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Sammanfattning   

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom. 86.000 barn och ungdomar

insjuknar varje år. Mellan åldrarna 10-19 år definieras en person som tonåring eller

 ungdom och under denna period sker många förändringar i ungdomens livsvärld.

Forskning visar att ungdomar med diabetes anser sig ta mer ansvar generellt än sina

jämlika. Sjuksköterskan behöver som en del i sitt hälsofrämjande arbete motivera dessa

ungdomarna till egenvård. Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för

egenvården hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1. Studien är en litteraturstudie

som utgår från 8 stycken vetenskapliga artiklar. Vi har utgått från Axelssons

metodbeskrivning från 2012. Dataanalysen mynnade ut i 3 teman: skiftandet i

fördelning av beslutstagandet, konflikter mellan föräldrar och ungdomarna samt

undervisning och kunskap skapar möjligheter. Vårt resultat visar att ansvarstagandet hos

ungdomar med diabetes mellitus typ 1 måste ske successivt utifrån ungdomens

förutsättningar. Föräldrarna måste fungera som ett stöd men får inte involvera sig mer

än vad ungdomarna önskar då det kan skapa konflikter. Det är även viktigt att

ungdomen tillgodogjort sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli

självständig i sin egenvård, utföra den på ett bra sätt och därmed främja sin hälsa. I

diskussionen stärktes att motivation och stöd från föräldrarna var mycket viktigt för

ungdomen. Skulle ansvaret lämnas över till ungdomen innan han eller hon är redo kan



detta få allvarliga konsekvenser. Kvarstående rädsla hos föräldrarna kunde ge

långsiktiga konsekvenser för ungdomarnas ansvarstagande.

Nyckelord:  [diabetes mellitus typ 1, ansvarstagande, ungdomar, egenvård]
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INLEDNING

Under våra 3 år på sjuksköterskelinjen har vi förstått vikten av egenvård och hur viktigt

det är att sjuksköterskan motiverar patienten till detta. Vi har under verