalaen af 11 ”hvor ofte….?”spørgsmål. Dette spørgeskema er dermed mere omfattende at besvare, end PedsQL 3.0 Type 1
Diabetes Module [70], hvilket kan være en ulempe, da ikke alle patienter har lyst eller overskud til
at bruge lang tid på besvarelser af spørgeskemaer. Ingersoll et al. [72], som udviklede DQOLY,
finder i deres undersøgelse af de psykometriske egenskaber ved DQOLY, at også dette
spørgeskema besidder rimelig reliabilitet og validitet.
Selvom dette spørgeskema kan give nyttig information om diabetes-relateret livskvalitet hos de lidt
ældre diabetiske børn, giver den dog ingen information om barnets livskvalitet i forhold til normal
socio-emotionel udvikling og fysiske udvikling [63], hvilket ofte er et problem ved de sygdomsspecifikke spørgeskemaer [62]. Samtidig synes der ikke at være sat nogen tidsramme for
spørgsmålene om ”hvor ofte…” (for eksempel ”hvor ofte føler du dig fysisk syg?”), hvilket måske
kan føre til lidt forvirring for dem der besvarer. Omfatter spørgsmålet for eksempel hele den
periode, det pågældende unge menneske har haft DM, eller spørges der til den nylige fortid?
Generelt kan man sige, at sygdoms-specifikke spørgeskemaer kan være et værdifuldt redskab for
behandleren, da de kan være med til at belyse, hvilke sygdoms-specifikke faktorer, der påvirker
livskvaliteten ikke bare for den enkelte med den pågældende sydom, men også, i dette tilfælde, for
den bredere pædiatriske diabetes-population. De sygdoms-specifikke spørgeskemaer kan dog ikke
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bruges til at sige noget om en given patient-population sammenlignet med andre patientgrupper,
eller raske individer. Man må ved brug af sygdoms-specifikke spørgeskemaer holde sig for øje, at
der findes patienter, der lider af mere end én sygdom eller lidelse, der kan påvirke livskvaliteten,
hvilket disse spørgeskemaer ikke er sensitive over for [62].
For at få et bredere indtryk af både den sygdoms-relaterede livskvalitet, og den mere generelle
livskvalitet, kan det være hensigtsmæssigt i undersøgelser at inkludere både generiske og sygdomsspecifikke mål for livskvalitet. Ifølge Varni et al. [68] har de, i konstruktionen af deres
spørgeskemaer, taget højde herfor, hvorfor det er muligt i undersøgelses-øjemed at kombinere
eksempelvis PedsQL 4.0 Generic Core Scale, og PedsQL 3.0 Type 1 Diabetes Module.
En anden interessant diskussion vedrørende spørgeskema-undersøgelser af livskvalitet hos børn og
unge, er den udbredte brug af forældre-besvarelser. Det kan som omtalt forekomme i de situationer,
hvor barnet selv er for ungt og kognitivt umoden til at besvare et spørgeskema. Ofte bruges
forældres besvarelser dog som supplement til barnet/den unges besvarelse [62].
Hvorvidt der er overensstemmelse mellem børns og forældres vurderinger af barnets livskvalitet, er
der dog ikke altid enighed om. Det bekræftes i Eiser & Morses [62,73] ”review” af undersøgelser,
der sammenligner forældre og børns vurderinger af livskvalitet. Her finder de variabel støtte til den
udbredte antagelse om, at forældre er bedre til at vurdere de fysiske aspekter af børnenes HRQOL,
end de sociale og emotionelle aspekter.
I modsætning til denne antagelse finder Laffel et al. [63] i deres undersøgelse, at forældre til børn
og unge med DM vurderer deres børns tilpasning i skolen, og sociale- og emotionelle funktion som
værende dårligere end vurderinger fra forældre til raske børn, mens de diabetiske børns vurderinger
af egen generelle livskvalitet ikke adskilte sig fra livskvalitets-vurderinger hos raske børn.
Eiser & Morse [62] pointerer, at mange af de undersøgelser, der sammenligner børn/unges og
forældres vurderinger af QOL eller HRQOL, er lavet for at teste validitet og reliabilitet af nye
spørgeskemaer, og at man derfor kan forestille sig, at resultaterne strækkes mest muligt, for at finde
en sammenhæng, der kan bekræfte de psykometriske egenskaber ved en given test.
Dermed ikke sagt, at forældres vurderinger af børn og unges generelle eller ”health-related”
livskvalitet ikke har nogen værdi andet end i de tilfælde, hvor barnet ikke selv er i stand til at
besvare et spørgeskema. De er også interessante i forhold til at belyse årsagerne til eventuel
diskrepans mellem forældre og børns vurderinger af barnets livskvalitet. Vurderer børn og unge
eksempelvis deres QOL eller HRQOL mere positivt, end de egentlig oplever den, for ikke at gøre
forældre og behandlere bekymrede, eller for at stille sig selv i et bedre lys? Er barnets optimistiske
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vurdering af egen livskvalitet udtryk for en manglende forståelse for sygdommen, og de
restriktioner og begrænsninger, den medfører? Eller er forældrenes ofte mere pessimistiske syn på
barnets livskvalitet egentlig et udtryk for, at forældrenes oplevelse af frustration og besværligheder i
forhold til barnets behandling projiceres over på barnet?
Der er stadig mange uafklarede spørgsmål i forhold til forældres vurderinger af barnet/den unges
livskvalitet.
Forholdet mellem livskvalitet, HbA1c og adhærens
Mange undersøgelser har søgt at belyse, hvorvidt metabolisk kontrol (som målt ved HbA1c) er
associeret med den generelle livskvalitet, eller helbreds-relateret livskvalitet. Det hypotetiseres ofte,
at byrden ved at skulle overholde alle de behandlingsmæssige forskrifter, der knytter sig til
diabetes-behandlingen kan blive så stor, at det påvirker den individuelle livskvalitet [34]. Derfor
kan den unge vælge at slække på de behandlingsmæssige krav, hvilket kan føre til forringelse af den
glykæmiske kontrol Der er dog stadig uenighed om, hvorvidt der er en relation mellem blodglukose-regulationen og livskvaliteten hos børn og unge med DM, eller om sygdommen
overhovedet påvirker livskvaliteten.
Eksempelvis fandt Laffell et al. [63], som omtalt ovenfor, at unge med DM ikke adskilte sig fra en
normativ gruppe af jævnaldrende med hensyn til mål for livskvalitet. De fandt ligeledes - som også
Ingersoll et al. [72], Grey et al. [74] og Vandagriff et al. [75] - at der ikke var nogen sammenhæng
mellem livskvalitet og HbA1c. Ingen af disse undersøgelser var dog baseret på tilnærmelsesvis så
stor en undersøgelsespopulation, som ”The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes’s”
undersøgelse af metabolisk kontrol og livskvalitet hos børn og unge med DM [76]. Denne
undersøgelse som var baseret på 2101 unge, i alderen fra 10-18 år, fra 21 diabetes centre i 17 lande,
fandt i modsætning til de just nævnte, at der var en sammenhæng mellem diabetes-regulationen, og
livskvalitet. De patienter der havde den laveste HbA1c-værdi, havde samtidig også den bedste
livskvalitet, målt ved hjælp af ’Diabetes Quality of Life’- spørgeskemaet. Dette resultat
korresponderer med resultater fra Guttmann-Bauman et al. [71], der ligeledes fandt en
sammenhæng mellem HbA1c og livskvalitet.
En af forskellene mellem de undersøgelser, der ikke finder en sammenhæng [63,72,74,75] mellem
metabolisk kontrol og livskvalitet, og undersøgelsen af Guttmann-Bauman et al. [71], er at der i
Guttmann- Bauman et al.’s undersøgelser er brugt HbA1c-værdier for hele det forløbne år, mens de
øvrige undersøgelser kun gør brug af et enkelt HbA1c-mål fra hver patient. Som jeg tidligere har
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været inde på, kan der især i den ældre del af den pædiatriske gruppe (grundet fysiologiske og
hormonelle ændringer) være store udsving i den metaboliske kontrol over tid, hvorfor en enkelt
HbA1c-måling måske ikke tegner et særligt nøjagtigt billede, af den metaboliske kontrol. ”The
Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes’” [76] undersøgelse gjorde ganske vist også kun brug
af et enkelt HbA1c-mål pr. patient. Til gengæld var undersøgelsespopulationen så stor, at det kan
have opvejet for de individuelle udsving.
Det er dog måske alligevel for tidligt at konkludere noget om forholdet mellem livskvalitet og
metabolisk kontrol. Cameron [67] påpeger på baggrund af sin gennemgang af litteraturen omkring
emnet, at der muligvis er forskellige faktorer, der medierer forholdet mellem HbA1c og livskvalitet.
I den forbindelse peger Cameron [67] selv på coping og psykiatriske problemer (som eks.
depression), mens andre peger på andre faktorer som eksempelvis fysisk funktion som medierende
faktorer [74,77]. Men netop det faktum, at der måske ikke eksisterer en kausal sammenhæng
mellem HbA1c og livskvalitet, gør det så vigtigt også at inddrage analyser og mål af livskvalitet i
vurderinger af en given behandling. Vi kan ikke bare antage, at så længe patienten opfylder målene
for acceptabel blodglukose-regulation, så lever vedkommende godt med sin sygdom, og har en
fornuftig livskvalitet. Fra et psykologisk, menneskeligt perspektiv virker det ganske enkelt
uansvarligt udelukkende at fokusere på forbedringer af blodglukose regulationen, hvis det sker på
bekostning af individets livskvalitet.
Med hensyn til relationen mellem livskvalitet og adhærens, har en kombineret søgning af disse
begreber på ”PubMed”, ”Diabetes Care”, og ”Journal of Pediatric Psychology’s” hjemmesider ikke
ført til fundet af artikler, der direkte beskriver en eventuel forbindelse mellem disse. Det er
naturligvis muligt at finde artikler, der refererer til både livskvalitet og adhærens, men ingen der har
søgt at belyse, hvorvidt der er et forhold mellem disse. I stedet fokuserer disse artikler på forskellige
psykosociale faktorers indflydelse på både livskvalitet og adhærens, hvilket jeg vender tilbage til i
næste afsnit.
Ofte spekuleres der indledningsvis i diverse artikler omkring livskvalitet i, om det at overholde de
mange behandlingsmæssige forskrifter, der knytter sig til diabetes-behandlingen, begrænser og
frustrerer individet i en sådan grad, at livskvaliteten påvirkes negativt. Som det er tilfældet i en lang
række af de artikler, der er nævnt i dette under-afsnit [63,71,72,74,75,76], går man dog dernæst
oftest videre til at undersøge, om der er en relation mellem livskvalitet og HbA1c – formentlig
under den antagelse, at HbA1c-værdien afspejler patientens adhærens- og selv-behandlings-niveau.
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Som omtalt tidligere i dette afsnit, er relationen mellem adhærens og HbA1c dog mere kompleks
end som så, og man kan derfor ikke nødvendigvis bruge HbA1c som refleksion af adhærens.

Hermed afsluttes afsnittet omkring forskellige metoder til måling af diabetes-behandlingens
effektivitet. Der er metodemæssige vanskeligheder knyttet til både målinger af HbA1c, adhærens og
livskvalitet, og relationen mellem disse er så kompleks og uafklaret, at vi ikke automatisk kan
udlede noget om eksempelvis adhærens, ved at undersøge HbA1c-niveau. Derfor er det
formodentlig heller ikke fyldestgørende kun at fokusere på èt af disse elementer, når vi ønsker at
vurdere, hvorvidt en behandlings-indsats har haft det ønskede udfald. Både HbA1c, adhærens og
livskvalitet påvirkes i forskellig grad af psykosociale faktorer, og det er mod disse,
opmærksomheden rettes i specialets næste hovedafsnit.

6. FAKTORER DER PÅVIRKER BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED
DIABETES
I det foregående afsnit har jeg diskuteret tre af de overordnede mål for diabetes-behandlingen:
HbA1c, adhærens, og livskvalitet. Selvom mange af de empiriske undersøgelser, der har søgt at
beskrive disse behandlings-mål, har lidt under enten definitions- eller metodemæssige
vanskeligheder, har de dog også rettet vores fokus mod en lang række psykosociale,
adfærdsmæssige, og biologiske faktorer, der antages at have indvirkning på den pædiatriske
behandling af DM.
I dette hovedafsnit vil jeg se nærmere på de mest undersøgte af disse, med særligt fokus på de
psykosociale faktorer. Diskussioner af flere af disse, kunne alene fylde et speciale, så der vil
selvsagt ikke være mulighed og plads til en tilbundsgående analyse af dem alle her.
For overskuelighedens skyld har jeg valgt at inddele faktorerne i tre overordnede kategorier: 1)
Faktorer der knytter sig til barnet/den unge og det sociale netværk; 2) Faktorer knyttet til
behandlingssystemet; og 3) Faktorer der vedrører sygdommen og behandlingen.
Da dette jo er et sundhedspsykologisk speciale, vil diskussionen af de ”faktorer, der knytter sig til
barnet/den unge…” få mest plads her, uden dermed at underkende betydningen af de to øvrige
kategorier, der naturligvis ligeledes har stor betydning for diabetes-behandlingen.
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6.A. Faktorer der knytter sig til barnet/den unge, og det sociale netværk
At leve med en kronisk sygdom som DM stiller store krav, ikke alene til barnet/den unge, der har
fået diagnosen, men også til forældre, søskende og de øvrige dele af det sociale netværk omkring
diabetikeren. Det at få stillet diagnosen på et tidligt tidspunkt i livet, som det er tilfældet for et
stigende antal børn med type 1 diabetes, betyder, at det ikke blot er den enkelte med DM, der må
forholde sig til et nyt livs-perspektiv, men også mange af de mennesker, der er i daglig interaktion
med vedkommende. Derfor er der også utrolig mange elementer, der har indflydelse på, hvorvidt de
behandlingsmæssige forskrifter overholdes, og blodglukose-regulationen holdes på et acceptabelt
nivieau.
Diagnosen/ den initielle reaktion
Det mest oplagte sted at starte en gennemgang af psykosociale faktorers indflydelse på diabetesbehandlingen må være ved den begivenhed, der indleder hele det kronisk forløb; nemlig diagnosen.
Selvom de fleste forældre, inden diagnosen stilles, har observeret diverse symptomer hos barnet
(som tørst, vægttab og hyppig tissetrang), er det de færreste, der faktisk har forestillet sig, at disse
symptomer kunne skyldes DM [78]. De ser dem snarere som symptomer på almindelige
børnesygdomme [79]. Derfor bliver mange forældre også både chokerede og bange, når deres
praktiserende læge på baggrund af symptom-billedet sender barnet/den unge videre til hospitalet
med en begrundet mistanke om, at der kunne være tale om DM. Faktisk påpeger Kushion et al. [80]
at mange børn og unge med DM først får stillet diagnosen, når de har fået-, eller er på randen af et
ketoacidose-tilfælde, og dermed i realiteten er alvorligt syge.
Anderson & Brackett [81] mener, at det chok det er, at få sit barn diagnosticeret med DM, ofte vil
medføre en sorg-lignende reaktion hos forældrene, hvilket bekræftes af Almeida’s undersøgelser
[82]. Hun mener at forældrene sørger, fordi diagnosen repræsenterer en række tab for familien og
ikke mindst patienten - bl.a. tabet af en sund krop, en bestemt livsstil, visse karriere-muligheder,
uafhængighed, social accept, og i værste fald tab af liv.
Anderson & Brackett [81] finder ligeledes, at jo yngre barnet er på diagnose-tidspunktet, desto
stærkere og mere emotionelt nedbrydende vil forældrenes reaktion ofte være. Vandagriff et al. [75]
bekræfter, at yngre børns forældre bekymrer sig mere og er stærkere påvirket end forældre til ældre
børn.
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Kovacs et al. [83] fandt i en ældre undersøgelse af forældrenes initielle psykologiske reaktion på
barnets diabetes-diagnosticering, at mødre var mere påvirkede af omstændighederne end fædre.
Langt hovedparten af alle de undersøgelser, der ser på forældrenes involvering i barnets behandling,
fokuserer ligeledes på moderen, da det i de flest tilfælde er hende, der påtager sig den største byrde i
forhold til barnet/den unges diabetes-behandling [34]. Derfor har det også især været mødrenes
reaktion på barnet/den unges diagnose, der har været udsat for empirisk udforskning.
Familiens og barnet/den unges tilpasning
Thastum [35] skriver, at arten af både børn og forældres krisereaktion omkring diagnosen
formentlig kan forudsige både psykologisk tilpasning og metabolisk kontrol flere år efter diagnosen
er stillet. Hos de familier, der reagerer med særlig megen generel sorg, angst og vrede er der på
længere sigt risiko for dårligere regulation og tilpasning. Det at kunne tilpasse sig de store krav, der
stilles til hele familiesystemet efter en sådan diagnose, kræver formentlig en problemorienteret
handlings- og copingstrategi, der kunne tænkes at hindres eller vanskeliggøres af en voldsom
emotionel reaktion. Allerede ganske kort tid efter at diagnosen er stillet, forventes det jo at
forældrene alene (eller i samarbejde med barnet) skal kunne varetage den daglige behandling.
Almeida [82] fremhæver i den forbindelse, at den voldsomme sorgreaktion, som diagnosticeringen
af et barn kan udløse hos både forældre og børn, hvis den forbliver ubearbejdet, kan føre til
dysfunktionelle familiemønstre, som igen kan påvirke barnets behandling.
Flere undersøgelser har peget på, at moderen i perioden efter barnets diagnosticering er i større
risiko for at udvikle psykiske forstyrrelser.
Eksempelvis finder Landolt et al. [84] og Stoppelbein & Greening [85] en øget forekomst af
posttraumatisk belastningsreaktion (på engelsk ”Post Traumatic Stress Disorder”, forkortet PTSD)
som den er defineret i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth
Edition) hos mødre, hvis børn for nyligt havde fået diagnosticeret DM.
Flere undersøgelser peger ligeledes på en øget forekomst af stress, angst (”anxiety”) og depressive
symptomer hos mødre med ny-diagnosticerede børn [45,83,86,87]. I disse studier finder man dog,
som også Stoppelbein & Greening [85], at symptomerne på de forskellige psykiske forstyrrelser for
størstedelen af disse mødre synes at ophøre eller formindskes betydeligt i løbet af det første år efter
diagnosen.

43

Et interessant spørgsmål i den forbindelse er naturligvis, om eventuelle psykiske problemer hos
moderen har indflydelse på barnets tilpasning, da det, som tidligere nævnt, ofte er moderen, der
påtager sig en stor del af byrden i forhold til barnets behandling?
Indledningsvis fandt Kovacs et al. [86,87] ingen sammenhæng mellem moderens symptomatology,
som udløst af diagnosen, og metabolisk kontrol, gen-indlæggelser på hospitalet, og compliance
overfor behandlingen hos barnet/den unge. Man fandt i disse undersøgelser heller ikke, at der var en
sammenhæng mellem forældrenes og barnets tilpasning i forhold til forekomsten af psykiske
vanskeligheder.
I en senere longitudinel undersøgelse af psykiatriske lidelser hos børn og unge med DM, baseret på
den samme undersøgelses-population som i Kovacs et al. [86,87], finder Kovacs et al. [88] dog
alligevel, at psykopatologi hos moderen – og i særdeleshed depression – udgør en markant
risikofaktor for barnet/den unges udvikling af psykopatologi og depression. Kovacs et al. [88]
kommenterer ikke selv uoverensstemmelsen i forhold til de tidligere undersøgelser, og det kan
umiddelbart være svært at gennemskue, hvad der er årsag til de divergerende resultater, da meget af
det tilgrundliggende data til de forskellige undersøgelser er den samme. I Kovacs et al. [86]
longitudinelle undersøgelse angives der dog for eksempel ikke nogen statistisk analyse, så man som
læser kan gennemskue den manglende sammenhæng mellem symptomatologi hos forældre og barn.
Godt nok finder Kovacs et al. [87] undersøgelsen, at 36 % af de ny-diagnosticerede børn/unge
udviser en reaktion på diagnosticeringen, der opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose, men
til gengæld er undersøgelses-populationen ret lille (n=74), og kun relativt få forældre udvikler
psykiske forstyrrelser efter at barnet er diagnosticeret, hvilket gør det statistiske sammenligningsgrundlag forholdsvis begrænset.
Harbeck-Weber et al. [89] fremhæver dog, som også Kovacs et al. [88], at barnets tilpasning ved
diagnosen er stærkt relateret til forældrenes tilpasning, og Thernlund et al. [90] finder ligeledes, at
både barnets umiddelbare reaktion på diagnosen samt senere tilpasning, er nært knyttet til moderens
initielle reaktion, og hypotetiserer på den baggrund, at moderen har stor betydning for den
psykologiske tilpasning.
I forhold til familiens reaktion på diagnosen påpeger Therlund et al. [90], at den metaboliske
kontrol var bedre i familier, hvor moderen og i særdeleshed barnet reagerede med protest og
injektions-angst, men ikke udviste en høj grad af generaliseret angst. Det skyldes måske, at det i
forhold til tilpasning til sygdommen er en mere hensigtsmæssig coping-strategi, at fokusere sine
emotioner mod de mere diabetes-specifikke problemer, med henblik på at udvikle effektive coping-
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stategier og forholde sig til de nye omstændigheder, hvilket stemmer overens Thastums [35]
betragtninger i begyndelsen af dette afsnit.
Selvom mødrenes initielle reaktion i Thernlund et al.’s [90] undersøgelse havde afgørende
betydning for barnets reaktion på diagnosen, spillede barnets alder dog også en rolle. Yngre børn
reagerede generelt med mindre sorg og angst, end ældre børn. Deres reaktion kom til gengæld
oftere til udtryk som vrede, hvilket måske var et udtryk for, at de forholdt sig mere snævert til de
umiddelbare konsekvenser og begrænsninger ved sygdommen. Ældre børns reaktions-mønstre var i
kontrast hertil mere differentierede, formentlig fordi de havde den kognitive modenhed til at
forholde sig til de bredere perspektiver ved diagnosen.
Flere undersøgelser synes dermed at bekræfte, at der er en sammenhæng mellem barnet og
forældrenes tilpasning, men også at barnets tilpasning påvirkes af barnets alder og
udviklingsmæssige modenhed. Derfor er det centralt ved diagnosticeringen, at være opmærksom på
ikke alene patientens aktuelle udviklings-niveau og reaktion, men også resten af familiens
reaktioner. Tidlig identificering af dysfunktionelle tilpasnings-reaktioner hos både forældre og børn
giver måske mulighed for at iværksætte en form for intervention, der kan hjælpe hele familien, og
ikke mindst patienten, så de initielle vanskeligheder ikke får langsigtede konsekvenser.
Med hensyn til forholdet mellem tilpasning og adhærens fremhæver Delamater [16] nemlig, at god
coping og tilpasning hos barnet i månederne umiddelbart efter diagnosen synes at kunne forudsige
bedre adhærens i op til 4 år efter diagnosen.
Cohen et al. [91] finder dog ingen generel sammenhæng mellem tilpasning og hverken adhærens
eller glykæmisk kontrol (som målt ved HbA1c-værdi) hos diabetikere – også her syntes forholdet at
medieres af barnets alder, og udvikling.
For eksempel syntes især små børn at have bedre glykæmisk kontrol i familier, der er kendetegnet
ved en lav tilpasningsgrad. Tilpasning blev i denne undersøgelse defineret som ”familie-systemets
evne til at ændre dets magtstrukturer, roller og relationelle regler i respons på situationelle og
udviklingsmæssige krav” (s.180).
Cohen et al. konkluderer, at yngre børn med DM trives bedre i familier, hvor man er meget
strukturerede og regelrette. Det giver formentlig barnet den nødvendige forudsigelighed og kontrol,
og minimerer samtidig stress, hvilket i sidste ende fører til bedre glykæmisk kontrol. Anderledes
står det dog, ifølge Cohen et al. [91], til for de ældre børn og unge, hvor en sådan rigid
familiestruktur fører til dårligere glykæmisk kontrol, formentlig fordi det kompromiterer den unges
behov for at udvikle selvstændighed og autonomi.
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Med hensyn til en eventuel relation mellem familiens tilpasning, og barnet/den unges livskvalitet,
finder Valenzuela et al. [92] at psykosociale faktorer, som netop familiens tilpasningsgrad har større
betydning for barnet/den unges ”health-related” livskvalitet (HRQOL), end diabetes-specifikke og
medicinske variabler. Undersøgelsen definerer dog ikke nærmere, hvad der forstås ved ’tilpasning’,
og beskriver ikke nærmere, hvad det er, det anvendte spørgeskema til mål af familiens tilpasning,
egentlig måler.
I kontrast hertil afviser Grey et al. [74] en sammenhæng mellem familiens tilpasning og livskvalitet.
Deres undersøgelse var dog baseret udelukkende på diabetikerens vurdering af familiens
tilpasningsgrad. Samtidig var undersøgelsespopulationen relativt ældre (13-20) år, og havde haft
DM i gennemsnitlig 8,2 år, hvilket kan betyde, at spørgsmål omkring rolle- og ansvarsfordeling
samt familiens evne til at omstille-, og tilpasse sig, er et for længst overstået kapitel.
Indtil videre må vi nok konkludere, at et eventuelt forhold mellem livskvalitet og tilpasning, endnu
er uafklaret.
Ansvarsfordeling
Diabetikerens alder og udviklingsmæssige niveau er ikke alene centralt i forståelsen af tilpasningen,
men synes også generelt at spille en rolle i forhold til adhærens-mønster.
Der hersker overordnet enighed om, at unge er mere nonadhærente end yngre børn, men der er dog
mindre enighed, når det kommer til forklaringer på de tilgrundliggende årsager [7,16].
En af forklaringerne skal formentlig findes i fordelingen af ansvar for udførelsen af de
behandlingsmæssige opgaver.
Hos de helt små børn, og frem til den tidlige skolealder er det overvejende forældrene, der varetager
hele behandlingen [81]. Nogle børn kan godt nok allerede fra en forholdsvis tidlig alder lære selv at
måle deres blodsukker og tage insulin, men hovedparten har alligevel brug for at blive mindet om-,
og hjulpet med disse ting frem til ved 13-14 års alderen [93].
Det er ikke svært at forestille sig, hvor vanskeligt det kan være for forældre at skulle gennemtvinge
insulin-indsprøjtninger, blodsukker-målinger, og diæt-restriktioner overfor et barn, der ikke har den
kognitive modenhed til at forstå nødvendigheden af disse ”overgreb”, og som derfor protesterer
inderligt. For mange forældre kan disse kampe, og protester føre til usikkerhed og varierende grad
af nonadhærens [80].
Når barnet når frem til skole-alderen må en del af ansvaret for behandlingen nødvendigvis overgå til
barnet selv. Den intensive behandling, som anbefales i henhold til DCCT [29] vil ofte betyde, at
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omfanget af insulin-tilførslen gør det nødvendigt for barnet også at tage en indsprøjtning i det
tidsrum, hvor han/hun er væk fra hjemmet – det vil sige i skolen, eller til andre sports-, og
fritidsaktiviteter. Det samme gør sig gældende i forhold til blodsukker-målinger, og overholdelse af
de diæt-mæssige restriktioner. Hos børn og unge er ønsket om at ”være som alle andre” imidlertid
ofte så stort, at det ikke er en sjældenhed, at barnet/den unge undlader at tage deres indsprøjtning,
måle blodglukose, eller spise så ofte, og så korrekt, som behandlings-anbefalingerne foreskriver. Alt
sammen med det formål ikke at skille sig ud [34, 94].
Williams [95] finder, at det især er drenge, der forsøger at holde deres sygdom skjult for
omgivelserne, mens piger er mere tilbøjelige til at se DM som en del af deres identitet, og dermed
ikke noget, der hverken kan, eller skal skjules.
Wysocki et al. [34] fremhæver betydningen af at både barn og forældre er åbne omkring barnets
sygdom. Ligeledes fremhæver de, i tråd med Williams [95], at piger er bedre end drenge til at sørge
for, at omgivelserne kender til deres specielle behov, og omstændighederne knyttet til sygdommen
Selvom pigerne i Williams [95] undersøgelse er mere åbne udadtil omkring deres sygdom, kan man
dog ikke umiddelbart deraf konkludere, at de også er mere adhærente end drenge. Der eksisterer
flere undersøgelser, der har søgt at belyse eventuelle kønsmæssige forskelle i adhærens-adfærd men de når bestemt ikke alle til enighed.
Undersøgelser af Williams [95] og Stewart et al. [96] viser for eksempel, at drenge tilsyneladende
er bedre end piger til at følge de behandlingsmæssige anbefalinger. I modsætning hertil finder La
Greca et al. [97] ikke en signifikant forskel mellem de to køn i forhold til adhærens-adfærd.
Williams [95] forklarer blandt andet kønsforskellen i sin undersøgelse med, at piger ofte får
”overdraget” ansvaret for egen diabetes-behandling i en yngre alder, mens drengene i hendes
undersøgelse modtog megen støtte fra deres mødre langt ind i puberteten. Det må dog pointeres, at
Williams’ undersøgelse er baseret på en meget lille undersøgelsespopulation (N=20), og man må
derfor være varsom med at generalisere resultatet til andre grupper og sammenhænge.
Der findes dog flere empiriske undersøgelser, der bekræfter, at tidlig overførsel af behandlingsansvar ofte fører til nonadhærens [98]. Wertlieb et al. [18] beskriver eksempelvis en ældre
undersøgelse, der fandt, at tidlig og uafhængig varetagelse af diabetes-behandlingen var forbundet
med dårlig metabolisk kontrol for børn under 12 år.
Wiebe et al. [99] undersøgte unge diabetikere i alderen 10-15 år, og fandt i denne gruppe, at uanset
alder og køn, så var barnets vurdering af manglende involvering fra mødrene forbundet med
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dårligere adhærens og livskvalitet, som målt med DQOLY-spørgeskemaet, omtalt ovenfor. Til
gengæld var det heller ikke uden betydning, hvordan moderen var involveret i barnets behandling.
Barnets vurdering af moderens involvering som værende ”samarbejdende” var forbundet med bedre
metabolisk kontrol og adhærens - hvor sidstnævnte formentlig fungerede som en medierende faktor
mellem involvering og kontrol – uden at det syntes at påvirke deres livskvalitet. Vurderedes
moderens involvering derimod at være ”kontrollerende”, var det forbundet med dårligere adhærens
hos ældre børn, uanset køn, hvilket synes at være i overensstemmelse med Cohen et al.[91], der
finder, at en kotrollerende, rigid familie-struktur fører til dårliger glykæmisk kontrol hos ældre børn.
Til gengæld påvirker den ”kontrollerende” involvering i Wiebe et al. [99] tilsyneladende kun
livskvaliteten hos de ældre piger.
Denne undersøgelse understreger dermed ikke alene vigtigheden af at bevare moderens involvering
i barnets behandling, men også nødvendigheden af at tilpasse graden af involvering til barnets
udviklingsniveau og behov.
Palmer et al. [100] har undersøgt, hvorfor mødres involvering i behandlingen af deres barn med DM
falder i løbet af puberteten, og hvilke faktorer, der har indvirkning på, hvornår moderen overdrager
ansvaret for behandlingen til den unge. Undersøgelsen viste, at det var et meget komplekst samspil
mellem forskellige faktorer, der havde indflydelse på, hvornår overdragelsen af ansvaret fandt sted.
Vurderinger af den unges behov for autonomi, og det pubertetsmæssige stadie (udvikling af bryster,
menstruation osv.) spillede som forventet en vigtig rolle. Men samtidig blev ansvaret for
behandlingen også i mange tilfælde overdraget på baggrund af barnets kronologiske alder – et
resultat, som også Anderson et al. [98] kom frem til. Også her fandt man dog, i overensstemmelse
med Williams [95], at piger ofte fik overdraget ansvaret tidligere end drenge. Piger i
pubertetsalderen modnes hurtigere end drenge, hvilket Anderson et al. [98] også formoder er
medvirkende til den tidligere overdragelse, og i overensstemmelse med Palmer et al.’s [100]
konklusion af, at vurdering af pubertetsmæssig stadie indgår i overvejelser omkring
ansvarsfordeling.
Mødrene fralagde sig, ifølge Palmer et al. [100], ansvar med det formål at øge barnets kompetence
og diabetes-relaterede færdigheder, men også for at undgå nogle af de konflikter, som deres
involvering afstedkom.
Netop barnets fornemmelse af selv-kompetence (”self-efficay”) formodes at have stor indflydelse
på adhærens-niveau og glykæmisk kontrol. Ligeledes formodes denne fornemmelse af at kunne
mestre de færdigheder, der er nødvendige i en given situation, at udvikles ved at barnet støttes i
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disse bestræbelser af omgivelserne. Derfor kan man heller ikke udelukke, at for tidlig overførsel af
ansvar snarere hindre udviklingen af en fornemmelse af kompetence [35].
Flere mødre valgte ligeledes at overdrage ansvaret for behandlingen for at efterkomme pres fra
omverdenen – både i forhold til ægtefæller, bekendte og ikke mindst behandlingspersonalets
forventninger til, hvad et barn i puberteten bør kunne [100].
Grey et al. [74] finder, at de børn og unge, der føler, at deres sygdom har en stor (negativ)
indflydelse på deres liv, og som finder behandlingen mest besværlig, også er dem, der rapporterer
dårligst livskvalitet. Samtidig finder man her, at barnets vurdering af manglende involvering fra
forældrenes side har en negativ effekt på den metaboliske kontrol, som målt ved HbA1c. Det
understøtter igen betydningen af at yde barnet/den unge hjælp i et sådant omfang, at det letter dem
for en del af den behandlingsmæssige byrde, uden dog at kompromitere deres udvikling af
autonomi og selv-kompetence. En opgave, som også behandlingspersonalet må påtage sig sin del af
ansvaret for.
På baggrund af viden som denne, må det være et fremtidigt mål, at tilrettelægge intervention, der
kan give forældre og børn/unge en mere realistisk forventning til en hensigtsmæssig fordeling af
ansvar, og dermed i mange tilfælde forlænge forældrenes involvering, hvilket synes at have en
gavnlig effekt på adhærens, og i nogle tilfælde ligeledes glykæmisk kontrol og livskvalitet.
Den tidligere omtalte undersøgelse af Anderson et al. [98] fremhævede også betydningen af, at
klarificere, hvem der har ansvaret for de forskellige diabetes-specifikke opgaver.
I de tilfælde, hvor der stadig er tale om et samarbejde mellem mor og barn/ung omkring diabetesbehandlingen, forelægger der ofte, ifølge Anderson et al. [98], ingen klar aftale om, hvem der har
ansvaret for de forskellige behandlings-elementer. Det øger markant risikoen for, at den pågældende
del af behandlingen ikke udføres – med forringelse af glykæmisk kontrol til følge. Derfor kan det
være hensigtsmæssig, om behandlingspersonalet sætter fokus på en diskussion og tydeliggørelse af
ansvaret for de enkelte behandlings-elementer.
Som netop illustreret, må et vigtigt element i enhver intervention dog ligeledes være en individuel
vurdering af barnet/den unge diabetikers udviklingsmæssige niveau – et tema som vil dukke op
gentagne gange, også i den følgende gennemgang.
Psykiske forstyrrelser hos børn og unge med diabetes
Flere forskere har spekuleret i, hvorvidt børn og unge med DM var i større risiko for at udvikle
psykiske forstyrrelser, som en konsekvens af deres sygdom.
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Mange af de undersøgelser, der søger at belyse dette har fokuseret på perioden umiddelbart efter
diagnosticeringen, formentlig under den antagelse, at det er på dette tidspunkt, at patienterne er
under størst psykisk og tilpasningsmæssigt pres.
En stor del af undersøgelserne finder da også en øget forekomst af psykiske problemer hos disse
børn/unge i denne periode, sammenlignet med raske jævnaldrende [87,88,90,101,102,103]. Der er
dog stor forskel på graden af psykiske vanskeligheder i de forskellige undersøgelser. Eksempelvis
finder Grey et al. [102] og Northam et al. [103] kun milde symptomer på psykologisk ”distress” hos
børn og unge umiddelbart efter diagnosen, mens Kovacs et al. [87] - omtalt ovenfor - finder, at helt
op mod 36% af de nyligt diagnosticerede skolebørn de undersøgte, viste reaktioner på diagnosen,
der opfyldte kriterierne for en psykiatrisk forstyrrelse; hovedsagligt depression og i mindre grad
angst-lidelser.
Kovacs, Goldston, Obrosky, & Bonar [88] viste i deres longitudinelle undersøgelse, at 27 % af unge
diabetikere havde mindst én større depressiv episode i løbet af de første 10 år efter
diagnosticeringen af sygdommen, og 13% udviklede angst lidelser i samme periode. Også her fandt
man, at risikoen for at udvikle psykiske forstyrrelser var størst i det første år, efter at diagnosen var
stillet.
En af årsagerne til de divergerende resultater, med hensyn til forekomst og grad af psykiske
forstyrrelser, kan være forskelle i undersøgelses-populationernes alder.
I Northam et al. [103] var undersøgelses-populationen eksempelvis mellem 1 og 14 år, med en
gennemsnitsalder på 7,6 år (SD=3,6), mens den nyligt diagnosticerede undersøgelses-population i
Kovacs et al.’s [87,88] var mellem 8 og 13 år, med en gennemsnitsalder på 11,0 år (SD=1,5).
Johnson & Meltzer [104] mener, at barnet/den unges alder ved sygdoms-onset har betydning for
udviklingen af psykiske forstyrrelser. De fremhæver undersøgelser af Rovet, Ehrlich & Hoppe
(1987) og Schoenherr et al. (1992), der viser, at jo ældre barnet/den unge er ved diagnosetidspunktet, jo større er forekomsten af depressive symptomer og adfærds-problemer. Set i lyset
heraf, kan den lave forekomst af psykologisk distress i Northam et al. [103] måske være en
konsekvens af undersøgelses-populationens gennemsnitligt lavere alder ved diagnose-tidspunktet.
Der er dog enighed i de ovennævnte undersøgelser om, at de psykiske vanskeligheder knyttet til
diagnosen og tilpasningen - som også omtalt i forbindelse med depressive symptomer hos mødre - i
langt de fleste tilfælde mindskes eller forsvinder i løbet af det første år efter diagnosen.
Kovacs et al.’s [88] undersøgelser er en af de få longitudinelle undersøgelser af psykiske
forstyrrelser hos børn og unge med DM. Her fulgte man undersøgelses-populationen over en

50

længere periode (nogle op til 10 år, men gennemsnitlig 8,5 år), og selvom risikoen for at udvikle
psykiske forstyrrelser var størst i det første år efter diagnosen, steg risikoen igen ca. 9-10 år efter
diagnosticeringen, når undersøgelses-populationen var ca. 20 år. Et resultat, der understøttes af
Grey et al. [105].
Måske hænger det sammen med, at det er her man for alvor skal til at definere sin identitet, løsrive
sig fra familien, og selv tage det fulde ansvar for sit liv. Dermed lægger man formentlig i højere
grad mærke til de begrænsninger, der opstår som konsekvens af sygdommen. Det kan være den
nødvendige hensynstagen ved valg af karriere, overvejelser i forbindelse med graviditet og
familiedannelse, og ikke mindst eventuelle seksuelle problemer. Hos mange mandlige diabetikere
kan der med tiden opstå problemer med impotens, mens der hos kvindelige diabetikere, som en
konsekvens af deres sygdom kan opleves manglende lyst, infektioner, smerter, og problemer i
forbindelse med graviditet [106].
Dantzer et al [107] har i deres ”review” af litteraturen vedrørende psykiske forstyrrelser hos børn og
unge med DM fundet bekræftelse for, at der er en kobling mellem DM og psykiske forstyrrelser.
Også her peges der i særdeleshed på en øget forekomst af angst og depression i langt de fleste af
undersøgelserne, mens en enkelt undersøgelse finder at spiseforstyrrelser har en næsten lige så høj
forekomst som angst lidelser. Netop spiseforstyrrelser vil jeg vende tilbage til nedenfor.
Dantzer et al. [107] mener dog også, at der er mange mangler og metodemæssige fejl ved en lang
række af de eksisterende studier af psykiske forstyrrelser i den pædiatriske diabetes-population. Et
af disse kritikpunkter er den udbredte brug af retrospektive spørgeskemaer, hvor Dantzer et al. i
stedet efterlyser mere prospektive studier og målinger. En anden svaghed er, at mange af disse
undersøgelser lider under manglen på normative kontrolgrupper. Eksempelvis sammenligner flere
undersøgelser forskellige grupper af diabetikere, eller grupper af børn/unge med andre psykiske
forstyrrelser.
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undersøgelsespopulation med en forholdsvis stor aldersspredning. De psykiske problemer er mest
udbredte hos diabetikere sidst i puberteten, men denne aldersrelaterede ophobning bliver statistisk
udjævnet, når forekomsten bliver udregnet i forhold til den bredere pædiatriske diabetes-population.
Det kan måske også forklare, at Rubin & Peyrot [108], i deres ”review” af litteraturen omkring
psykosociale problemer hos diabetikere, ikke finder, at der er en øget forekomst af psykosociale
problemer hos individer med DM. De studier, som de baserer deres ’review’ på, har undersøgt den
generelle diabetes-population, hvorved psykiske problemer i puberteten forsvinder endnu mere i
”det store billede”. Det er derfor nødvendigt, at undersøgelser af forskellige faktorers indflydelse på
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DM og glykæmisk kontrol i den pædiatriske gruppe tager højde for de udviklingsrelaterede
forskelle, der eksisterer mellem forskellige aldersgrupper.
Selvom Goldney et al. [109] i deres undersøgelse af depression og DM fandt en øget forekomst af
depression hos diabetikere (24%) sammenlignet med en ikke-diabetisk population (17%), var
forskellen dog ikke statistisk signifikant. Deres undersøgelse var dog på anden vis interessant, da de
også fokuserede på livskvalitet, og kunne konkludere, at depression har en markant større negativ
indflydelse på livskvalitet (som her målt gennem semi-strukturerede interviews), end DM. Så uanset
om der er en øget forekomst af depression hos unge med DM eller ej (hvilket de fleste
undersøgelser trods alt finder), så må komorbiditeten mellem disse to vække bekymring, både med
hensyn til den daglige behandling, men også i forhold til at sikre børn og unge med DM en bedre
livskvalitet.
Goldney et al.’s undersøgelse var dog baseret på diabetikere fra 15 år og opefter, og vi kan derfor
ikke umiddelbart konkludere, at påvirkningen af livskvalitet er den samme for yngre børn og unge
med DM. Til gengæld finder Grey et al. [74] i undersøgelsen af personlige og familiemæssige
faktorers indflydelse på livskvalitet hos unge diabetikere mellem 13 og 20 år, at en af de variabler,
der har størst indflydelse på livskvalitet hos denne gruppe, er depression. De individer, der var mest
deprimerede, gav også udtryk for, at de bekymrede sig mere over deres DM, som igen fyldte mere i
denne gruppes liv. Ligeledes var den deprimerede gruppe diabetikere generelt mindre tilfredse med
deres liv.
Et andet aspekt ved mange af disse undersøgelser af depression hos børn og unge med DM, er at de
finder, at der er kønsmæssig forskel i forekomsten af depression i denne gruppe [103,107,110].
Unge piger er i langt højere grad repræsenteret i gruppen af diabetikere med depression, end drenge.
Det kan måske ikke overraske, da denne kønsmæssige ulighed også afspejles hos depressive ikkediabetikere [111].
Nolen-Hoeksema & Girgus [111] hypotetiserer, at piger allerede i barndommen – i højere grad end
drenge - bærer rundt på risikofaktorer for udvikling af depression, der senere i livet kan udløses af
køns-specifikke udfordringer og problemer. Disse risikofaktorer knytter sig til pigers øgede tendens
til rumination (vedvarende bekymren) og internalisering som coping-strategi.
”Learned helplessness” (indlært hjælpeløshed) er i studier af ikke-diabetikere fundet at have
indflydelse på udviklingen af depression [112]. Ifølge teorien om ”Learned helplessness” vil
individer, der tilskriver negative begivenheder til egne interne, globale og stabile årsager være i
risiko for at blive ”hjælpeløse” og deprimerede [112]. Denne attribuerings-stil finder Kuttner et al.
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[112] har indflydelse ikke alene på udviklingen af depressive symptomer hos unge med DM. men
også på metabolisk kontrol. Årsagerne til sammenhængen med metabolisk kontrol er dog endnu
ukendte.
Grey et al. [105] mener, at den generelle antagelse har været, at tab af selv-tillid og dårlig tilpasning
til sygdommen har været ansvarlige for udviklingen af depression hos den pædiatriske gruppe af
diabetikere. De peger ligeledes på følelsen af hjælpeløshed i forhold til behandlings-udfald, og frygt
for diabetes-relaterede komplikationer som afgørende. Deres egne undersøgelser indikerer, at også
familiens tilpasning, og sammenhold, samt den barnet/den unges vurdering af, hvorvidt familien er
kendetegnet ved varme og omsorg, er knyttet til risikoen for, at den unge diabetiker udvikler
depression.
Med hensyn til undersøgelser af en eventuel relation mellem depression og HbA1c, fandt Kovacs et
al. [102] og Kuttner et al. [112] ingen statistisk signifikant relation mellem depression og HbA1c.
En konklusion som også hovedparten af de refererede undersøgelser i Dantzer et al. [107] kommer
til.
Til gengæld nævner Grey et al. [105] i deres ”review” af korrelationen mellem DM og depression,
at nogle få studier faktisk har fundet en sammenhæng mellem depression i unge diabetikere, og
metabolisk kontrol. De påpeger dog, at denne relation kræver yderligere empirisk udforskning.
Wysocki et al. [34] fremhæver en undersøgelse af Lustman, Griffith & Clouse (1996), der viser, at
depression hos diabetikere hæmmer eller hindrer adhærens - hvilket også Grey et al. [105] er inde
på - mens behandlingen af depression formodes at sænke HbA1c. Også her er der dog behov for
yderligere empirisk afklaring.
Hovedparten af de undersøgelser, der er nævnt i dette afsnit vedrørende depression i børn og unge
med DM, søger enten at belyse forekomsten af DM i denne gruppe, eller udregner statistiske
korrelationer mellem depression og forskellige psykosociale-, og behandlings-relaterede faktorer.
Selvom en sådan viden om korrelationer absolut ikke er uvæsentlig, og kan føre til interessante
spekulationer om, hvorfor disse relationer eksisterer, siger den dog ikke noget om kausale
sammenhænge.
En korrelations-analyse kan for eksempel ikke vise, om årsagen til en eventuel sammenhæng
mellem dårlig metabolisk kontrol og depression skyldes, at diabetikeren, hvis sygdom er dårligt
reguleret, oplever sig hjælpeløs og uden selvkompetence, og derfor udvikler depression. Eller om
depressionen opstår først, og dermed måske påvirker adhærens-adfærd, med forringelse af HbA1c
til følge. Mange af de eksisterende forklaringer på sammenhænge mellem depression og
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psykosociale-, og behandlings-relaterede mål, er i realiteten mere hypoteser end egentlige
forklaringer, da de netop bygger på korelations-analyser.
Vi mangler altså stadig flere empiriske, og måske endda kvalitative, undersøgelser, der kan belyse,
hvorfor så mange diabetikere, og i særdeleshed piger, udvikler depression, med henblik på at kunne
identificere, dem der er i særlig risiko, og dermed måske få mulighed for at gribe ind, før ”skaden er
sket”.
Spiseforstyrrelser hos børn og unge med diabetes
Depression er ikke den eneste psykisk betingede forstyrrelse, der har været fokus på i gruppen af
børn og unge med DM. En stigende mængde empiriske undersøgelser og publikationer har
fokuseret på forekomsten af spiseforstyrrelser hos børn og unge med DM.
Forskellige former for spiseforstyrrelser er ikke ualmindelige hos ikke-diabetiske kvinder i pubertet
og tidlig voksenliv - især i den vestlige verden [113], men der er grund til yderligere bekymring, når
lidelsen optræder hos diabetikere, da det, ifølge Rydall et al. [114], er forbundet med forringelse af
metabolisk kontrol, og tidlig udvikling af senkomplikationer.
Kelly et al. [115] finder dog i deres ”review” af litteraturen omkring diabetikere og
spiseforstyrrelser, at der er stor uenighed om forekomsten af diverse spiseforstyrrelser hos unge
diabetikere.
Nogle undersøgelser peger på, at, spiseforstyrrelser synes op mod dobbelt så hyppigt
forekommende hos piger med DM, sammenlignet med alderssvarende ikke-diabetiske pige
[113,116]. Andre undersøgelser finder i kontrast hertil ingen forskel mellem diabetikere og en
normativ gruppe med hensyn til forekomsten af diverse former for spiseforstyrrelser [117]. En stor
del af denne forskel mener Kelly et al. kan forklares ved forskelle i sammensætning af
undersøgelsespopulation, variation i screenings-instrumenter og metoder til data-indsamling.
Eksempelvis er undersøgelses-populationen i Meltzer et al.[117] screenet for spiseforstyrrelser ved
hjælp af et spørgeskema (EDI = ”Eating Disorder Inventory”) udviklet til at identificere individer
med spiseforstyrrelser af forskellig karakter i den generelle befolkning. Faren ved at bruge
spørgeskemaer som denne er, at de ikke fanger en af de mest udbredt metoder til vægttab hos
diabetikere – nemlig udeladelse af insulin-indsprøjtninger - og derfor kan underestimere
forekomsten af spiseforstyrrelser hos diabetikere.
Flere af spørgeskemaerne skelner heller ikke mellem de diætmæssige restriktioner, der er
nødvendige i forhold til diabetes-behandlingen, og de vægt-relaterede selv-begrænsninger, der er
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typiske for spiseforstyrrelser, hvilket i stedet kan føre til en overestimering af udbredelsen af
spiseforstyrrelser hos diabetikere [113].
Der er nu udviklet spørgeskemaer specifikt rettet mod screening for spiseforstyrrelser hos
diabetikere. For eksempel ”Diabetes Eating Problems Survey” (DEPS), som ganske vist er udviklet
til voksne med DM, men også er blevet brugt til unge diabetikere [115], og ”Assessing Health and
Eating among Adolescents with Diabetes” (AHEAD) [118], der er udviklet specifikt med det formål
at screene for spiseforstyrrelser hos unge med type 1 diabetes. Problemet med disse spørgeskemaer
er

naturligvis,

at

de

gør

det

sværere

at

sammenligne

med

ikke-diabetiske

undersøgelsespopulationer, da screenings-grundlaget er anderledes.
Ser vi bort fra diskussionen om, hvorvidt spiseforstyrrelser er mere udbredte hos diabetikere end
hos raske jævnaldrene, kan vi dog med sikkerhed konkludere, at spiseforstyrrelser er bekymrende
og særdeles helbredsskadelig i sig selv, men at de i kombination med en sygdom som DM er meget
farlige og måske i nogle tilfælde ligefrem fatale. Kelly et al. [115] nævner en undersøgelse, der
finder, at mortalitetsraten for unge piger med DM og anorexia nervosa er helt oppe på 34,6 per 1000
person-år, sammenlignet med 2,2 per 1000 person-år for unge piger der ”kun” har DM.
Der er naturligt nok flere forskere og behandlere, der har spekuleret over årsagen/-erne til, hvorfor
så mange unge piger med DM også udvikler spiseforstyrrelser.
Umiddelbart før diagnosticeringen af DM, vil mange opleve en periode med markant vægttab. Den
initielle diabetes-behandling vil dog oftest føre til hurtig vægt-forøgelse, og måske som en
konsekvens heraf vælger især piger med høj krops-utilfredshed i nogle tilfælde at undlade at tage
insulin, da forhøjet blodsukker kan føre til vægttab [34, 120].
Som omtalt i afsnit 4, kan udeladelse af medicinering have meget alvorlige konsekvenser for en
diabetiker, da forhøjet blodsukker kan føre til syreforgiftning, koma, og død.
Grylli et al. [121] mener at have fundet en sammenhæng mellem spiseforstyrrelser hos type 1
diabetikere, og høj grad af personlighedstrækket ”harm avoidance” (respons på aversive stimuli), og
lav grad af personlighedstrækket ”self-directedness” (identifikation af sig selv som autonomt
individ). Hvis det forholder sig sådan, åbner det måske mulighed for at screene børn og unge med
DM for forekomsten af disse personlighedstræk, for dermed at kunne forebygge eller målrette
intervention specifikt til denne gruppe. Netop forskellige personlighedstræks betydning for
udviklingen af sygdommen, og adhærens overfor behandlingen er dog et felt, hvor resultaterne er
sparsomme, og meget divergerende i deres konklusion.
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Grylli et al. [122] finder i en anden undersøgelse også en sammenhæng mellem spiseforstyrrelser
hos unge diabetikere, og tilstedeværelsen af forskellige, uhensigtsmæssige, negative og ”avoidant”
(undvigende) coping-strategier. Når diabetikere med spiseforstyrrelse i løbet af undersøgelsen blev
udsat for sygdoms-relaterede stressorer, var de mere tilbøjelige til at rette bebrejdelser indad, og
ikke være modtagelige for hjælp fra omgivelserne, sammenlignet med unge diabetikere uden
spiseforstyrrelser.
Netop ’selv-bebrejdelse’ og ’undvigelse’ som coping-mekanismer er også fundet i andre
undersøgelser af ikke-diabetiske individer med spiseforstyrrelser. Ligeledes har empiriske
undersøgelser af non-adhærente diabetikere også identificeret disse coping-mekanismer som
værende udbredte i denne gruppe [122], hvilket kan ses som en mulig indkation af, at disse
mekanismer er forbundet med manglende overholdelse af diabetes-behandlingen, dvs. nonadhærens.
Coping-mekanismerne

’social

tilbagetrækning’

(”social

withdrawel”),

’distraktion’

og

’ønsketænkning’ vurderedes også af diabetikere med spiseforstyrrelser som værende de mest
effektive/anvendte coping-strategier, hvor diabetikere uden spiseforstyrrelser vurderer, at
eksempelvis ’social støtte’ og ’kognitiv restrukturering’ er mere hensigtsmæssige [122].
I en periode af den unges liv, hvor det er almindeligt at stræbe efter løsrivelse, uafhængighed og
autonomi, kan forholdet til en familie, der på godt og ondt vil blande sig i den unge diabetikers liv
og behandling, blive konfliktfyldt. I tilfælde af sådanne konflikter kan coping-strategier som ’social
tilbagetrækning’, ’selv-bebrejdelse’ og ’undvigelse’ være uhensigtsmæssige, og ifølge Grylli et al.
[122] muligvis føre til spiseforstyrrelser.
Det ligger på sin vis i tråd med en undersøgelse af Maharaj et al. [123], der finder, at forholdet
mellem mødre, og døtre med DM og spiseforstyrrelser synes at være karakteriseret ved et relationelt
problem i forhold til balancen mellem intimitet og autonomi. Interaktionen mellem denne
konstellation af mødre og døtre bar præg af, at mødrene på den ene side begrænsede deres døtre
plads til at udtrykke eget unikt og uafhængigt perspektiv, mens de selv på den anden side satte en
grænse for intimiteten og nærheden i forholdet.
Maharaj et al. [123] hypotetiserer, at den manglende støtte til udviklingen af et selvstændigt selv
kan udløse en følelse af inkompetence hos sårbare unge piger, der kan bevirke, at de i stedet
forsøger at styrke selvtilliden og følelsen af selv-kompetence gennem overdreven mad og vægtkontrol.
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Disse resultater stemmer godt overens med en tidligere undersøgelse af Maharaj et al. [124]. Her
fandt man, at piger med DM og spiseforstyrrelse oplevede, at deres familie på den ene side ikke var
støttende og forstående overfor deres behov, og gav dem den vejledning, de havde brug for i forhold
til deres personlige udvikling. På den anden side, og i kontrast hertil, var der i disse familier
ligeledes et større krav om tidlig selvstændighed og uafhængighed. Set i lyset heraf, er det måske
ikke så mærkeligt, at både døtre med DM og spiseforstyrrelse og deres mødre vurderer familielivet
til at være konfliktfyldt, og uden sammenhold og struktur.
Maharaj et al. [124] mener, at deres undersøgelse viser, at det misforhold, der i nogle familier
eksisterer mellem på den ene side høje krav og forventninger til selvstændighed, og på den anden
side manglende støtte til at udvikle denne selvstændighed, kan være en af årsagerne til at disse piger
udvikler spiseforstyrrelser. Det tvær-sektionelle undersøgelsesdesign gør det dog ikke umiddelbart
muligt at sige noget konkret om kausale sammenhænge, som det også gør sig gældende i
ovennævnte undersøgelse af Grylli et al. [121]. Vi kan dermed ikke på baggrund af denne
undersøgelse med sikkerhed konkludere, hvorvidt dysfunktionelle familiemønstre forårsager
spiseforstyrrelser i diabetiske, unge piger, eller om den dysfunktionelle familiekommunikation er en
konsekvens af livet med et barn med DM og spiseforstyrrelse. Kun med et longitudinelt
undersøgelsesdesign, kan vi afgøre dette.
Det synes næsten åbenlyst, at spiseforstyrrelser hos diabetikere påvirker adhærens, da disse lidelser
hos unge med DM enten giver sig udslag i udeladelse af insulin, eller en signifikant forstyrrelse i
spise-mønsteret, der er en afgørende del af den sygdomsspecifikke adfærd. Men påvirkes HbA1cniveauet og livskvaliteten ligeledes hos unge med DM?
Grylli et al. [121] ønskede, med deres undersøgelse af coping-mekanismer hos unge diabetikere
med-, og uden spiseforstyrrelser, også at se nærmere på konsekvenserne for den metaboliske
kontrol, og ikke mindst livskvaliteten.
Med hensyn til den metaboliske kontrol, finder Grylli et al., at der er en sammenhæng mellem
graden af selv-kritik, og den metaboliske kontrol. Jo mere individet bebrejdede sig selv for alle
problemer, desto dårligere blev ikke alene vedkommendes selv-tillid, men også den metaboliske
kontrol. De fandt, som nævnt ovenfor, at netop tendensen til at vende alle bebrejdelser indad, var
mere udbredt hos diabetikere med spiseforstyrrelser, mens diabetikere uden spiseforstyrrelser var
mere tilbøjelige til at bruge den coping-mekanisme, der hedder ’bebrejd andre’, for dermed at
fralægge sig selv en smule ansvar - en coping-strategi, der syntes at være hensigtsmæssig i denne
sammenhæng.
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Det syntes forventeligt, at længere perioder med udeladelse af insulin-indsprøjtninger, og
manglende overholdelse af de diætmæssige forskrifter må give sig udslag i en forringelse af
glykæmisk kontrol og HbA1c-værdi. Både Meltzer et al. [117] og Rydall et al. [114] finder da også,
at tilstedeværelsen af forskellige grader og former for spiseforstyrrelser har en negativ indflydelse
på HbA1c-værdien hos unge kvinder, mens Herpertz et al. [119] finder, at spiseforstyrrelser ikke
nødvendigvis fører til dårligere glykæmisk kontrol. Herpertz et al. fandt dog heller ingen forskel i
forekomsten af spiseforstyrrelser mellem diabetikere og ikke-diabetikere, hvilket, som tidligere
omtalt, måske skyldtes, at de anvendte et spørgeskema, som ikke er sensitivt overfor nogle af de
specielle problemstillinger der knytter sig til spisemønstre hos diabetikere. Samtidig var deres
undersøgelse baseret på en diabetes-population med en meget stor alders-spredning (18-65 år), og
som inkluderede både mænd og kvinder. Meltzer et al. [117] fandt, at unge kvinder med DM i
alderen 13-14 år var i størst risiko for at udvikle spiseforstyrrelser. Dermed falder selv de yngste
deltagere i Herpertz et al.’s [119] undersøgelse uden for den alders-gruppe, hvor spiseforstyrrelser
er mest almindelige, hvilket kan forklare, hvorfor man ikke finder en øget forekomst hos hverken
type 1 eller type 2 diabetikere. Samme problem vedrørende alders-sammensætningen i denne
undersøgelse kan måske også være med til at forklare, hvorfor Herpertz et al. [119] ikke finder en
relation mellem spiseforstyrrelser og HbA1c.
Jeg har tidligere været inde på, hvordan HbA1c-værdien hos især diabetikere i pubertetsalderen ofte
er fluktuerende og forhøjet af forskellige hormonelle og biologiske årsager [34]. Denne ustabilitet
og sårbarhed i glykæmisk kontrol øger måske sandsynligheden for, at yderligere psykopatologi kan
betyde en endnu mere udtalt forringelse af HbA1c.
Meltzer et al. [117] påpeger, at især symptomer på spiseforstyrrelsen ’bulimi’ (også på dansk kaldet
’nervøs spiseanfaldstilbøjelighed’), der er karakteriseret ved tilbagevendende spiseanfald fulgt af
opkastninger [125], har negativ indflydelse på glykæmisk kontrol.
Hvor bulimi synes at være den mest udbredte form for spiseforstyrrelse blandt unge kvinder med
type 1 diabetes, er ”binge eating disorder” (overspisnings-forstyrrelse), der minder om bulimi, med
den forskel, at der ikke kastes op efter indtagelsen af de store mængder mad [126], den mest
udbredte form for spiseforstyrrelse hos type 2 diabetikere. Herpertz et al. [119] påpeger endda, at
udviklingen af ”binge eating disorder” ofte går forud for diagnosticeringen af type 2 diabetes, og
måske kan være medvirkende årsag til udviklingen af netop denne type DM.
Med hensyn til livskvalitet fandt Grylli et al. [121], at unge diabetikere med spiseforstyrrelser
rapporterede en markant dårligere livskvalitet - kendetegnet ved et mere negativt livssyn, flere
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problemer med familie, venner o.lign., større vanskeligheder med indtræden i voksenlivet,
økonomiske problemer, og problemer med det fysiske helbred. Den subjektive vurdering af
forekomsten af glade, lykkelige begivenheder i livet var også betydeligt lavere hos denne gruppe,
sammenlignet med de unge, der havde DM, men ingen spiseforstyrrelser.
Det kan sammenlignes med Goldney et al.’s [106] undersøgelse af depression og livskvalitet, der
også viste, at den psykiske lidelse havde en større negativ indflydelse på livskvaliteten, end selve
diabetes-sygdommen.
Der er stadig mange uafklarede spørgsmål knyttet til forekomsten af-, og årsagerne til
spiseforstyrrelser hos unge diabetikere, og igen kan man konkludere, at også en betragtelig del af de
empiriske undersøgelser af spiseforstyrrelser hos børn og unge med DM bygger på korrelationsanalyser. Vi får belyst en række sammenhænge mellem spiseforstyrrelser hos børn og unge med
DM og forskellige andre psykosociale faktorer, men med hensyn til kausale sammenhænge kan vi
stadig kun spekulere, og hypotetisere. Igen må man efterlyse longitudinelle undersøgelser – måske
af en mere kvalitativ karakter - der kan gå mere i dybden med de grundlæggende årsager til at så
mange unge piger med DM udvikler spiseforstyrrelser.
Det står dog allerede nu klart, at vi fra behandingssystemets side ikke kan ignorere komorbiditeten
mellem DM og spiseforstyrrelse. Empiriske undersøgelser, der beskriver, hvordan man bedste
intervenerer i forhold til dette komplekse (psyko)patologiske samspil er dog stadig en mangelvare,
lige som det fremhæves, at behandlingspersonalet stadig er dårlige til at opdage både
spiseforstyrrelser, men også andre psykiske forstyrrelser hos børn og unge med DM [34]. Der er
altså et stort behov for øget opmærksomhed omkring komorbiditet mellem DM og spiseforstyrrelser
og andre psykiske forstyrrelser, lige som området kunne have stor gavn af eventuelle screeningsredskaber til identifikation af både patienter i risiko, men også dem, der allerede har udviklet men
skjuler diverse forstyrrelser.
Flere undersøgelser peger på forhøjet Body Mass Index (BMI) og krops-utilfredshed som risikoeller sårbarhedsfaktorer, der øger sandsynligheden for udviklingen af et patologisk spise-mønster
[117,119]. Det bør behandlere holde sig for øje, og dermed ikke nødvendigvis bebrejde sårbare
unge piger, der i forvejen udtrykker en høj grad af utilfredshed med deres krop, en eventuel
vægtstigning som konsekvens af behandlingen, da det kan give skubbet i retning af en endnu mere
patologisk udvikling.
Meltzer et al. [117] fremhæver i deres undersøgelse brugen af spørgeskemaer som ”Eating Disorder
Inventory” (EDI), eller dele heraf, til at screene unge med DM i den kliniske praksis, med henblik
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på at identificere de unge diabetikere, der er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser. En
forebyggende indsat kan have store positive implikationer i forhold til at undgå nonadhærens, dårlig
glykæmisk kontrol, tidlig udvikling af sen-komplikationer, og forringelse af livskvalitet.
Coping og stress
Jeg har i de foregående underafsnit været inde på, hvordan individuelle coping-strategier kan være
knyttet til tilpasningen til sygdommen, og udviklingen af depression og spiseforstyrrelser hos børn
og unge med DM. Flere undersøgelser har dog også fokuseret mere generelt på, hvorvidt forskellige
coping-strategier kunne relateres til adhærens, metabolisk kontrol, og livskvalitet i den pædiatriske
diabetes-gruppe.
Graue et al. [127] klassificerer coping i forhold til dets funktion, og definerer, i tråd med Lazarus
(coping-begrebets fader), coping-stil som ”typiske, habituelle præferencer i forhold til måder at
nærme sig problemer, og kan måske betragtes som strategier folk generelt bruger til at ’cope’ med
et bredt spektrum af stressorer” (s.1313). Graue et al. [127] skelner ligeledes mellem problemfokuseret coping, som refererer til håndtering af problemer, med det mål at ændre den stress-fyldte
situation, og emotions-fokuseret coping, der refererer til bestræbelser på at mindske emotionel
distress, udløst af en stress-fyldt begivenhed, og regulering af de emotioner, der måske følger- eller
resulterer af stressorer.
Compas et al [128] fremhæver dog at en sådan simpel opdeling af coping i kun to kategorier
(henholdsvis problem- og emotions-fokuseret coping) formentlig er en alvorlig forsimpling af et
komplekst begreb. Coping-begrebet er, ifølge Compas et al. [128], sandsynligvis mere komplekst
og multidimensionelt, end man umiddelbart kan få indtryk af gennem diabetes-litteraturens
undersøgelser af sammenhænge mellem coping, stress og konsekvenserne for sygdom. En stor del
af de empiriske undersøgelser vedrørende dette område gør sig ikke de store overvejelser omkring
hverken coping- eller stress-begrebets natur, men baserer i stede deres undersøgelser på definitioner
i tråd med den af Graue et al. [127], og resultaterne på korrelations-, og regressionsanalyser af data
indsamlet fra forskellige spørgeskemaer.
Wertlieb et al. [18] går dog lidt videre i deres overvejelser omkring stress og coping i den
pædiatriske diabetes-gruppe, og konkluderer, at der hos børn og unge med DM formentlig eksisterer
et dynamisk samspil mellem stress, coping-processer, coping-ressourcer, og sygdommens udfald.
Der er dog stadig mange uafklarede spørgsmål knyttet til, hvilke former for stress, copingprocesser, og coping-ressourcer, der har indflydelse på sygdoms-udfald
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Med hensyn til stress har der, ifølge Wertlieb et al. [18], i den empiriske litteratur været fokus på tre
mulige koblinger mellem stress og DM.
For det første er der flere, der har set stress som en udløsende faktor i forhold til udviklingen af
DM, hvilket jeg kort var inde på tidligere i specialet. Det hypotetiseres blandt andet, at stress-fyldte
livsbegivenheder hos forældre, kan være relateret til udvikling af DM hos deres afkom [18], mens
andre fokuserer på psykologisk stress hos barnet (fx pga. forældres skilsmisse, flytning, dødsfald i
familien osv.) som udløsende faktor [23,24].
Mange af de undersøgelser, der har søgt at belyse denne eventuelle kobling mellem stress og DM,
er dog stødt på massiv kritik. Wertlieb et al. [18] påpeger, at kritikken ofte går på den udbredte brug
af retrospektive spørgeskemaer. Jeg har tidligere været inde på eventuelle metodiske problemer
knyttet til brugen af retrospektive spørgeskemaer.
Sepa et al.’s [23,24], bygger dog deres konklusioner omkring psykologisk stress som udløsende
faktor på en longitudinel undersøgelse af en ganske betragtelig mængde nyfødte (n=4337) og deres
mødre.
For det andet er der lavet en del undersøgelser, der er baseret på den antagelse, at stress påvirker
sygdoms-forløb og –udfald hos diabetikere.
Det kan, ifølge Wysocki et al. [34] ske både direkte (hvor neuroendokrine reaktioner på stress
ændrer den metaboliske funktion), eller indirekte (hvor individets måder at cope med stress
muligvis har indflydelse på den metaboliske kontrol). Adhærens betragtes i den oven-nævnte model
af Wertlieb et al. [18] som en coping-proces, og kunne som sådan tænkes at mediere forholdet
mellem stress og metabolisk kontrol. Ifølge Wysocki et al. [34] tyder flere undersøgelser dog på, at
både adhærens og stress er direkte knyttet til metabolisk kontrol.
I undersøgelser af, hvordan stress eventuelt kan påvirke sygdomsforløb, og -udfald er det vigtigt at
skelne mellem daglige, mindre stressorer (”hassles”), og stress knyttet til større livs-begivenheder
(”(major) life events stress”) [18], da der kan være forskel i den måde, de påvirker diabetikeren.
I en longitudinel undersøgelse af Seiffge-Krenke & Stemmler [129] opdelte man 98 unge
diabetikere i tre grupper, afhængigt af HbA1c-værdi. Én gruppe med dårlig metabolisk kontrol, én
gruppe med tilfredsstillende metabolisk kontrol, og én gruppe med god metabolisk kontrol. 80% af
deltagerne forblev i den samme kategori i samtlige 4 år, som undersøgelsen strakte sig over, og det

61

var disse individer, som udgjorde sammenligningsgrundlaget for de resterende resultater i dette
studie.
Seiffge-Krenke & Stemmler [129] fandt eksempelvis, at der var en sammenhæng mellem
metabolisk kontrol, og opfattelsen af daglige stressorer. De unge, der befandt sig i gruppen, der
havde stabil, god metabolisk kontrol, var også dem, der rapporterede færrest dagligdags stressorer.
Alle tre grupper varierede i opfattelsen af daglige stressorer.
Især stressorer i forbindelse med selv, venner og fritid fyldte en del hos unge diabetikere med
tilfredsstillende eller dårlig metabolisk kontrol, mens de optrådt i mere begrænset omfang hos unge
med stabil, god metabolisk kontrol. I sidstnævnte gruppe mindskedes omfanget af stressorer knyttet
hertil ligeledes over tid, i modsætning til de øvrige grupper.
Det kan, ifølge Seiffge-Krenke & Stemmler [129], ses som en indikation af, at vanskeligheder med
identitets-dannelse, og bekymringer omkring sygdommens betydning for det sociale fællesskab med
venner, ikke er noget, der generelt plager alle unge diabetikere, men hovedsagligt påvirker dem, der
har tilfredsstillende eller dårlig metabolisk kontrol.
Hvorvidt det er de daglige stressorer, der har en negativ indflydelse på HbA1c-værdien, eller det er
erkendelsen af den dårlige metaboliske kontrol, der påvirker diabetikerens syn på sin dagligdag, kan
dog ikke med sikkerhed konkluderes på baggrund af denne undersøgelse, der beskriver
korrelationer, men ikke kausaliteter.
En ældre, og meget citeret undersøgelse af Hanson, Henggeler & Burghen [130] finder dog
ligeledes at både adhærens og kronisk stress har en direkte indflydelse på metabolisk kontrol, mens
Boardway et al. [131] ikke finder, at en intervention, der mindsker kronisk stress hos unge
diabetikere, har nogen indflydelse på hverken metabolisk kontrol eller adhærens.
Goldston et al. [33] konkluderer ligeledes, at studier af arten og antallet af daglige stressorers
indflydelse på blodsukker-niveau endnu ikke er kommet frem til noget entydigt svar.
I forhold til stress knyttet til større livs-begivenheder, finder Goldston et al. [33] i deres
longitudinelle undersøgelse, at denne type stress er knyttet til metabolisk kontrol. I modsætning til
eksempelvis Kager et al. [132], finder Goldston dog, at det ikke så meget synes at være antallet af
større livs-begivenheder, der har indvirkning på relationen mellem stress og metabolisk kontrol,
som det er omfanget af disse. Større negative livs-begivenheder synes at stresse individet mest, og
dermed også at have en relation til højere HbA1c-værdi.
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Selvom Goldston et al. [33] fandt en statistisk signifikant sammenhæng mellem stress knyttet til
større livsbegivenheder, og metabolisk kontrol, var effekten dog klinisk set beskeden, og gav sig
ikke udslag i store ændringer i HbA1c-værdi.
Goldston et al. [33] undersøgte ligeledes non-compliance, og fandt, at højt stress-niveau formentlig
fører til lavere compliance-niveau, som igen har negativ indvirkning på HbA1c-niveau.
Brand et al. [133] påpeger meget interessant, at der er forskelle i den måde hvorpå vi mennesker
reagerer på stress. Forholdet mellem stress og metabolisk kontrol kan dermed tænkes at medieres af
faktorer som ”locus of control” (der refererer til det omfang, hvormed individet vurdere ydre
begivenheder som værende afhængig af egne indre eller adfærdsmæssige faktorer, eller ydre
faktorer, som held, skæbne og dermed udenfor den enkeltes kontrol), alder, køn, selv-kompetence
og familiemæssige faktorer [35,133]. Med hensyn til disse medierende faktorers indflydelse, er der
dog endnu stor uenighed.
I deres egen undersøgelse fandt Brand et al. [133] eksempelvis ingen generel sammenhæng mellem
”life stress” knyttet til skelsættende begivenheder og diabetisk kontrol (bl.a. HbA1c). Til gengæld
var der en relation mellem negativ ”life stress”, forekomsten af keton-stoffer, og henholdsvis
internaliseret ”locus of control”, lav socio-økonomisk status i familien, og køn (dreng). Disse
resultater møder støtte i nogle undersøgelser, og kritik i andre [133].
Det tredje fokus-område i diskussionen af stress-diabetes relationen går på, hvorvidt diabetes i sig
selv er en stressor.
Det synes at være en udbredt antagelse, at livet med en kronisk sygdom som DM kan være stressfyldt. Ikke alene kan chokket ved selve diagnosen påvirke og stresse individet og dets omgivelser,
men også de mange daglige restriktioner, overholdelse af behandlingsmæssige forskrifter, lægecheck, og risikoen for udvikling af senkomplikationer, formodes at kunne virke stressende på et
barn eller ungt menneske [18].
De ovenfor omtalte undersøgelser, der finder at børn og unge med DM ikke adskiller sig fra
normative grupper af jævnaldrene med hensyn til psykopatologi [108,117], kan måske betragtes
som manglende støtte til antagelsen om DM som stressor.
Til gengæld findes der for næsten hvert af de ovenstående områder en eller flere undersøgelser, der
bekræfter, at der er forskel mellem diabetikere og ikke-diabetiker [87,88,90,101,102,103], hvilket
kan ses som en bekræftelse. Det er dermed nok endnu for tidligt at konkludere noget definitivt om,

63

hvorvidt sygdommen DM i sig selv er en stressor. Lige som der generelt er mange uafklarede
spørgsmål knyttet til relationen mellem stress og DM.
Som tidligere omtalt, finder Wertlieb et al.[18], at individets coping-mekanismer og -ressourcer, har
indflydelse på den måde vi håndterer og lader os påvirke af stress. Flere undersøgelser har forsøgt at
analysere, hvorvidt bestemte måder at cope med stress, er specielt kendetegnende for børn og unge
med DM.
Eksempelvis omtaler Grylli et al. [122] i deres undersøgelse af forholdet mellem spiseforstyrrelser
og DM, at brugen af ”avoidant” coping ikke alene er kendetegnende for de unge diabetikere med
spiseforstyrrelse i deres undersøgelses-population, men ligeledes i andre empiriske undersøgelser er
fundet hos nonadhærente unge.
I undersøgelsen af Seiffge-Krenke & Stemmler [129] finder man i tråd hermed, at ”avoidant”
coping er mest udtalt i gruppen af unge diabetikere med stabil, dårlig metabolisk kontrol.
”Avoidance” som coping-stil er, ifølge Grylli et al. [122], kendetegnet ved, at individet retter
bebrejdelser indad, og nægter at modtage hjælp fra andre. Jeg har i under-afsnittet omkring
ansvarsfordeling været inde på, at manglende støtte og hjælp fra omgivelserne i mange tilfælde var
knyttet til dårlig adhærens og blodglukose-regulering, hvorfor en kobling mellem ”avoidant”
coping, og nonadhærens og dårlig metabolisk kontrol ikke synes usandsynlig.
Graue et al. [127] finder i deres spørgeskema-baserede undersøgelse, at der er en relation mellem
dårlige metabolisk kontrol (som målt ved HbA1c) og brug af mental ”disenagement” coping, og
aggressiv coping. Ud over kort at nævne, at aggressiv coping, som her klassificeres som en form for
emotions-fokuseret coping, i det anvendte spørgeskema testes ved hjælp af ”jeg bliver irriteret
over….”-spørgsmål, og mental ”disengagement” ved ”jeg vender mig mod alternative aktiviteter,
for at fjerne opmærksomheden”-lignende spørgsmål, defineres eller forklares de forskellige former
for coping-mekanismer dog ikke. Igen står vi også, på grund af undersøgelsens korrelationelle
natur, på bar bund med hensyn til kausale forklaringer. Er disse coping-strategier et udtryk for en
præ-morbid måde at håndtere problemer, eller er de udløst af behovet for at forholde sig til dårlig
metabolisk kontrol?
Et andet interessant aspekt ved undersøgelsen af Graue et al. [127] er, at de finder, at et højt niveau
af ”self-blame” (selv-bebrejdelse) korrelerer med en høj grad af diabetes-relaterede bekymringer, og
lavere tilfredshed med eget liv med DM (som målt med DQOL). En høj grad af ”self-blame” er
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ligeledes i andre undersøgelser af ikke-diabetiske unge vist, at kunne føre til internalisering af
emotionelle problemer [127].
Grey et al. [74] fandt i en spørgeskema-baseret undersøgelse, at ”rebellion” (oprør) som coping-stil
var mere udbredt hos unge diabetikere, der vurderede, at DM påvirkede deres liv mindst; var mest
tilfredse med deres liv; oplevede varme og omsorg fra familien; og havde højere grad af diabetesrelateret selvkompetence, sammenlignet med unge diabetikere hvor det modsatte var tilfældet.
Disse unge brugte til gengæld mere ”ventilation” (brokken sig) som coping.mekanisme.
Der er formentlig alders-relaterede forskelle i brugen af forskellige coping-strategier.
Undersøgelser finder eksempelvis, at mindre børn er mere tilbøjelige til at håndtere stress ved at
vise deres følelser, argumentere og protestere, mens ældre børn er mere ”avoidant” i relation til
stress [127]. Jeg har tidligere været inde på, at protester og problem-orienteret frustration formentlig
er mere hensigtsmæssigt i forhold til at tilpasse sig og ’cope’ med den initielle diagnosticering [35].
I forhold til Grey et al.’s [74] undersøgelse, kunne det dog se ud som om, at selvom ”ventilation”
kan være en effektiv coping-mekanisme hos yngre børn, så vælger ældre børn og unge at ’cope’
med stress ved hjælp af andre coping-strategier. Måske er brugen af ”rebellion” og ”avoidance”
som coping-strategier i den ældre gruppe et udtryk for den unges behov for at etablere en
fornemmelse af autonomi, og måske endda en form for distance til sygdommen, med henblik på at
sikre en god livskvalitet. Til gengæld er der, som omtalt ovenfor, flere undersøgelser, der indikerer,
at brugen af ”avoidant” coping kan være forbundet med dårlig adhærens og metabolisk kontrol.
Som jeg har tidligere været inde på, er der ikke altid nødvendigvis sammenhæng mellem
livskvalitet og god blodglukose-regulation, hvorfor forældre og behandlere må være opmærksomme
på den hårfine balance mellem den unges behov for at sikre autonomi og et godt liv (formentlig ét,
der minder om de fleste andres), uden at det samtidig kompromiterer den livs-nødvendige
behandling.
Generelt set, er der dog ifølge Compas et al. [128] alt for få undersøgelser, der har sat fokus på
netop alders- eller udviklingsmæssige forskelle i coping. De undersøgelser der er, er til gengæld
præget af store konceptuelle og metodemæssige problemer, og giver ikke nogen optimal baggrund
for en videre diskussion heraf.
En anden stor mangel i diskussionen af, hvorvidt specifikke coping-strategier er specielt udbredt
blandt børn og unge med DM, er komparative undersøgelser, der sammenligner diabetikere med en
normativ gruppe af jævnaldrene.
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Compas et al. [128] beklager, at litteraturen vedrørende brugen af forskellige former for copingstrategier hos børn og unge, bugner af forskellige kategoriseringer og subtyper af coping, hvilket
gør det meget svært at sammenligne resultater på tværs af forskellige undersøgelser. Der er til dato
udviklet en stor mængde spørgeskemaer, observationsmetoder, og semi-strukturerede interviews til
at indsamle viden omkring forskellige aspekter af coping hos børn og unge. Men den store diversitet
i definitioner og kategoriseringer af forskellige former for coping gør dog, at vi må forholde os
kritisk i forhold til de resultater, som disse undersøgelser genererer. Compas et al. [128] mener
ligeledes, at, hvor meget af litteraturen vedrørende coping i den pædiatriske gruppe er baseret på
definitioner af coping fra voksen-litteraturen, er det nødvendigt at sætte ekstra fokus på de
udviklings-relaterede forskelle der eksisterer mellem coping-strategier og -ressourcer hos børn og
voksne. Som jeg har været inde på, er den type coping-strategi, der er hensigtsmæssig for yngre
børn, ikke nødvendigvis ideel for ældre, og omvendt.
Når man ser på alle de usikkerheder der er knyttet til forskningen vedrørende stress, coping og DM
hos børn og unge, kan man selvfølgelig spørge sig selv, om vi overhovedet kan bruge den
eksisterende viden herom, med alle dens uafklarede spørgsmål, til noget? Det mener jeg dog i høj
grad, vi kan.
Som det også gør sig gældende for stort set alle de psykosociale faktorer, jeg har diskuteret i dette
speciale, kan erkendelsen af huller i den eksisterende viden være med til at motivere ny empirisk
forskning.
En øget opmærksomhed omkring coping-strategier hos børn og unge med DM, kan igen danne
udgangspunkt for kliniske retningslinjer i forhold til tidlig identifikation af uhensigtsmæssige måder
at forholde sig til DM.
Jacobsen et al.[134] finder eksempelvis, at den initielle tilpasning og coping har betydning for
metabolisk kontrol 4 år senere. De børn og unge, der fra undersøgelsens start havde de mest modne
coping-ressourcer (i denne undersøgelse målt ved ”locus of control”, ”ego defense mecanisms”
(ego-forsvarsmekanismer), og ”adaptive strength” (evnen til at tilpasse sig)), var også dem, der
havde bedst glykæmisk kontrol ved udgangen af undersøgelsen.
Forholder det sig sådan, må der være stort præventivt potentiale i at screene ny-diagnosticerede
patienter med DM, med henblik på at afdække individuelle (maladaptive) coping-mønstre.
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” Health beliefs”
Der er flere faktorer som Wertlieb et al. [18] fremhæver som værende coping-ressourcer, eller –
moderatorer, hvilket vil sige, at de har indflydelse på, hvordan den enkelte ’coper’ med stress, og
dermed måske også enten direkte eller indirekte effekt på sygdoms-udfald (i form af fx HbA1cniveau og livskvalitet). I de senere år har der været stigende interesse for ”health beliefs” (opfattelse
af sygdom), som ifølge Wertlieb et al. [18] er en coping-ressource.
Der findes flere forskellige teorier omkring, hvad ”health beliefs” er. En af dem knytter sig til ”The
Health Belief Model” (HBM).
HBM udgør en slags ramme for forståelsen af patienters adhærens overfor sygdoms-specifik adfærd
[135]. Den fokuserer på to aspekter af individets opfattelse af sygdom, og sygdoms-adfærd; 1)
opfattelse af trussel (afhængig af opfattelse af sårbarhed/modtagelighed overfor sygdom, og
forventet alvor af konsekvenserne ved sygdommen); og 2) adfærdsmæssig evaluering (vedrørende
fordele (benefits) ved sygdoms-adfærd, og barriererne for at udføre denne). I henhold til HBM er
sandsynligheden for at barnet/den unge med DM følger behandlingen altså bestemt af fem faktorer;
1) ”susceptibility” (vurdering af sårbarhed overfor DM, og konsekvenserne heraf): 2) ”severity”
(opfattelsen af hvor alvorlig sygdommen er); 3) ”benefits” (belønning/fordele ved at følge
behandlingen – grad af tiltro til dens effektivitet); 4) ”barriers” (barrierer/ omkostningerne ved at
følge behandlingen); og 5) ”cues to action” (påmindelser/cues – enten indre eller ydre – som
diabetikeren forbinder med behandlingen) [135].
Patino et al. [135] fremhæver, at disse fem faktorer formentlig ikke hænger uløseligt sammen,
hvorfor undersøgelser af ”health beliefs” må tage højde for hvert element for sig, i stedet for
udelukkende at fokusere overordnet, og generelt på ”health beliefs”.
Kun få studier har dog testet HBM i forhold til den pædiatriske gruppe.
Patino et al. [135] fremhæver en ældre undersøgelse af Brownlee-Duffeck et al. (1987), hvor man i
en undersøgelses-population med både unge og voksne kiggede på ”health beliefs” betydning for
adhærens og metabolisk kontrol.
I den yngre gruppe (gennemsnits-alder = 18 år) fandt man, at ”health beliefs” kunne forklare op
mod 52% af forskellen i selv-rapporteret adhærens-niveau. Den subjektive vurdering af
omkostninger (”benefits”) ved at følge behandlingen forudsagde afhærens, mens vurderingen af
”susceptibility” og ”severity” forudsagde metabolisk kontrol.
Bond, Aiken & Somerville (1992) (i Patino et al. [135]), fandt i en gruppe af unge diabetikere
(gennemsnitsalder = 14,2 år), i overensstemmelse med HBM, at vurderinger af omkostninger og
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fordele havde indflydelse på adhærens. Børnenes opfattelse af trusler ved DM var positivt relateret
til adhærens, men kun når vurderingen af omkostningerne ved at følge behandlingen var lav.
Metabolisk kontrol var i denne undersøgelse værst, når både vurderingen af trusler og ”action cues”
var høj, og bedst, når vurderingen af trussel var lav, men omfanget af ”action cues” blev estimeret
til at være højt. Dette resultat indikerer, at trusler om alvorlig konsekvenser ikke nødvendigvis fører
til bedre adhærens og metabolisk kontrol hos børn og unge med DM. Især ikke hvis diabetikeren
vurderer omkostningerne ved at følge behandlingen som store. I stedet må man sørge for, at
tilrettelægge behandlingen på en sådan måde, at den kan udføres uden for store omkostninger for
diabetikeren, og sikre tilstrækkelige ydre ”cues to action”, så vedkommende motiveres og hjælpes
til at følge behandlingen.
Også studier af yngre børn (6-9 år) har, ifølge Patino et al. [135], vist en sammenhæng mellem
”health beliefs” og adhærens og metabolisk kontrol.
Patino et al.’s [135] egen undersøgelse understregede dog, som jeg også var inde på, at man, når
man arbejder med børn og unge og deres opfattelse af risiko forbunden med DM, er nødt til at
skelne mellem kort-sigtede og lang-sigtede konsekvenser. Først i den senere ungdom besidder
mennesker den kognitive modenhed til at forholde sig til de potentielle, mere lang-sigtede
problemer.
Skinner et al. [110,136,137,138] arbejder ligeledes med individets sygdomsopfattelse, og dets
indflydelse på forskellige dele af behandlingen. Deres undersøgelser tager dog ikke udgangspunkt i
HBM, men i stedet i ”personal models (of an illness)” (personlig (sygdoms) model), inspireret af
Leventhal et al.’s (1984) ”self-regulation model” (i Skinner et al. [138]). Begge modeller bygger på
traditionel ”schema”-teoris måde at forklare, hvordan ny viden inkorporeres og bearbejdes i forhold
til tidligere erfaringer. Med denne sygdoms-model postuleres det, at det er individets egen
personlige model, eller sygdoms-repræsentation, der bestemmer, hvordan vedkommende reagerer
emotionelt og adfærdsmæssigt på sygdoms-trussel [110]. Skinner et al. [138] fremhæver netop
med-inddragelsen af den emotionelle respons som en af de væsentligste forskelle mellem denne og
andre ”health belief”-modeller.
Også denne personlige sygdoms model består af fem komponenter: 1) sygdoms-identitet og
symptomer; 2) årsag; 3) konsekvenser af sygdom; 4) hvor længe sygdommen varer; og 5)
behandlingens effektivitet [138]. Disse fem komponenter afspejler ikke umiddelbart det emotionelle
fokus, som Skinner [138] pointerer.
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Skinner et al. [110,136,137,138] har. i flere undersøgelser testet denne models anvendelighed i
forhold til børn og unge med DM.
Man har blandt andet fundet, at både ”percieved impact” (opfattelsen af indvirkningen) af
sygdommen, samt vurderet omfang af støtte fra kammerater har betydning for udviklingen af
depression [110]. Ligeledes er ”percieved impact” også fundet at kunne forudsige ”anxiety” (angst)
[137], og have indflydelse på den generelle ”well-being” [138], forstået på den måde, at de der
havde den laveste grad af ”percieved impact” ved undersøgelsens start, også rapporterede mindst
angst, og depression, og mest positiv ”well-being” efter 6 måneder. Ifølge Skinner et al. [138],
bekræfter det den prædiktive værdi af den personlige sygdoms-model.
Jeg har tidligere været inde på, hvordan den subjektive vurdering af den byrde som det er at have
DM, kan påvirke eksempelvis livskvaliteten i negativ retning [74]. Dette resultat understøtter dog
også kammeratskabs betydning for den unges emotionelle udvikling, hvilket jeg vender tilbage til
nedenfor.
Samtidig viser disse undersøgelser også, at hvor opfattelsen af sygdommens indvirkning har stor
betydning for det emotionelle helbred, så spiller vurderinger af sygdommens alvor ikke nogen
signifikant rolle. Det støtter måske igen antagelsen om, at børn og unge med diabetes overvejende
forholder sig til de umiddelbare konsekvenser af sygdommen, og bruger ”avoidant” coping for ikke
at skulle forholde sig til de mere lang-sigtede konsekvenser, som omtalt i forrige afsnit.
Skinner et al. [110,136,137,138] har også undersøgt, hvorvidt den personlige sygdoms-model har
indflydelse på ”self-care” (selv-behandling - synes at minde om adhærens-begrebet, selvom det ikke
bliver defineret, eller nærmere forklaret her).
Man har blandt andet fundet, at vurderinger af familiestøtte har relation til alle aspekter af ”selfcare”. I forhold til kost-mæssig ”self-care” har både forældrene og kammeraternes støtte dog
betydning, samtidig med at relationen (både i forhold til venner og familie) medieres delvist af
diabetikerens ”beliefs” (antagelser) om hvorvidt diabetes-behandlingen har effekt i forhold til at
kontrollere sygdommen [110,138]. Den personlige sygdoms-model påvirker dog kun ”self-care” i
de tilfælde, hvor den unge rent faktisk selv varetager dele af behandlingen.
Som det vil fremgå af næste under-afsnit, er familiestøtte fundet at have indflydelse på mange
aspekter af diabetes-behandlingen af børn og unge. Derfor vækker det heller ikke undring, når
resultaterne af disse undersøgelser understøtter den familie-mæssige støttes betydning for den
generelle ”self-care” [110]. At venners støtte også har indflydelse på det kost-mæssige aspekt af
”self-care” er måske heller ikke så mærkeligt.
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Da unge mennesker opholder sig uden for hjemmets fire vægge en stor del af dagen, og ofte i
selskab med venner, kan man sagtens forestille sig, at venners støtte - eller i modsatte fald negativt
pres – kan påvirke den unge diabetikers motivation for at følge de kost-mæssige anbefalinger.
Skinner et al. [137] hypotetiserer, at støtten i familien har betydning for barnet/den unges udvikling
og ændringer af den personlige sygdoms-model, og ”health beliefs”. Det er dog endnu empirisk
uafklaret. I henhold til almindelig schema-teori [139], hvor nye erfaringer fører til konsolidering
eller revidering af eksisterende schema’er, kan man vel heller ikke udelukke, at de erfaringer, som
den unge selv gør sig i forhold til effekten af ”self-care”/adhærens, kan føre til ændringer og
udvikling af den personlige sygdoms-model.
Med hensyn til glykæmisk kontrol finder Skinner et al. [138] en sammenhæng mellem kost-mæssig
”self-care”, diabetikerens køn, og glykæmisk kontrol. Bedst glykæmisk kontrol fandt man hos
drenge/unge mænd med god ”self-care” i relation til kost.
Som så ofte før nævnt i dette speciale kan undersøgelserne af Skinner et al. [110,137,138] kritiseres
for at være baseret udelukkende på spørgeskemaer, små undersøgelses-populationer, og et måske
ikke tilstrækkeligt repræsentativt udvalg af deltagere (overvejende hvide, middelklasse).
For både den personlige sygdoms-model som Skinner et al. [110,136,137,138] arbejder ud fra, og
”The Health Belief Model”, som Patino et al. [135] undersøger og beskriver, gælder det også, at der
stadig er mange uafklarede spørgsmål for den fremtidige forskning at tage udgangspunkt i. Og
endnu en gang kan man beklage manglen på kausale, frem for korrelationelle sammenhænge.
Der er dog flere aspekter af den eksisterende forskning, som rummer potentiale for det kliniske
arbejde med børn og unge med DM.
For det første indikerer disse undersøgelser det hensigtsmæssige i som behandler at forholde sig til
patienternes egne antagelser omkring deres sygdom, og konsekvenserne heraf. Den prædiktive
værdi af personlige ”health beliefs”, som Skinner et al. [110,136,137,138] fremhæver, i forhold til
både aspekter af ”self-care”, ”well-being”, depression, angst og glykæmisk kontrol, bør ikke gå
uafprøvet hen i den kliniske praksis. Kan vi forudse, kan vi måske også forebygge.
Samtidig fremhæver Skinner et al. [137], at det anvendte spørgeskema til vurdering af den
personlige sygdoms-model (”The Personal Models of Diabetes Questionnaire”), er hurtig at
udfylde, men tegner lovende i forhold til reliabilitet og validitet, og måske dermed kan fungere som
en form for screenings-redskab.
For det andet giver undersøgelserne af både Patino et al. [135] og Skinner et al. [110,136,137,138]
også inspiration til omtanke i forhold til behandlerens kommunikation med den unge diabetes-
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patient. Disse undersøgelser indikerer, at det formentlig ikke er hensigtsmæssigt, om behandleren i
sine bestræbelser på at bedre ”self-care”/adhærens hos patienten ”truer” med de lang-sigtede
konsekvenser af nonadhærens – noget som patienter i denne aldersgruppe har svært ved at forholde
sig til. I stedet må man forsøge at spille på de mere umiddelbare, kort-sigtede risici – så som hyperog hypoglykæmi, som de fleste diabetikere trods alt, i en eller anden grad, har erfaring med.
Desuden understreger især undersøgelserne af Skinner et al. [110,136,137,138] betydningen af at
barnet/den unge med DM har den nødvendige støtte fra både familie og venner.
Social støtte
Ifølge Wertlieb et al. [18], udgør social støtte en af de vigtigste coping-ressourcer eller moderatorer.
Hertil hører både støtte fra den nærmeste familie, men også ekstrafamiliær støtte fra eksempelvis
venner.
Familie-støtte fylder mest i dette under-afsnit, da det formentlig er det psykosociale aspekt af
diabetes-behandlingen hos børn og unge, der har fået størst empirisk opmærksomhed. Til gengæld
er støtte fra venner og andre i det sociale netværk kun empirisk undersøgt i meget begrænset
omfang.
Der eksisterer en ganske betragtelig mængde undersøgelser og artikler, der har forsøgt at afdække,
hvorvidt familie-funktion og –støtte har betydning for metaboliske kontrol, adhærens og livskvalitet
hos børn og unge med DM. Jeg har allerede været inde på, hvordan familiens grad af tilpasning,
varme, omsorg og støtte synes at have betydning for barnet/den unges tilpasning [35,82,88-92],
coping [74], og ”health beliefs” [137], samt for hvorvidt den unge diabetiker udvikler forskellige
former for psykiske forstyrrelser [105, 121-124]. Jeg har ligeledes været inde på, at familiens
ansvarsfordeling vedrørende diabetes-behandlingen menes at påvirke både adhærens, glykæmisk
kontrol og livskvalitet [18,74,95,98-100]. I forbindelse med fordelingen af ansvar for behandlingen,
er der dog et aspekt, som jeg ikke tidligere har berørt, og det er faderens involvering.
Det er i langt de fleste tilfælde moderen, der bærer den største byrde i forbindelse med barnets
behandling [140], flere undersøgelser har dog sat fokus på faderens rolle i diabetes-behandlingen.
Seiffge-Krenke [141] fremhæver, at faderen i familier uden syge børn/unge spiller en vigtig rolle i
forhold til at støtte den unges udvikling af selvstændighed og autonomi. Hun mener ligeledes, at
fædre er mere opmærksomme på de fysiske ændringer, som den unge undergår, og mere lydhøre
overfor den unges generelle ’input’ og meninger.
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På baggrund af en undersøgelse af fædres coping- og kommunikative adfærd i familier med enten
diabetiske eller raske unge, baseret på både spørgeskemaer og direkte observation, finder SeiffgeKrenke [141] dog, at fædre i familier med en ung med DM er mere passive og initiativ-løse,
sammenlignet med fædre til raske unge.
Selvom fædrene i de to grupper ikke adskilte sig fra hinanden i forhold til den generelle måde at
’cope’ med ikke-sygdoms-relaterede-opgaver, kommunikerede fædrene i DM-gruppen væsentlig
mindre med den unge i forbindelse med opgave-løsning, og var mindre støttende overfor dennes
bestræbelser på at bidrage og vise initiativ. Det til trods indikerede undersøgelsen, at de unge
diabetikere faktisk ønskede at fædrene i højere grad skulle involvere sig, og bestræbte sig på at
inddrage dem.
Gavin & Wysocki [140] har fokuseret på faderens indflydelse på diabetes-behandlingen, og
relationen til den generelle familie-funktion. De finder blandt andet en sammenhæng mellem
mødrenes vurdering af faderens involvering, og moderens vurdering af egen psykiske tilpasning.
Ligeledes korrelerede både fædre og mødres vurdering af fædrenes involvering med ægteskabelig
tilfredshed, og familie-funktion. Det vil sige, at der var større ægteskabelig tilfredshed, og bedre
familie-funktion i familier, hvor faderen var mere involveret.
Disse korrelationer siger naturligvis ikke noget om de kausale sammenhænge. Vi ved dermed ikke,
om de mødre, der er bedst tilpasset, også har mest overskud og energi til at inddrage faderen i
behandlingen og bede om hjælp, eller om det er fædres involvering, der mindsker stress og
”distress” hos mødre.
Wysocki & Gavin [142] har ligeledes undersøgt betydningen af fædrenes involvering for barnet/den
unges adhærens-niveau, livskvalitet og sygdoms-status hos børn med forskellige former for
kroniske sygdomme (her iblandt diabetes). I den forbindelse har man fundet, at der er en positiv
sammenhæng mellem graden af involvering fra fædre, og adhærens-niveau og livskvalitet for børn
fra 14 år og op, hvilket kan indikere, at fædres involvering kan have en beskyttende effekt i forhold
til den forringelse af adhærens, man normalt finder hos unge i den tidlige pubertet.
Seiffge-Krenke [141] pegede på, at der generelt i interaktionen mellem fædre og børn/unge er mere
fokus på fritids-aktiviteter og samvær, hvilket kan tænkes at have en gavnlig effekt på adhærens, og
måske tilmed livskvalitet.
Til gengæld var det i undersøgelsen ikke muligt at finde en sammenhæng mellem sygdoms-status
og fædres involvering. Det skal dog pointeres, at sygdoms-status i denne sammenhæng er baseret på
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en subjektiv vurdering, samt antallet af hospitals-indlæggelser og skadestue-besøg. De to
sidstnævnte er trods alt ikke så almindelige i denne alders-gruppe.
Ligeledes blev der ikke målt stabilitet og varighed af faderens involvering. Måske er faderens grad
af involvering bestemt af barnet helbreds-status, sådan at nogle fædre til diabetikere eksempelvis er
mest involveret, når den unges blodglukose-regulation er dårlig, hvorimod bedre regulering fører til
mindskning af involvering. Andre fædre føler sig måske mest motiverede til at involvere sig (og får
mest plads af moderen), når den metaboliske kontrol er god. Flere longitudinelle, og måske
kvalitative, undersøgelser af betydningen af fædres involvering for diabetes-behandlingen, kan
måske klarlægge dette spørgsmål.
Under alle omstændigheder viser disse undersøgelser, at der er grund til at sætte fokus på, hvorledes
man kan øge fædres involvering i behandlingen. Ikke mindst i forhold til at lette byrden fra
mødrene, og bedre adhærens og livskvalitet hos barnet/ den unge med DM.
Urbach et al. [143] fremhæver ligeledes ægteskabelig status som betydningsfuld i forhold til barnets
glykæmiske kontrol. Børn med gifte forældre var i deres undersøgelse bedre til at overholde den
foreskrevne diabetes-behandling, end børn hvis forældre var single, separerede eller fraskilte. Så
selvom Seiffge-Krenke [141] fremhæver manglende involvering fra fædrenes side, er denne
involvering formentlig alligevel bedre end slet ingen involvering.
Lewandowski & Drotar [144] finder i tråd hermed, at mødres vurdering af støtte fra ægtefællen
medierer forholdet mellem konflikt mellem mødre og unge diabetikere, og den unges adhærensniveau. Jo højere moderen vurderede ægtefællens støtte, desto lavere var graden af konflikt, og
desto bedre var den unges behandlings-adhærens.
Netop konflikt er et af de aspekter ved familie-livet, der er fokuseret en del på i forbindelse med
børn og unge med DM.
Generel konflikt er i både tvær-sektionelle og longitudinelle undersøgelser fundet at være relateret
til adhærens-niveau [144], mens Anderson et al. [144,145] bekræfter, at der er en sammenhæng
mellem både generel, og diabetes-relateret konflikt i familier med børn og unge med DM, og dårlig
adhærens og metabolisk kontrol. I forhold til relationen mellem konflikt i familien, og metabolisk
kontrol, indikerer statistiske beregninger dog, at adhærens formentlig medierer dette forhold
[144,145,146].
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En undersøgelse af Lewin et al. [147] bekræfter ligeledes det, de kalder den ”medierende model”,
og får dem til at foreslå, at mangel på adfærd og holdninger, der udtrykker diabetes-specifik støtte
øger forældre-barn konflikt, hvilket igen mindsker barnets villighed til at overholde
behandlingsforskrifter, samtidig med at forældrenes mulighed for at følge barnets adhærens
begrænses.
Disse undersøgelser understreger dermed, at konflikt i familien øger barnet/den unges risiko for
nonadhærens og dårlig metabolisk kontrol, og er en psykosocial faktor, som det er nødvendigt at
være opmærksom på, da implikationerne heraf kan være ganske alvorlige og vidtrækkende.
Hauser et al. [57] finder eksempelvis i tråd hermed, at graden af konflikt i familien kan forudsige
adhærens-niveau op til 4 år efter diagnosticeringen af DM.
Konflikt i familier med børn i puberteten er jo ikke et ukendt fænomen, og Miller-Johnson et al.
[146] spekulerer på, om den forringelse af adhærens og metabolisk kontrol man finder hos mange
unge diabetikere faktisk skyldes den almindelige stigning i graden af familie-konflikter. Som jeg
tidligere har været inde på, er der dog formentlig også biologiske og hormonelle faktorer, der
medvirker til stigningen i blodglukose-niveauet [18].
Relationen mellem konflikt, nonadhærens og metabolisk kontrol er heller ikke forbeholdt familier
med teenagere med DM. Denne relation findes ligeledes i familier med yngre diabetikere, og får
Miller-Johnson et al. [146] til at hypotetiserer, at det udviklingsmæssige spor i familier med et
kronisk sygt barn måske på nogle punkter adskiller sig fra udviklingen i familier uden syge børn.
Måske udløser det restriktive behandlings-regime flere, og tidligere konflikter i familier med yngre
børn med DM, sammenlignet med familier uden kronisk syge børn. Eller måske medfører
diagnosen stress, skyld og sorg hos forældre, hvilket forringer deres evner til at håndtere konfliktfyldte situationer med barnet, hvorfor en ond cirkel sættes i gang.
Powers et al. [148] finder eksempelvis i familier med yngre børn med DM (1-6 år), at forældrene i
disse familier, sammenlignet med familier uden syge børn, oplever betydeligt flere problemer
knyttet til måltider, og samtidig rapporterer en højere grad af uhensigtsmæssig adfærd fra egen side,
der snarere forværrer, frem for at forbedre situationen. Taget i betragtning af, hvor vigtig den rigtig
kost er for blodglukose-regulationen, er det måske ikke så forunderligt, at forældrene i disse
familier rapporterer et højere stress-niveau i relation til interaktioner omkring måltider.
Den tidligere omtalte undersøgelse af Laffel et al. [63] sætter fokus på en anden, ikke uvæsentlig
konsekvens af konflikt i familien – nemlig en forringelse af livskvaliteten hos barnet/den unge med
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DM. De børn, der rapporterede mest diabetes-specifik konflikt i familien, vurderede samtidig deres
livskvalitet mere negativt. Til gengæld fandt man heller ikke i denne undersøgelse at livskvalitet var
knyttet til metabolisk kontrol, hvilket måske kan ses som en indikation af, at de psykosociale
variabler har større indflydelse på livskvalitet, end selve det at leve med en sådan kronisk sygdom.
The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes [76] finder dog i modsætning hertil, at der er en
relation mellem livskvalitet og glykæmisk kontrol, som målt ved HbA1c.
Selvom man i artiklen, der beskriver resultatet [76], refererer til det fundne livskvalitets-mål, som
værende den generelle livskvalitet, har man dog gjort brug af DQOL-spørgeskemaet, som jeg har
beskrevet ovenfor, og som måler diabetes-relateret livskvalitet. Netop spørgeskemaets fokus på
diabetes-relaterede aspekter ved den unges livskvalitet, kan måske forklare, hvorfor denne
undersøgelse finder den relation mellem livskvalitet og glykæmisk kontrol, som Laffel et al. [63]
ikke finder med deres mål for den generelle livskvalitet (PedsQL).
The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes [76] finder ikke, at der er en sammenhæng
mellem forældrenes vurdering af byrden ved at have et barn med DM og barnet/den unges
livskvalitet. Til gengæld påpeger Faulkner & Chang [149], at barnets vurdering af forældrenes grad
af støtte har betydning for deres livskvalitet. De børn, der vurderede, at deres familier var
kendetegnet ved varme og omsorg, rapporterede ligeledes færre bekymringer, og bedre livstilfredshed - et resultat, som også bekræftes af Grey et al. [74].
Måske kan disse resultater ses som et udtryk for, at selv de forældre, der finder behandlingen af et
barn med DM besværligt, alligevel formår ikke at lade det påvirke relationen og støtten til barnet.
Grey et al. [74] fremhæver i den forbindelse, at det er vigtigt, at bevare forældrenes støtte til den
unge i bestræbelserne på at overholde de mange behandlings-elementer. Som omtalt tidligere er det
dog heller ikke underordnet, hvilken form denne støtte antager. I under-afsnittet omkring
ansvarsfordeling har jeg nævnt undersøgelsen af Wiebe et al. [99], der beskriver betydningen af
forskellige former for støtte fra moderen. Jeg har ligeledes i dette under-afsnit været inde på
vigtigheden af faderens involvering i barnet, og måske især den unges behandling. Et mindre antal
undersøgelser har tilmed forsøgt at finde en sammenhæng mellem den generelle opdragelses-stil i
familien, og adhærens og metabolisk kontrol.
Davis et al. [53] finder eksempelvis, at en autoritativ opdragelses-stil, kendetegnet ved varme og
hengivenhed er relateret til bedre adhærens og metabolisk kontrol hos børn i alderen 4 til 10 år.
Seiffge-Krenke [150] sammenligner unge (12-14 år) med DM og deres familier, med en
kontrolgruppe af raske jævnaldrende og deres forældre. Hun finder, at familier med et ungt
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menneske med diabetes vurderer deres familie til at være mere strukturerede, og mindre
sammentømrede (”cohesive”) og stimulerende, end familier med raske børn. Samtidig er højere
grad af struktur og organisation relateret til bedre metaboliske kontrol, mens familie-klima i denne
undersøgelse ikke havde indflydelse på herpå.
Det er ikke utænkeligt, at den højere grad af strukturering og organisering er hensigtsmæssig i
familier med et barn med DM, i forhold til tilpasningen og fordelingen af ansvar for behandlingen.
Resultaterne i undersøgelsen af Cohen et al. [91] indikerer godt nok, at ældre børn ikke trives i
familier, der er regelrette og strukturerede. De ældste unge i deres undersøgelse var til gengæld også
17 år, hvilket er ældre end undersøgelses-populationen i Seiffge-Krenke [150], og dermed måske en
alder, hvor den unge i højere grad er på vej til at løsrive sig fra familien, og dermed føler sig mere
hæmmet af et kontrolerende familie-miljø.
Jeg har tidligere været inde på, hvordan usikkerhed omkring ansvarsfordeling, og for tidlig
overdragelse af ansvar kan have negative konsekvenser for det behandlingsmæssige udfald [18,98].
Af Diabetesforeningens rapport ”Det tredje rum” [151] fremgår det ligeledes, at unge diabetikere
faktisk ønsker, at deres forældre til en vis grad skal forblive involveret i behandlingen og kontakten
med behandlingssystemet, selvom de unge også i nogle tilfælde finder forældrenes indblanding
irriterende. Det understreger formentlig igen, at forældrenes involvering så vidt muligt bør bevares,
men samtidig må afstemmes barnet/den unge diabetikers udviklingsmæssige modenhed og behov.
Som barnet udvikles sker der en ændring i den måde det er rettet mod verden. Hvor de yngste
diabetikere henter den alt overvejende del af den støtte, de har brug for fra forældrene, sker der et
skift i den tidlige pubertet, hvor den unge med DM vender sig mere til sine venner for at finde den
ønskede støtte der [7].
La Greca et al. [152] har undersøgt karakteren af den sociale støtte, som den unge modtager fra
omgivelserne og finder, at støtten fra forældrene har en mere instrumentel karakter i forhold til de
forskellige behandlings-elementer (så som hjælp og påmindelse om blodsukker-måling), mens
støtten fra vennerne er af mere emotionel karakter. Kun støtten fra forældrene er i denne
undersøgelse relateret til adhærens, hvilket, ifølge La Greca et al. [152], måske skyldes, at den
instrumentelle støtte fra forældrene er mere direkte relateret til behandlingens mål, mens en
eventuel relation mellem venskaber og adhærens ikke er så lineær, som dette undersøgelses-design
testede for.
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Andre undersøgelser understøtter dog også værdien af venskaber i relation til diabetesbehandlingen, og peger på, at børn uden venner er i størst risiko for at udvikle uhensigtsmæssige
adfærds- og psykiske forstyrrelser [152]. Man kunne spekulere over, om emotionel støtte fra venner
fungerer som en slags buffer i forhold til den behandlingsmæssige byrde, og de bekymringer der
knytter sig hertil – en buffer, hvis effekt ikke nødvendigvis afspejles i bedre adhærens eller
metabolisk kontrol, men snarere i en bedre livskvalitet.
Støtte fra venner behøver dog ikke nødvendigvis have en positiv effekt på behandlingen af DM.
Pendley et al. [153] peger på, at venner også kan støtte den unge diabetiker i at træffe valg, og
handle i uoverensstemmelse med behandlings-vejledninger. Eksempelvis i forhold til at spise usund
mad, drikke alkohol, og undlade at motionere – alt sammen noget, der kan være decideret sundhedsskadeligt for denne patient-gruppe.
Der er stadig mange spørgsmål knyttet til betydningen af social støtte fra familie og især venner,
som kunne være tjent med yderligere empirisk afklaring. Igen må vi overvejende forlade os på
kvantitative undersøgelser, og korrelationelle analyser, samtidig med at det må være på sin plads
med metodiske overvejelser omkring den udbredte brug af spørgeskemaer - overvejelser der gerne
skulle inspirere til alternative, suplerende måder at indsamle data. Når det kommer til spørgsmål
omkring familiens evne til at støtte et barn, er det formentlig ikke usandsynligt, at nogle forældre
overestimerer, eller i hvert fald over-rapporterer graden af støtte. De fleste vil nok gerne se deres
familie som værende støttende.
Pendley et al. [153] fremhæver det potentielt hensigtsmæssige i at fokusere på mere end blot graden
og eksistensen af støtte fra familie og venner, for i stedet at anlægge et endnu mere kontekstuelt og
nuanceret perspektiv, hvor man undersøger, hvilke aspekter af den sociale støtte, der har en gunstig
effekt på forskellige behandlings- og livskvalitets-relaterede områder på et givet tidspunkt.
Dette under-afsnit understreger endnu en gang betydningen af, ikke at betragte barnet/den unge med
DM uafhængigt af sine omgivelser. Hverken i forskningsmæssigt øje-med, eller i relation til den
kliniske behandling. Diabetikeren er uværgeligt indlejret i en social kontekst, som det er nødvendigt
at forholde sig til, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at forstå de psykosociale faktorers
indflydelse på adhærens, metabolisk kontrol og livskvalitet.
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Et andet aspekt af den sociale kontekst, som formentlig også yder en vis form for påvirkning i
forhold til diabetikerens behandling er selve behandlingssystemet, som kort skal diskuteres i næste
afsnit.
6.B. Faktorer knyttet til behandlingssystemet
På baggrund af deres ”review” af litteraturen omkring adhærens, beskriver De Civita & Dobkin
[154] interessant pædiatrisk adhærens som værende en multidimensionel og dynamisk konstruktion,
der involverer et triadisk partnerskab. Multidimensionaliteten afspejler den kompleksitet og
interrelation, der er mellem de mange behandlingskomponenter, mens det dynamiske aspekt er et
udtryk for de ændringer der sker som følge af diabetikerens udvikling, de kontekstuelle
karakteristika og sygdommens forløb. Hvad angår sygdommens forløb, og de faktorer, der knytter
sig hertil udgør de fokus for næste under-afsnit, mens idéen om det triadiske partnerskab er centralt
for dette afsnit. De Civita & Dobkin [154] mener nemlig, at der sker en gensidig påvirkning og
udveksling mellem de tre partnerskaber; forældre-behandler-team, barn-behandler-team, og
forældre-barn-forholdet, som påvirker behandlings-adhærensen. Jeg har allerede været inde på,
hvorledes forældre-barn/ung-forholdet påvirker ikke bare behandlings-adhærens, men formentlig
også den metaboliske kontrol og livskvaliteten, hvorfor vurderinger af dette samspil bør indgå i
empirisk såvel som kliniske vurderinger af diabetes-behandlingen. Men ud over at se på de
omstændigheder, der påvirker barnet og de nærmeste omgivelser, er det altså også, ifølge De Civita
og Dobkins [154] nødvendigt at have øje for, hvad der sker i og imellem de to resterende
partnerskaber – forældre-behandler-, og barn-behandler-teamet.
Samarbejdet mellem forældre og behandler synes umiddelbart af størst betydning, når barnet
diagnosticeres i så ung en alder, at det ikke selv er i stand til at tage ansvar for sin behandling. Men
som nævnt i flere af de forrige under-afsnit, er det ofte nødvendigt, og i hvert fald hensigtsmæssigt,
at forældrene vedbliver at være involveret i barnet/den unges behandling et godt stykke ind i
puberteten for at sikre bedre betingelser for adhærens, metabolisk kontrol og livskvalitet. Som
fremhævet af Wiebe et al. [99] er det dog vigtigt, at forældrenes involvering ikke vurderes som en
dominerende og styrende funktion, men snarere et samarbejde med barnet. Et samarbejde der
tilgodeser den unges behov for at udvikle selvstændighed og autonomi, samtidig med at det støttes i
at ’cope’ med de udfordringer, som sygdommen medfører, på en sådan måde, at de udvikler den
nødvendige fornemmelse for selvkompetence. Derfor er det også afgørende, at behandleren
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afholder sig fra at presse forældrene til at overlade det fulde behandlings-ansvar til den unge - som
Williams [95] ellers hævder, at det ofte er tilfældet - men i stedet opmuntrer forældrene til at
vedholde eller tilmed øge deres involvering.
Thastum [35] fremhæver at forældrenes følelse af ”empowerment” (myndiggørelse) har betydning
for både barnet/den unges adhærens og metaboliske kontrol. ”Empowerment” beskriver han som
”udtryk for evnen til at tage, udføre og evaluere beslutninger, og kan ses som en funktion af
holdning, viden og adfærd i forhold til familien, behandlersystemet og samfundet” (s.356). Florian
& Elad [155] bekræfter i deres undersøgelse af 88 mødre med børn med DM, at mødrenes følelse af
”empowerment” var signifikant relateret til både adhærens og metabolisk kontro hos barnet. Selvom
også denne undersøgelse er baseret på en statistisk korrelation, hypotetiserer Florian & Elad [155],
at mødre med en højere grad af ”empowerment” ikke alene er bedre til at støtte deres børn, og lære
dem de nødvendige problemløsnings-færdigheder, men samtidig at de formentlig også er bedre til at
formidle kontakt til behandlingssystemet, og dermed få den hjælp, som barnet har brug for.
Funnell & Anderson [156] advokerer for at introducere en ”empowerment” filosofi i diabetesbehandlingen. De mener at litteraturen omkring udbredelsen af nonadhærens og noncompliance
klart indikerer, at den hidtidige tilgang til behandlingen har slået fejl, og at det er på tide, at
behandlere indstiller sig på et mere ligeværdigt samarbejde. Gennem information skal behandleren
styrke patientens fornemmelse af ”empowerment”, så patienten bliver i stand til selv at påtage sig
det fulde ansvar for behandlingen. Det vil sige en slags behandlings-paradigme-skift fra compliance
og adhærens til ”self-management”.
Funnell & Anderson [156] refererer til behandlingen af voksne patienter, men man kan måske
forestille sig, at behandlere i forhold til diabetes-behandling af børn og unge står over for en dobbelt
opgave, hvor der både skal arbejdes med ”empowerment” i forhold til forældre og patient.
Patientens ”myndiggørelser” er formentlig ligeledes central, når man har med børn og unge at gøre.
Også de har behov for at føle, at de (på sigt) er i stand til at varetage egen behandling, og træffe de
rigtige valg i den forbindelse.
I det hele taget peger flere undersøgelser på vigtigheden af at behandleren etablerer en åben og
tillidsfuld kommunikation med både forældre og patient, og at lægen er empatisk og støttende for at
sikre et godt samarbejde og bedre betingelserne for adhærens [7].
Diabetesforeningens rapport ”Det tredje rum” [151] understreger de unge diabetikeres ønske om en
personlig og individualiseret behandling, samt en tæt kontakt med den samme behandler, som de
gerne ser interesserer sig for andet og mere end blot blodsukker-regulationen.
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DiMatteo [46] gør opmærksom på flere forskellige faktorer, som behandleren må være opmærksom
på og forholde sig til, og som det i nogle tilfælde ligeledes vil være hensigtsmæssigt at gøre patient
og familie opmærksomme på med henblik på at undgå, at de bliver barrierer for behandlingen. Det
drejer sig først og fremmest om patienten og familiens bekymringer og frustrationer, hvor
behandleren må være lydhør, og give dem den viden der er nødvendig, for at give dem et realistisk
billede af de udfordringer, de står overfor.
Det er blevet diskuteret, hvorvidt der er en direkte sammenhæng mellem øget viden om
sygdommen, og bedre adhærens og metabolisk kontrol. Nogle undersøgelser synes at bekræfte, at
det forholder sig sådan [7,94], mens andre i stedet holder på, at viden er en nødvendig, men ikke
tilstrækkelig forudsætning for adhærens [16]. Sidstnævnte antagelse afspejles måske indirekte i
afsnittet om ”health beliefs”, hvor det også fremgik, at viden (eksempelvis om konsekvenserne af
nonadhærens og dårlig metabolisk kontrol) ikke nødvendigvis førte til bedre ”self-care”/adhærens,
hvis patienten vurderede omkostningerne hertil for store, eller konsekvenserne for langsigtede
[135]. Man kunne også forestille sig, at øget viden har størst effekt i de tilfælde, hvor der er tale om
utilsigtet nonadhærens, som omtalt tidligere [40].
Under alle omstændigheder er det essentielt, at behandleren sikrer sig, at patient og familie har
forstået de informationer, som er blevet formidlet til dem, lige som det ved formidlingen er vigtigt
at tage højde for ”modtagerens” udviklingsmæssige niveau.
Som omtalt, tjener det formentlig ikke noget formål at true børn og unge med de langsigtede
konsekvenser ved manglende overholdelse af behandlingen. I forhold til yngre børn synes det
snarere være moderens viden omkring sygdommen, der har størst indflydelse på adhærens og
metabolisk kontrol [153], mens det for unge diabetikere er patientens eget videns-niveau, der bedst
forudsiger adhærens- og HbA1c-niveau [7,153]. Behandleren må derfor være opmærksom på, hvem
der er den retmæssige modtager af den viden, der videregives, og tilpasse formidlingen dertil.
Det kan måske ligeledes være hensigtsmæssigt for behandlere at søge at få afklaret, hvorvidt patient
og forældre har intention eller ønske om at følge den foreskrevne behandling. Sporer man allerede
fra starten en skepsis eller tvivl omkring forskellige behandlings-elementer bør man nok diskutere
dette med familien, og forsøge at tilgodese denne skepsis i forhold til planlægningen og
implementeringen af diabetes-behandlingen.
Et andet aspekt, som behandleren bør forholde sig til er betydningen af den kulturelle diversitet i
den pædiatriske diabetes-population. Eksempelvis finder både Nordly [157] og Povlsen [158] i den
danske, pædiatriske diabetes-population, at børn og unge der tilhører etniske minoritetesgrupper er i
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dårligere metabolisk kontrol, end danske børn. præcist hvorfor det forholder sig sådan, er endnu
ikke afklaret, men det synes at være en kendsgerning, at forældrene til disse børn, og i nogle
tilfælde børnene selv ofte har sproglige vanskeligheder, og dermed har svært ved at forstå
behandlingspersonalets anvisninger. Povlsen et al. [158] understreger i den forbindelse behovet for
personale, der er specielt uddannet til at tage sig af disse minoritetsgrupper, og kan tilgodese deres
specielle behov.
Jeg er ikke stødt på empiriske undersøgelser, der belyser en eventuel relation mellem faktorer
knyttet til behandlings-systemet og livskvalitet. Da omfanget af bekymringer og vurdering af
”impact” af sygdommen, ifølge Grey et al. [74], er relateret til livskvalitet, kunne man selvfølgeligt
hypotetisere, at behandleren gennem sin kontakt med patienten, i nogle tilfælde gennem
”empowerment” og videns-formidling kunne mindske bekymringerne, og dermed bedre
livskvaliteten. Det er dog kun en spekulation, uden empirisk belæg.
Som nævnt i afsnit 5, fører behandlings-adhærens ikke nødvendigvis til optimal regulation, hvilket
kan være meget demotiverende for både patient og familie. Derfor understreger, Skinner et al.[159]
nødvendigheden af, at behandleren udviser oprigtig interesse for patienten, og fokuserer på det
positive i barnet/den unges adfærd og bestræbelser på at efterleve behandlings-forskrifterne. Det
fremmer naturligt nok ikke adhærens at bebrejde patienten den eventuelt dårlige regulation, da
årsagen hertil måske skal findes i de biologiske faktorer, der kort skal belyses i næste under-afsnit.
6.C. Faktorer knyttet til sygdommen og behandlingen
I de foregående afsnit, har jeg gennemgået en lang række psykosociale faktorers indflydelse på
HbA1c, adhærens og livskvalitet hos børn og unge med DM, samt set på, hvordan faktorer knyttet
til behandlingssystemet ligeledes påvirker disse behandlingsmål. Der er dog endnu et element, der
bør indgå i vurderingen af påvirkninger af glykæmisk kontrol, adhærens og livskvalitet hos børn og
unge med DM, og det er en diskussion af de karakteristika ved sygdommen, og dens forløb, der har
indflydelse på den enkelte diabetiker, hans/hendes helbreds-tilstand, og måden vedkommende
formår at leve med sin sygdom.

Diabetes over tid
Som nævnt flere gange i specialet, er DM en kronisk sygdom, og for de fleste kroniske sygdomme
synes det at gælde, at nonadhærens over tid snarere er reglen end undtagelsen [34]. Det samme gør
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sig, ifølge La Greca & Bearman [7], gældende for sygdomme, hvor overholdelse af
behandlingsmæssige forskrifter ikke giver sig udslag i umiddelbar symptom-lindring, men hvor
”belønningen” i stedet er mere langsigtet, som det er tilfældet ved DM. DM er for så vidt en
umiddelbar asymptomatisk sygdom, og løftet om en fremtidig mindskning af senkomplikationer er
ikke nødvendigvis tilstrækkelig motivation for adhærens. Som jeg tidligere har været inde på er
forholdet mellem glykæmisk kontrol, HbA1c og adhærens så komplekst, at nonadhærens ikke
nødvendigvis har negativ indflydelse på HbA1c og blodsukker-niveau. La Greca & Bearman [7]
perger i den forbindelse på en undersøgelse af Dunbar (1983), der viste, at havde unge først en gang
fået oplevelsen af, at nonadhærens ikke havde nogen negativ konsekvens for deres helbred, var de
mere tilbøjelige til at gentage det nonadhærente adfærds-mønster.
Behandlingskompleksitet.
La Greca & Bearman [7] og Bauman [40] fremhæver ligeledes, at behandlings-kompleksitet øger
risikoen for adhærens-problemer. Disse problemer synes endnu mere udbredte ved sygdomme, hvor
behandlingen ikke alene involverer medicinering, men også ændringer i livsstil og personlige vaner.
I forbindelse med DM nævner La Greca & Bearman [7], at en ældre undersøgelse af La Greca &
Skyler (1990) viste, at unge diabetikere havde højere adhærens-niveau i forhold til insulin-injektion,
end eksempelvis måltids-relaterede behandlings-elementer.
Alle disse faktorer knytter sig generelt til kronisk sygdom i den pædiatriske gruppe. Der er dog også
karakteristika specifikt knyttet til netop diagnosen og behandlingen af DM, der har indflydelse på
HbA1c, adhærens og livskvalitet.
’Onset’ og varighed af diabetes mellitus
Som jeg kort var inde på i afsnit 4, vil perioden umiddelbart efter diagnosticeringen af type 1
diabetes kunne karakteriseres som en ”Honeymoon periode” [16]. I denne periode producerer
bugspytkirtlens β-celler stadig insulin, og optimale regulering er derfor i mange tilfælde lettere at
opnå. Til gengæld kan det betyde, at patienten og familien undervurderer den indsats, der siden hen
er nødvendig, når insulin-produktionen efter ca. 18-24 måneder ophører helt, og dermed medføre, at
der ”sløses” med behandlingen.
Der synes også at være en række potentielle risici forbundet med tidlig onset af sygdommen. Jeg
har tidligere været inde på, at alderen mellem 10 og 15 år er det tidspunkt, hvor flest får diagnosen
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type 1 diabetes, mens der i de senere år er observeret en stigning i diagnosticeringen af helt små
børn mellem 0 og 5 år [17-19].
Varigheden af type 1 diabetes har en negativ indflydelse på HbA1c-niveau, hvilket betyder, at
risikoen for senkomplikationer stiger, når sygdommen diagnosticeres i en tidlig alder [33].
Neurokognitive, fysiologisk og hormonelle ændringer
Desuden påpeger Wysocki et al. [34], at der synes at være en sammenhæng mellem tidlig sygdomsonset, hyppighed af hypoglykæmi, ketoacidose, og kronisk hyperglykæmi, og at disse faktorer kan
føre til kognitive dysfunktioner, som eksempelvis indlæringsvanskeligheder. Delamater et al. [160]
fremhæver, i deres ’review’ af fremskridt i den adfærds-videnskabelig litteratur vedrørende
psykosociale faktorer og terapi for individer med DM, flere undersøgelser, der peger på at individer
med tidlig diabetes-onset (før 5 år) og hyppige tilfælde af hypo-, og hyperglykæmi er i større risiko
for at udvikle neurokognitive problemer. Det gælder specielt i forhold til visuel-spatiel funktion,
men også i forhold til opmærksomheds-funktion, verbal intelligens, reduceret informationsbearbednings-hastighed, konceptuel ræsonnement, og tilegnelse af ny viden. Soutor et al. [161]
refererer til en række longitudinelle undersøgelser, der viser, at pædiatrisk type 1 diabetes, især ved
tidligt diagnosticerede patienter, kan give verbal-hukommelses-vanskeligheder og indlæringsproblemer. I deres undersøgelse fandt de, at netop hukommelsen har stor betydning for
behandlingen og den diabetes-specifikke adfærd - dog kun hos de unge, der selv bar hovedansvaret
for egen behandling. Hukommelsesvanskeligheder som konsekvens af sygdommen kan dermed
tænkes at være en medvirkende årsag til senere nonadhærens hos tidligt diagnosticerede patienter.
Da patienter, der modtager behandling for type 1 diabetes, oftest er relativt symptomfrie, mangler
de måske de ”cues”, der minder dem om deres sygdom, og som kan udløse hukommelsen for den
diabetes-specifikke adfærd.
De neurokognitive konsekvenser af DM hos børn og unge med DM, er dog endnu et område, hvor
der stadig er mange uafklarede spørgsmål.
Som omtalt i afsnit 4 medfører pubertetsalderen en række fysiologiske og hormonelle ændringer
hos unge mennesker. For diabetikere betyder disse ændringer, at det bliver sværere, hvis ikke
umuligt, at opnå god metabolisk kontrol, da kroppens behov pga. de hormonelle fluktuationer er
meget svingende. I de tilfælde hvor det så lykkes at få HbA1c-værdien ned i et acceptabelt leje, kan
det virke meget demotiverende, at optimal blodsukker-regulation faktisk kan øge risikoen for
hypoglykæmi, insulinfølinger, og ikke mindst insulinchok.
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Selvom insulinchok er relativt sjældent forekommende, er det dog noget, mange unge diabetikere
frygter, da de ser det som en vej til stigmatisering og udstødelse fra sociale fællesskaber [157]. I
stedet vælger nogle at slække på selv-behandlingen, da konsekvenserne heraf er mere langsigtede
og umiddelbart diffuse.
Den medicinske behandling
Med hensyn til selve den medicinske del af behandlingen, er der også nogle faktorer, der har
indflydelse på HbA1c-niveau, adhærens, og formentlig også livskvalitet.
The Diabetes Control and Complications Trial Research Group [29], som jeg har omtalt tidligere,
udgav i 1993 en artikel i det ansete tidsskrift ‘New England Journal of Medicine’, baseret på
resultaterne af en sammenligning mellem traditionel og intensiv diabetes-behandling hos individer i
aldersgruppen 13-39 år. Hver patient blev fulgt i gennemsnitlig 6,5 år, og traditionel behandling
bestod af én til to insulin-indsprøjtninger om dagen, mens den intensive behandling var baseret på
tre til flere insulin-indsprøjtninger om dagen. Samtidig blev insulin-dosis i den intensive gruppe
justeret i forhold til flere daglige målinger af blodglukose-niveau, lige som deltagerne i denne
gruppe kunne vælge mellem almindelige insulin-indsprøjtninger, eller brug af insulinpumper.
Undersøgelsen viste, at den intensive terapi væsentligt mindskede risikoen for-, forsinkede
indtrædelsen af-, eller nedsatte udviklings-hastigheden af allerede begyndende, senkomplikationer
af forskellig art. Samtidig fandt man ingen forskel i vurdering af livskvalitet mellem de to grupper
til trods for de øgede krav, som den intensive behandling stillede til den enkelte diabetiker i den
intensive gruppe..
Patient-gruppen der modtog den intensiv behandling havde gennemsnitligt en HbA1c-værdi, der var
nærmere det anbefalede mål på 6,05, men samtidig havde denne gruppe en tre gange så stor
forekomst af alvorlige tilfælde af hypoglykæmi. Disse tilfælde til trods var der ingen signifikant
forskel mellem de to grupper i udbredelsen af kliniske relevante neurospykologiske ændringer. I
den intensive gruppe var der dog en markant større risiko for at udvikle overvægt.
Det er svært at konkludere noget om adhærens på baggrund af denne undersøgelse, da adhærens her
synes at sidestilles med, eller i hvert fald måles ved HbA1c-niveau. Jeg har tilbage i afsnit 5 været
inde på det problematiske forhold, der eksisterer mellem adhærens og HbA1c.
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Behandling med insulinpumpe
På baggrund af ovennævnte DCCT-undersøgelse [29] anbefalede ’The American Diabetes
Association’ (den amerikanske diabetesforening), at den intensive insulin-behandling blev gjort til
standarden for den kliniske diabetes-behandling [120] – en anbefaling, der også skinner igennem i
den danske patientvejledning for type 1 diabetikere [162].
Den intensive insulin terapi kan enten bestå af flere daglige insulin-injektioner, eller brug af
insulinpumpe. Fordelene ved anvendelse af insulinpumpe er, at den enkelte diabetiker kan reducere
sit daglige insulin-forbrug med op til 15%, og dermed mindske den risiko for hypoglykæmiske
tilfælde, som man ellers finder hos patienter på almindelig intensiv insulin-behandling, grundet
ophobninger af insulin i kroppen [120]. Som nævnt ovenfor kan intensiv insulin-terapi forårsage
vægtstigninger, da patienten for at kompensere for de store doser insulin må indtage flere kalorier.
Disse vægtstigninger kan undgås ved anvendelse af insulinpumpe.
Insulin-pumpebehandling kan efter danske retningslinjer tilbydes patienter med type 1 diabetes, der
ikke kan behandles tilfredsstillende med den almindelige intensive insulin-behandling med flere
daglige injektioner, og derfor har en HbA1c-værdi, der ligger over 7,5 %. Det gøres dog i
vejledningen for insulinpumpebehandling klart, at pumpe-behandling ikke kan tilbydes de patienter,
hvor den dårlige regulering kan forklares ved nonoadhærens [163].
På diabetesforeningens hjemmeside [164] kan man læse, at insulinpumpebehandlingen i Danmark
halter bagefter. Kun 600 ud af landets ca. 20.000 type 1 diabetikere er i dag i behandling med
insulinpumpe. Det svarer til ca. 3% af type 1 diabetikerne, mens tallet i Norge og Sverige er oppe
på ca. 10%. En af de væsentligste årsager til denne forskel er formodentlig, at hvor
pumpebehandlingen i vores nordiske nabolande finansieres af staten, er den betragtelige
økonomiske byrde i Danmark i de fleste amter pålagt de enkelte hospitalsafdelinger.
En af de absolut væsentlige årsager til at afsætte flere ressourcer til insulinpumper er, at denne type
behandling synes at kunne forbedre ikke alene patienternes glykæmiske kontrol, men også deres
livskvalitet [120,163,165]. Brugere af insulinpumper oplever en øget livsstils-fleksibilitet ved at
mindske de glykæmiske risici, der normalt er forbundet med at udskyde måltider, sove længe og
motionere.
Samtidig viser en undersøgelse af Battaglia et al. [120], at unge piger med insulinpumpe
rapporterede bedre følelse af diabetes-relateret selv-kompetence, hvilket, som nævnt ovenfor, kan
have betydning for adhærens og glykæmisk kontrol. [35].
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Valenzuela et al. [92] er en smule mindre overbeviste om insulinppumpe-behandlingens positive
effekt på HRQOL, men fremhæver i stedet vigtigheden af at holde fokus på de psykosociale
faktorers indflydelse på livskvalitet, da deres påvirkning er større. Til gengæld finder man heller
ikke, at insulinpumpe-behandling har en negativ effekt på HRQOL.
Der er ingen tvivl om, at livet med DM byder på mange besværligheder. Som vist i dette hovedafsnit, er der mange psykosociale faktorer, både i relation til det enkelte barn/den unge med DM,
men også i forhold til de mennesker, der omgiver vedkommende, der kan fungere som barrierer for
god blodglukoseregulering, adhærens og bedre livskvalitet. Dette afsnit har der foruden vist, at der
er faktorer knyttet til selve sygdommen, og ændringer i den enkelte diabetikers krop, der ligeledes
har indflydelse på HbA1c-værdi, adhærens og livskvalitet. Flere af disse faktorer har hverken
diabetikeren eller behandlerne umiddelbart mulighed for at ændre på, hvorfor de mange diabetesrelaterede opgaver for diabetikeren og dennes familie kan føles overvældende, besværlige og ikke
mindst formålsløse. Det er dog absolut nødvendigt, at ingen får lov til at ”opgive kampen”.
Konsekvenserne af nonadhærens er måske ikke umiddelbart synlige, men som illustreret i dette og
de øvrige afsnit, ikke desto mindre alvorlige.
7. DISKUSSION
Som beskrevet i specialets indledning finder både danske og udenlandske undersøgelser, at en
meget stor del af den pædiatriske diabetes-population er dårligt regulerede i forhold til de
behandlingsmæssige anbefalinger [7,8]. Det gør sig især gældende for den del af gruppen, der
befinder sig i pubertetsalderen, men også for de yngre diabetikere er der en lang række faktorer, der
synes at kunne påvirke behandlingen og sygdoms-udfald.
I afsnit 5 har jeg beskrevet forskellige anvendte mål til at vurdere netop behandlings-effekt og
sygdomsudfald. Her mener jeg HbA1c, adhærens og livskvalitet, der alle er vigtige elementer i
vurderingen af, hvorvidt den behandlingsmæssige indsats når sit mål.
Når man undersøger behandlings-effekt ved diabetes mellitus, er det vigtigt at holde sig både
sygdommens og behandlingens multidimensionelle karakter for øje. Der er ikke alene en betragtelig
mængde faktorer af både biologisk, fysiologisk og medicinsk karakter, der har indflydelse på
sygdommen og behandlingen, men også en lang række psykosociale faktorer i relation til både
diabetikeren, familie, venner og behandlingen, der har betydning for, hvordan individet formår at
leve med sin sygdom.
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Det overordnede formål med dette speciale har været at lave en ”review” over den eksisterende
viden omkring især de psykosociale faktorers indflydelse på behandlingen af DM. Som det
formentlig er fremgået, er det dog ikke et område, som det er nemt at danne sig et fuldstændigt og
komplet overblik over.
Et af problemerne er de metodiske, og operationelle vanskeligheder knyttet til de beskrevne mål for
behandlings-effekt – det vil sige HbA1c, adhærens og livskvalitet. I forhold til adhærens og
livskvalitet er der ligeledes definitionsmæssige problemer. Tilmed problemer, som de forskellige
undersøgelser ikke adresserer, og forholder sig til. Alt sammen medvirker det til at efterlade
ubesvarede spørgsmål, og gøre det vanskeligt at sammenligne resultater på tværs af undersøgelser,
hvilket så absolut må være en af konklusionerne på dette speciale.
Mange af de artikler, der er nævnt ovenfor, indledes med en beklagelse over manglen på empiriske
undersøgelser, der forklarer og analyserer forskellige psykosociale barrierer for diabetesbehandlingen af børn og unge. Med hensyn til flere af de faktorer, der er nævnt i dette speciale, har
det da også kun i begrænset omfang været muligt at finde empiriske undersøgelser, der har
beskrevet disse. Det gælder for eksempel for faktorer som: den initielle reaktion på diagnosen,
”health beliefs”/den personlige sygdomsmodel, fædres involvering, og venskaber. Faktorer som
familie-støtte og –konflikt har umiddelbart været mål for mere empirisk forskning – selvom der
også i relation til disse faktorer er uafklarede spørgsmål.
Et af de største frustrationsmomenter i forbindelse med dette forsøg på at lave en ”review” over den
aktuelle videns-status vedrørende psykosociale faktorers indflydelse på behandlingen af DM hos
børn og unge, er de store uoverensstemmelser mellem undersøgelses-resultater. For hver gang man
finder en undersøgelse, der bekræfter en relation mellem en given psykosocial faktor og et
behandlings-mål, er der næsten uværgeligt også eksempler på undersøgelser, der ikke kan bekræfte
denne relation.
En stor del af forklaringen skal formentlig findes i de føromtalte metodiske og operationelle
vanskeligheder knyttet til behandlingsmålene. Et andet muligt problem ved hovedparten af de
ovennævnte undersøgelser er, at de er baseret på spørgeskemaer. Jeg har tidligere beskrevet de
potentielle farer ved udelukkende at basere undersøgelses-resultater på spørgeskemaer, men vil også
gerne understrege, at brug af spørgeskema ikke nødvendigvis er ensbetydende med bias i resultatet.
Spørgeskemaer kan være et meget effektivt middel til at indsamle store mængder data fra mange
mennesker på kort tid. For at sikre værdien af resultaterne af en sådan undersøgelse er det dog
væsentligt at sikre, at spørgeskemaet besidder den nødvendig reliabilitet og validitet, og netop på
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dette punkt er jeg i tvivl om, om ikke mange af undersøgelserne vedrørende psykosociale faktorers
indflydelse på diabetes-behandlingen kommer til kort. Det synes ikke at være en ualmindelig
fremgangsmåde, enten at designe nye spørgeskemaer i forbindelse med tilrettelæggelsen af en
undersøgelse, eller stykke spørgeskemaer sammen af elementer fra allerede eksisterende
spørgeskemaer, med henblik på at tilgodese eget formål. Evaluering, revidering og nytænkning er
selvfølgelig et essentiel element af al udvikling, men i forhold til spørgeskemaer er det stadig
nødvendigt at forholde sig til de konsekvenser det kan have for både reliabilitet og validitet.
Muligheden for at sammenligne resultater på tværs af undersøgelser og patient-populationer
vanskeliggøres ligeledes væsentligt, hvis hver undersøgelse er baseret på sin egen specielle
konstellation af spørgsmål.
Et andet problem med en lang række af de ovenfor beskrevne undersøgelser og resultater er, at de er
baseret på relativt små undersøgelsespopulationer, hvilket kan have afgørende betydning for den
statisktiske rækkevidde og konklusion. En nærmere belysning af de psykosociale faktorers
betydning for behandlingen af DM kunne i høj grad drage nytte af studier med større
undersøgelsespopulation.
Når vi skal forholde os til den viden, som undersøgelserne i denne ”review” har genereret, er det
væsentligt at holde sig for øje, at der for langt den overvejende del af undersøgelserne er tale om
korrelations-, eller regressionsanalyser. Det vil sige, at vi har fået en masse information om
relationer, og i nogle tilfælde også mulighed for at forudsige en behandlings-effekt på baggrund af
en given psykosocial variabel - som eksempelvis at god coping og tilpasning forudsiger adhærens
op til fire år senere [16]. I langt de fleste tilfælde er spekulationerne omkring de nærmere årsager til
de fundne sammenhænge dog netop spekulationer. Vi kan hypotetisere over mulige årsager til
diverse relationer, men kan på baggrund af disse undersøgelser ikke sige noget konkret.
Kun et fåtal af undersøgelserne, som eksempelvis Williams [95], har benyttet sig af et mere
kvalitativt undersøgelses-design, hvilket formentlig er hensigtsmæssigt i forhold til at afdække mere
kausale forklaringer. Undersøgelses-populationen i Williams [95] var til gengæld meget lille
(N=20), hvilket gør det vanskeligt at generalisere resultatet fra denne undersøgelse til andre grupper
af diabetikere.
Selvom der også i dette speciale refereres til flere longitudinelle undersøgelser, som eksempelvis
Kovacs et al. [86,88], er forskningen vedrørende psykosociale faktorers indflydelse på diabetesbehandlingen præget af tvær-sektionelle undersøgelser. Det betyder også, at det er svært at sige
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noget om, hvorvidt de relationer, som jeg har beskrevet ovenfor, er vedvarende, eller ændres som en
konsekvens af tidens gang.
Longitudinelle undersøgelser kan være med til at belyse en eventuel prædiktiv værdi af forskellige
faktorer i forhold til at forudsige fremtidig behandlings-udfald. Og kan vi forudige, kan vi måske
også forebygge, hvilket vil være særdeles hensigtsmæssigt i forhold til en sygdom som DM, hvor de
langsigtede konsekvenser i mange tilfælde er ganske alvorlige.
Selvom denne ”review”har tydeliggjort det stadig eksisterende behov for videre udforskning i
psykosociale faktorers indflydelse på diabetes-behandlingen, samt behovet for også at implementere
longitudinelle- og kvalitative undersøgelses-designs, indikerer dette speciale dog også, at vi er, om
ikke et godt stykke af vejen, så i hvert fald kommet i gang med at afdække det komplicerede
samspil, der er fremherskende på dette område. Når man tænker på den nærmest epidemiske
udbredelse af DM, og de enorme samfunds-økonomiske ressourcer denne sygdom kræver, må man
dog forundres over, at vi alligevel ikke er kommet længere i forsøget på at forstå de psykosociale
faktorers massive indflydelse på diabetes-behandlingen.
På baggrund af de undersøgelser, der udgør fundamentet for denne ”review” har jeg forsøgt grafisk
at illustrere de områder, hvor der synes at være evidens for et samspil/en relation mellem de tre
behandlings-mål (HbA1c, adhærens, og livskvalitet), og forskellige psykosociale faktorer. Se
venligst figur 1 nedenfor.
Denne grafiske fremstilling består af tre kasser, der hver repræsenterer et af de tre beskrevne
behandlings-mål: HbA1c, adhærens og livskvalitet.
I hver af kasserne står skrevet de psykosociale faktorer, der i dette speciale er vist at være relateret
til det pågældende behandlings-mål. Kasserne overlapper ligeledes hinanden, og i de mindre kasser,
der fremkommer på baggrund heraf findes de psykosociale faktorer, der er relateret til mere end ét
behandlings-mål. Det vil sige, at den lille kasse, der opstår i midten repræsenterer de psykosociale
faktorer, der både er relateret til HbA1c, adhærens og livskvalitet.
Også her skal det understreges, at denne grafiske fremstilling kun beskriver relationer, eller
korrelationer mellem behandlings-mål og psykosociale faktorer. Der er ikke gjort forsøg på at
angive ”retning” for nogle af disse relationer, og man kan derfor ikke her ud fra se, om eksempelvis
familie-støtte forbedrer adhærens, eller om bedre eller dårligere adhærens påvirker familiens støtte
til barnet/den unge med DM. I de tilfælde, hvor der er empirisk belæg for at sige noget om
retningen af en sådan sammenhæng, vil det være nævnt i det forrige hovedafsnit.
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Samtidig siger figuren heller ikke noget om en eventuel inter-relation mellem forskellige
psykosociale faktorer, lige som relationer behandlingsmålene imellem ikke er illustreret.

Figur 1. Grafisk oversigt over relationer mellem psykosociale faktorer og behandlings-mål.
HbA1c
- Initielle reaktion
- “Onset”/varighed
- “Learned helplessness”
- Etnicitet/minoritetsgruppe
- Fysiologiske/hormonelle ændringer
- Behandlings-intensitet (intensiv vs. almindelig)*

Adhærens

- Alder/udviklingsniveau
- Viden
- Selv-kompetence
- Coping-strategier
- Stress
- Health beliefs/
personlig sygdomsmodel
- “Empowerment”
- Familie-struktur

- Tilpasninga
- Ansvarsfordeling
- Forældres (mødres)
involvering
- Depressionb
- Spiseforstyrrelser
- Familie-konflikt

- Insulinpumpebehandling*

- Støtte fra venner
- Fædres involvering

- Bekymringer/”self-blame”
- Vurdering af sygdoms-“impact”

Livskvalitet
- Køn
- Familiestøtte
- Patient/behandler relation

a

: ikke fuldt afklaret i forhold til livskvalitet.
: ikke fuldt afklaret i forhold til HbA1c.
*: ikke psykosociale faktorer, men medtaget pga samspillet/medindflydelse på psykosociale
aspekter af diabetesbehandlingen.
b

Årsagen til at jeg har valgt at opstille denne grafiske model, er ikke alene ønsket om at
overskueliggøre og opsummere de mange psykosociale faktorer, jeg har diskuteret i de forrige
afsnit, men også fordi, jeg finder, at den på overskuelig vis kan give stof til eftertanke.
For det første kan figuren give inspiration til fremtidig empirisk udforskning.
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Det kan naturligvis diskuteres, om jeg har udvalgt og medtaget de mest væsentlige psykosociale
faktorer, eller om der er noget, der er udeladt eller overset.
Som udgangspunkt har jeg søgt artikler vedrørende diabetes, HbA1c, adhærens, livskvalitet og
psykosociale variabler/faktorer på nogle af de større e-tidsskrifter, og internet-databaser, som
eksempelvis PubMed, Diabetes, Diabetes Care og Journal of Pediatric Psychology. Dernæst har jeg
brugt referencelisterne i disse artikler til en udvidet søgning på nogle af de mest citerede og
kollegialt anerkendte studier. Dermed kan det ikke udelukkes, at jeg har udeladt andre psykosociale
faktorer eller empiriske undersøgelser.
Som sagt i afsnit 4 betyder de omfangs-mæssige rammer for dette speciale, at det ikke har været
muligt uddybende og tilbundsgående at diskutere og analysere samtlige psykosociale faktorer, der
har indflydelse på diabetes-behandlingen hos børn og unge. Jeg har valgt dem, der for mig at se var
enten blandt de mest ”indflydelsesrige”, eller de mest empirisk velfunderede i forhold til en relation
til HbA1c, adhærens, eller livskvalitet.
Under forudsætning af, at jeg har valgt rigtigt, synes jeg, den grafiske fremstilling kan inspirere til
udforskning af nogle af de faktorer, hvis relation til de behandlingsmæssige mål endnu er uafklaret.
Det drejer sig eksempelvis om relationen mellem tilpasning og livskvalitet, og mellem depression
og HbA1c
Når jeg kigger på den grafiske model, kan jeg heller ikke lade være med at spekulere over, om de
forskellige psykosociale faktorer her har fundet deres endelige placering, eller om videre forskning
kan afdække nye relationer. For eksempel er der i de undersøgelser, jeg har analyseret, ikke
beskrevet nogen relation mellem viden og livskvalitet. Men man kunne måske forestille sig, at øget
viden kunne mindske graden af bekymringer, og føre til en mindre skræmmende vurdering af
sygdoms-”impact”, og dermed bedre livskvaliteten for den enkelte diabetiker.
Ligeledes synes jeg, det kunne være interessant at se på, om en øget fornemmelse af selvkompetence hos barnet/den unge, eller ”empowerment” hos mødre, er relateret til livskvaliteten hos
diabetikeren.
Med hensyn til hovedparten af de øvrige psykosociale faktorer, der er repræsenteret i denne model
er der dog også, som tidligere omtalt, et stort behov for yderligere empirisk udforskning, der kan
understøtte og bekræfte både deres placering her, men også deres indbyrdes relation, samt de
bagvedliggende årsager til deres påvirkning af behandlings-udfaldet.
I den forbindelse kan den grafiske model bruges som inspiration til multifaktorielle studier, der
sætter fokus på mere end ét psykosocialt aspekt af behandlingen. Vil man eksempelvis lave en
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empirisk undersøgelse af relationen mellem familie-støtte og adhærens, kunne det måske være
interessant (og overskueligt) ligeledes at inddrage betydningen af støtte fra venner, eller en eventuel
konsekvens for livskvalitet.
Den grafiske model er dog ikke alene interessant i forhold til fremtidig forskning. Den kan også
finde anvendelse i forhold til den kliniske praksis, og tilrettelæggelsen af relevant intervention.
I den kliniske praksis kan modeller som denne bruges som et arbejdsredskab for behandleren.
Står man eksempelvis med en patient med dårlig blodglukose-kontrol, kan man i modellen hente
inspiration til at rette opmærksomheden mod nogle af de punkter, der kan have indflydelse på
HbA1c og blodglukose-kontrollen.
Det samme gør sig gældende i forhold til adhærens og livskvalitet, selvom disse variabler måske
ikke er helt så synlige, eller nemt tilgængelige i den daglige praksis. Ofte vil man formodentlig
forlade sig på patienten eller forældrenes angivelse af, hvorvidt behandlingen overholdes, hvilket,
som omtalt, ikke nødvendigvis afspejler sandheden til fulde.
Livskvalitet er formentlig et relativt abstrakt begreb at få intoduceret i behandlings-relationen. Som
omtalt i afsnit 5 betyder livskvalitets-begrebet ikke nødvendigvis det samme for alle [61], og
samtidig er det også et begreb, som mange behandlere tilsyneladende er lidt i tvivl om, hvordan
man bedst forholder sig til og implementerer som et behandlings-mål [45]. Det besidder ikke de
almindelige kvantificerbare kvaliteter, som normalt kendetegner medicinsk praksis. Ikke desto
mindre er det, som det er fremgået af dette speciale, et vigtigt og værdigt behandlings-element –
ikke mindst for patienten, der ikke bare skal overleve sin sygdom, men også gerne have
mulighederne for at leve et godt liv.
Netop fordi adhærens og livskvalitet som behandlings-mål kan være svære begreber at få afdækket
og verbaliseret i forhold til den pædiatriske diabetes-population, kan det måske være
hensigtsmæssigt at implementere en form for spørgeskema-screening i behandlingen. Jeg har
allerede beskrevet nogle af de mest anvendte spørgeskemaer til at vurdere adhærens (SCI og
DBRS), og livskvalitet (PedsQL og DQOLY), og også de eventuelle problemer, der kan knytte sig
hertil.
For at kompensere for disse problemer, kunne man dog måske forestille sig, at patient og behandler
udfylder spørgeskemaerne sammen. Ikke alene giver det behandleren mulighed for at opfange nogle
af de situationer, hvor patienten eventuelt (hvis vedkommende var alene) ville have ”pyntet” på
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sandheden. Samtidig åbner det også muligehed for den åbne diskussion, og udtryk for oprigtig
interesse fra behandleren, som er så væsentligt for børn og unge med DM [151].
I forhold til adhærens ved vi allerede, at nonadhærens er mest udbredt hos unge i puberteten,
hvorfor en sådan spørgeskema-screening formentlig er mest relevant enten ved ”indtrædelse” i
puberteten som en præventiv foranstaltning, eller i løbet af puberteten, for at sætte fokus på
eventuelle problemer, og deres konsekvenser.
Med hensyn til livskvalitet er der mere usikkerhed omkring en eventuel sårbar periode, hvilket også
må være et emne for fremtidig udforskning. Man kan selvfølgelig spekulere over, om relationen
mellem livskvalitet og både depression, spiseforstyrrelser og bekymringer også her indikerer, at
unge i puberteten (hvor disse problemer er mest fremtrædende) ligeledes er i størst risiko for at
opleve en forringelse af livskvalitet.
Resultaterne fra en sådan spørgeskema-screening kan i kombination med informationerne i figur 1,
vedrørende psykosociale faktorer der er relateret til adhærens og livskvalitet, bruges som
udgangspunkt for en analyse af baggrunden for eventuelle problemer, samt for planlægning af
hensigtsmæssig intervention.
Ofte vil det formentlig forholde sig sådan, at der er mere end én psykosocial faktor, der påvirker
behandlingen af DM hos børn og unge. Kan vi enten gennem samtaler med patienten, eller en form
for screening identificere disse faktorer, kan den grafiske model bruges i forhold til at planlægge
forskellige former for intervention specifikt rettet mod disse psykosociale faktorer.
En af forudsætningerne for til fulde at kunne udnytte informationerne i figur 1 med henblik på en
præventiv eller tidlig indsats er naturligvis, at vi bliver bedre i stand til at screene patienter, der er i
risiko for behandlingsmæssige problemer. Jeg har allerede tidligere nævnt DEPS [115] og AHEAD
[118], der er spørgeskemaer udviklet specifikt med det mål at screene for spiseforstyrrelser hos
unge diabetikere. Et andet eksempel på et sådan screeningsredskab kommer fra Cameron et al.
[166], der har testet validiteten af ”The Child Health Questionnaire”, og bekræfter værdien af dette
spørgeskema som screeningsredskab til at identificere børn med DM, der er i risiko for at udvikle
mentale- og adfærdsmæssige problemer. Lewin et al. [147] fremhæver ligeledes brugen af allerede
eksisterende spørgeskemaer til at screene for problemer i familie-dynamik relateret til adhærens, for
dermed at kunne tilbyde terapi til familier i risiko.
Hvad enten en sådan screening kan baseres på allerede eksisterende redskaber, eller fordrer
udvikling af nye instrumenter, er det dog nødvendig med en omfattende forskning, der kan belyse
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sådanne redskabers validitet som screenings-instrument og forløber for behandlingsmæssig
intervention.
Den måde de psykosociale faktorer er kategoriseret i forskellige kasser afhængig af deres relation til
én eller flere behandlings-mål, kan give os en pejling om, hvilken form for intervention, der må
formodes at have den største effekt i forhold til at bedre HbA1c, adhærens og livskvalitet.
Indikerer samtaler og/eller screening eksempelvis tilstedeværelsen af flere psykosociale barrierer
for behandlingen kan den grafiske model være til hjælp i forhold til at udvælge et fokus for
interventionen.
Eksempelvis illustrerer den markerede kasse midt i modellen de psykosociale faktorer, der på en
eller anden vis er relateret til alle de tre beskrevne behandlings-mål – det vil sige relateret til
HbA1c, adhærens og livskvalitet. Skal man i behandlings-øjemed prioritere (og det skal man jo
ofte) mellem forskellige interventions-strategier, kan det være hensigtsmæssigt at vælge den
interventions-form, der har størst effekt i forhold til de forskellige behandlings-mål.
Vælger man i henhold til den grafiske model en intervention, der er rettet mod en af de psykosociale
faktorer, der er illustreret i den midterste kasse, øger man sandsynligheden for, at denne
intervention vil have en positiv effekt på både den metaboliske kontrol (HbA1c), adhærens og
livskvalitet.
Men findes der så sådanne interventions-former – det vil sige intervention, der sigter mod enten
tilpasning, ansvarsfordeling, forældres/mødres involvering, depression, spiseforstyrrelser eller
konflikt i familien?
Hvis man kan beklage manglen på undersøgelser af psykosociale faktorers relation til diabetesbehandlingen, må man begræde den aktuelle status for undersøgelser, der analyserer effekten af
intervention i forhold til at bedre diabetes-behandling og sygdoms-udfald. Der eksisterer til dato
kun en begrænset mængde undersøgelser, og mange af disse kan kritiseres for udtalte mangler.
Der er selvfølgelig en betragtelig mængde undersøgelser der beskriver forskellige medicinske
interventions-formers effekt i forhold til at bedre især den metaboliske kontrol, men da dette er et
sundhedspsykologisk speciale, med særligt fokus på psykosociale faktorers relation til diabetesbehandlingen, er jeg naturligvis mest optaget af de interventioner, der har psykologisk karakter.
Når man orienterer sig i litteraturen omkring psykologiske interventioners effektivitet i forhold til
bedring af HbA1c, adhærens, og livskvalitet hos børn og unge vil man uværgeligt støde på
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beskrivelser som ”lovende” eller ”formentlig effektivt” i henhold til Chambless kriterierne, men
yderst sjældent ”vel-etablerede”. (Chambless kriterierne blev udviklet midt i 1990’erne af en
arbejds-gruppe under ’American Psychological Association’, ledet af Dr. Dianne Chambless.
Formålet var bl.a. at udvikle kriterier for empirisk evaluering af psykologisk behandling [167]).
Det skyldes oftest, at de eksisterende undersøgelser har en række metodologiske problemer, som fx
for små undersøgelsespopulationer; fokus på kort-tids intervention med begrænset follow-up
periode; selektions procedurer, der udelukker de åbenlyst modvillige eller nonadhærente patienter;
mangel på opfølgende studier, der kan bekræfte tidligere undersøgelser generaliserbarhed og
validitet; og manglende specificering eller operationalisering af undersøgelsens psykosociale
variabler eller behandlingsmæssige mål [7].
Society of Pediatric Psychology, som er en under-division af American Psychological Association
har på deres hjemmeside publiceret en liste over empirisk vel-etablerede psykologiske behandlinger
ved en række medicinske lidelser, heriblandt også diabetes [168]
Blandt de undersøgelser, der fremhæves på denne liste, er flere foretaget af Tim Wysocki og
kolleger [169,170]. Disse studier undersøgte effekten af ”Behavioral Family Systems Therapy”
(BFST), som er udviklet af Robin og Foster. Den unge diabetiker og familien modtog 10 sessioner
med en psykolog, hvor der blev fokuseret på træning af problem-løsning og kommunikationsfærdigheder, kognitiv omstrukturering af problematiske antagelser og holdninger, og funktionel og
strukturel familie-terapi.
Denne interventionsform havde på både kort- og lang sigt en positiv effekt på forældre-barnforholdet, og den generelle kommunikation i familien, mens effekten på adhærens og metabolisk
kontrol var ret svag.
Siden disse undersøgelser blev publiceret, har Wysocki et al. [171,172] testet en revideret udgave af
denne familie-intervention, som de kalder ”Behavioral Family Systems Therapy for Diabetes”
(BFST-D), hvor bl.a. behandlings-/interventionsforløbet blev forlænget fra 3 til 6 mdr.. I den
reviderede udgave synes denne familie-intervention effektiv i forhold til at mindske familie-konflikt
(som er én af de faktorer der i denne review er vist at være relateret til alle tre behandlings-mål),
bedre adhærens og metabolisk kontrol. Wysocki et al. [171] fremhæver dog selv, at det er
nødvendigt med yderligere udforskning af de underliggende mekanismer bag denne effekt. Der er
heller ikke i evalueringen af denne interventions-form noget mål for en eventuel effekt på patientens
livskvalitet.
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Et andet potentielt problem ved BFST-D er at den er relativt ressource-krævende, både økonomisk
og tidsmæssigt.
En noget mindre ressource-krævende tilgang til intervention er udviklet af Anderson et al. [9,173].
De har designet en intervention, der sigter mod at forbedre familie-samarbejdet omkring diabetes”management”. Interventionen indpasses i den almindelige kliniske diabetes-behandling, og består
af 20-30 minutters samtaler mellem familien, diabetikeren og behandler, hvor der opfordres til åben
og aktiv familie-diskussion. Til møderne fokuseres der på forskellige temaer i relation til det at være
en familie med en ung diabetiker, og der uddeles forskelligt oplysende materiale. Ligeledes
forhandler familie-medlemmerne den indbyrdes fordeling af ansvar for forskellige elementer af
behandlingen, hvilket Anderson et al. [98], som tidligere omtalt, finder har en gavnlig effekt i
forhold til adhærens og glykæmisk kontrol.
Denne form for intervention fører, ifølge Anderson et al. [9,173], ikke bare til en forbedring af
samarbejdet i disse familier, men også øget involvering fra forældrenes side, mindskning af familiekonflikt, og bedring af glykæmisk kontrol, som målt ved HbA1c. Det vil sige, at der her er tale om
en intervention, der tilsyneladende fører til forbedringer af to af de psykosociale faktorer i figur 1’s
midterste kasse. Dermed kunne man også forvente at finde en forbedring af adhærens og
livskvalitet, hvilket dog ikke undersøges her.
Der eksisterer ligeledes undersøgelser, der finder en gavnlig effekt af intervention specifikt rettet
mod én psykosocial faktor, som eksempelvis udvikling af coping-færdigheder [174], maksimering
af patient og families viden om DM, eller involvering af venner i behandlingen [7]. Ikke desto
mindre synes der at herske enighed om, at der stadig er et stort behov for empirisk udredning og
udvikling af intervention der kan forbedre sygdoms-udfald for børn og unge med diabetes.
Jeg har i løbet af dette speciale ikke alene diskuteret forskellige psykosociale faktorers betydning
for diabetes-behandlingen hos børn og unge, men også forsøgt at udlede implikationerne af denne
viden i forhold til den kliniske behandling – et område, der kun er mangelfuldt belyst. Selvom der
her kun er plads til en relativt kort opsummering, kan den forhåbendlig give anledning til at
behandleren gør sig nogle overvejelser om, hvilke behandlings-elementer han/hun kan inddrage for
at optimere den pædiatriske diabetes-behandling:
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Behandlingsanvisninger vedrørende behandlerens kontakt med børn og unge med diabetes:
- På baggrund af det komplekse, delvist uafklarede forhold mellem HbA1c, adhærens og livskvalitet
må man understrege det uhensigtsmæssige i udelukkende at fokusere på ét af disse elementer i den
kliniske behandling. HbA1c er især i puberteten et ustabilt mål for behandlingens effekt, hvorfor det
er væsentligt også at sætte fokus på patientens adhærens-adfærd, og oplevelse af livskvalitet.
- Vær opmærksom på familiens initielle reaktion. Jo yngre barnet er ved diagnosen, desto stærkere
er forældrenes reaktion ofte. Den initielle reaktion vil også ofte være en indikation på familiens
senere tilpasning til sygdommen.
- Det er hensigtsmæssigt med et øget fokus på familiens og barnets tilpasning. Tidlig identifikation
af dysfunktionelle tilpasningsreaktioner åbner mulighed for iværksættelse af rettidig intervention.
- Ved mistanke om-, eller erkendelse af nonadhærens kan det være hensigtsmæssigt at skelne
mellem de to forskellige former for nonadhærens (selv-valgt og utilsigtet), og forholde sig til de
risikofaktorer der knytter sig hertil. For selv-valgt nonadhærens er disse risikofaktorer:
behandlingens kompleksitet; økonomiske omkostninger; eventuelle bivirkninger ved behandlingen;
patientens antagelser, bekymringer og eventuelle fornægtelse af diagnosen; og patientens
utilfredshed med behandleren. For utilsigtet nonadhærens er risikofaktorerne knyttet til:
karakteristika ved patienten (fx glemsomhed; dårlig hørelse, syn og mental funktion; og
psykosociale problemer); udviklingsmæssige karakteristika (fx barnet i trodsalder, der nægter at
tage medicin; den unge, der eksperimenterer med behandlingen); og karakteristika ved
behandlingssystemet (fx dårlig kommunikation mellem behandler og patient).
- Vær ligeledes opmærksom på moderens øgede risiko for udvikling af psykiske forstyrrelser (eks.
depression, PTSD, og angst) i forbindelse med barnets diagnose. Moderens eventuelle psykiske
vanskeligheder ophører som oftest i løbet af det første år efter barnets diagnosticering, men kan ikke
desto mindre påvirke barnets tilpasning, og risiko for at udvikle psykiske og adfærdsmæssige
problemer.
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- Behandleren bør være opmærksom på familiens ansvarsfordeling af diabetes-specifikke opgaver.
Det indebærer vejledning til forældre omkring realistiske forventninger til hensigtsmæssig
ansvarsfordeling, der tilgodeser barnet/den unges udviklingsmæssige modenhed, samt eventuel
forhandling af ansvarsområder.
- Behandleren bør ligeledes være opmærksom på barnet/den unges risiko for udvikling af psykiske
vanskeligheder. Især i løbet af det første år efter diagnosticeringen. Psykiske problemer relateret til
diagnosticeringen ophører dog også ofte i løbet af det første år.
- Der er en række risikofaktorer der menes at øge risikoen for udvikling af depression hos
diabetikere, som behandleren bør holde sig for øje, og måske adressere i behandlingen. Der peges
eksempelvis på: Tab af selvtillid, dårlig tilpasning til sygdommen, følelse af hjælpeløshed, frygt for
diabetes-relaterede komplikationer, familiens tilpasning og sammenhold, og barnets vurdering af
familiens grad af varme og omsorg.
- Ligeledes er der risikofaktorer for udvikling af spiseforstyrrelser hos unge diabetikere, som
behandleren må være opmærksom på: Bl.a. personlighedstræk (høj grad af ”harm avoidance”, lav
grad af ”self-directedness”), uheldige coping-strategier, ”usund” relation til familie/mor, alder oo
køn (13-14-årige piger er i størst risiko), forhøjet BMI, og stor krops-utilfredshed.
- Behandleren bør være opmærksom på patientens coping-strategier og ”health beliefs”/personlig
sygdomsmodel, da disse psykosociale faktorer har betydning for behandlingen. Det indebærer bl.a.
at behandleren må undersøge patientens måde at forholde sig til sin sygdom, men også at
behandleren må være opmærksom på sin kommunikation med patienten. Det nytter f.eks.
formentlig ikke at true yngre patienter med de langsigtede konsekvenser af nonadhærens.
I henhold til HBM er det også væsentligt for behandlere at se på, hvordan barnet vurdere/opfatter
sin sygdom. Vurderer barnet eksempelvis omkostningerne ved behandlingen til at være store, er der
stor sandsynlighed for, at det kan føre til nonadhærens. Behandleren kan i den forbindelse i samråd
med patienten se på, om der kan gøres noget, for at mindske disse omkostninger.
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- Behandleren bør såvidt muligt søge at sikre forældres involvering og støtte i barnet/den unges
behandling. Måske skal der gøres en ekstra indsats med henblik på at øge fædres involvering. Det er
dog afgørende, at involveringen afstemmes barnets udviklingsmæssige niveau.
Venner synes ligeledes at have stor betydning for den unge diabetiker, hvorfor behandleren kan
advokere for at inddrage disse i behandling eller intervention.
- Graden af konflikt i familien har stor betydning for behandlingen og patienten, hvorfor
behandleren må være særligt opmærksom på skænderier og konflikt i familien.
- Behandleren bærer hovedansvaret for videns-formidlingen i forbindelse med DM, hvorfor
vedkommende må være opmærksom på, hvem denne viden/information skal formidles til. Hos små
børn er det formentlig mest hensigtsmæssig at formidle den nødvendige information til forældrene,
mens unge diabetikere selv bærer en større del af ansvaret for behandlingen, og derfor har brug for
viden, der kan hjælpe dem med at administrere dette ansvar.
- Minoritetsgrupper er i særlig høj risiko for dårlig metabolisk kontrol. Kulturelle forskelle og
sproglige komplikationer kan være blandt årsagerne hertil. Optimal behandlingen af
minoritetsgrupper fordrer muligvis specialuddannet personale, men i de tilfælde, hvor en sådan
ressource ikke er tilgængelig er det vigtigt at behandleren forsøger at tilgodese de kulturelle og
sproglige barrierer.
- Sidst men ikke mindst er det vigtigt at behandleren udviser oprigtig interesse for barnet/den unge
med DM, og fokuserer på det positive i vedkommendes bestræbelser på at efterleve behandlingsforskrifterne. Behandleren bør bestræbe sig på at indgå i et samarbejde omkring behandlingen, hvor
der arbejdes for at sikre patientens fornemmelse af selv-kompetence, og forældrenes følelse af
”empowerment”.
Den store internationale DAWN-undersøgelse, som jeg omtalte i indledningen satte fokus på
patienternes ønske om-, og behov for en individualiseret og personlig behandling, med øget fokus
på den psykologiske pleje [14]. Selvom DAWN-undersøgelsen er baseret på voksne diabetikere,
indikerer undersøgelserne i denne ”review”, at de samme ønsker og behov gør sig gældende i den
pædiatriske diabetes-population. Ser man på de mange psykosociale, behandlingsmæssige og
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udviklings-relaterede faktorer, der potentielt kan påvirke diabetes-behandlingen er det svært at
forestille sig, at det overhovedet er muligt at forbedre behandlingen af børn og unge med diabetes
med mindre man netop individualiserer behandlingen, så den tilgodeser den enkelte patients behov,
og forholder sig til de psykosociale faktorer, der har spiller en rolle i vedkommendes liv.
Som situationen ser ud i dag, både nationalt og internationalt, er det bydende nødvendigt, at vi gør
en indsats for at forbedre diabetes-behandlingen, så flere børn og unge møder kriterierne for optimal
blodglukose-kontrol, og der igennem sikres et længere og bedre liv.
DAWN-undersøgelsen [14] viste dog også, at mange behandlere følte sig dårligt ”udrustede” til at
håndtere de psykosociale aspekter af diabetes-behandlingen, selvom de anerkendte konsekvenserne
af disse for patientens sygdoms-udfald. Så selvom den empiriske afdækning af de psykosociale
faktorers indflydelse på diabetes-behandlingen er i gang, er der stadig lang vej endnu, før vi kender
svarene på alle de ubesvarede spørgsmål der knytter sig hertil, og får udbredt denne viden til de
behandlere, der varetager den daglige kontakt, og vidensformidlingen til et stigende antal børn og
unge med diabetes mellitus.
8. KONKLUSION
Vi er kommet langt i forhold til behandlingen af børn og unge med DM. Hvor diagnosticeringen af
DM tidligere nærmest var ensbetydende med en dødsdom, er vi i især den vestlige verden nået så
langt, at vi, hvad den medicinske behandling angår, kan sikre de fleste diabetikere et langt og
anstændigt liv. Men på trods af de medicinske fremskridt er der stadig en ganske betragtelig
proportion af den pædiatriske diabetes-population, hvis blodglukose-kontrol ikke lever op til de
behandlingsmæssige anbefalinger. En væsentlig årsag her til er de mange psykosociale faktorers
indflydelse på diabetes-behandlingen.
Denne ”review” har sat fokus på den støt stigende mængde empiriske undersøgelser, der har forsøgt
at analysere betydningen og konsekvenserne af disse psykosociale faktorer i relation til DM. Men
selvom de sidste årtier har budt på en større anerkendelse af de psykosociale faktorers betydning for
diabetes-behandlingen, er der stadig lang vej at gå, før vi har afdækket alle relationer, og endnu
vigtigere før vi kan forklare alle kausale sammenhænge mellem disse faktorer og de forskellige
behandlingsmål. Både med hensyn til de psykosociale faktorer, men også i forhold til de
behandlings-mæssige mål er der en lang række metodologiske, definitionsmæssige, operationelle og
anvendelses-orienterede problemer, hvis løsning vil fordre nye måder at forholde sig til empirisk
forskning og klinisk behandling.
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I forhold til den empiriske forskning indikerer dette speciale, at det måske er på tide at udvide
horisonten,

og

bevæge

sig

fra

den

meget

stringente,

traditionelle,

kvantitative

og

naturvidenskabelige måde at bedrive forskning, til en mere fænomenologisk og kvalitativ tilgang,
hvor patientens subjektive oplevelse af sundhed, sygdom og livskvalitet kommer mere i centrum.
Denne ”review” har belyst den udbredte brug af korrelation- og regressionsanalyser i forskningen
vedrørende psykosociale faktorer og behandlingsmål, og fremhævet de områder, hvor erkendelsen
vedrørende de psykosociale faktorers indvirkning er steget på baggrund af resultater fra disse
undersøgelser. Samtidig har dette speciale ligeledes understreget manglerne ved udelukkende at
forholde sig til den type viden, som sådanne undersøgelser genererer.
Også i den kliniske praksis er der behov for nytænkning og måske endda et paradigme-skift i
behandlingssystemets måde at forholde sig til børn og unge med DM, og andre grupper af kronisk
syge patienter.
På Politikens hjemmeside [175] kunne man den 8. marts læse, at en ny rapport fra
Sundhedsstyrelsen viser, at det danske behandlingssystem er dårligt rustet til at varetage
behandlingen af den stigende mængde kronisk syge patienter. Selvom kronisk syge patienter
optager tre fjerdedele af det danske sundhedsbudget, er det danske behandlingssystem stadig bedst
indrettet til at håndtere de akut-opståede sygdomme.
Behandlerne mangler simpelthen de fornødne redskaber til at identificere, uddanne, og fastholde de
kroniske syge patienter i behandlingen. Det gælder, ifølge artiklen [175], ikke mindst de patienter,
der selv må varetage en stor del af behandlingen, som det i høj grad er tilfældet for patienter, unge
som gamle, med DM.
Resultaterne i dette speciale understreger ligeledes behovet for individualisering af ikke bare
behandlings-planen, men også kontakten til den enkelte patient. En bedre forståelse af patienten og
de psykosociale barrierer for diabetes-behandlingen, kræver dog også en øget erkendelse af den
økologiske kontekst af sociale relationer, og kulturelle påvirkninger, som patienten er indlejret i. En
mere

individualiseret

behandling

fordrer

ikke

bare

et

overordnet

paradigme-skift

i

behandlingssystemets syn på patienter og sygdom, men også et øget fokus på de psykosociale
aspekter af behandlingen, og uddannelse af behandlingspersonalet i at forstå og forholde sig til disse
faktorer.
En højere grad af forståelse forudsætter øget indsigt og viden, og selvom denne ”review” har
fremhævet mange områder, hvor vi har opnået en større erkendelse af psykosociale faktorers
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indflydelse på diabetes-behandlingen, må den overordnede konklusion være, at der stadig er lang
vej til bred indsigt og forståelse af dette komplicerede samspil.
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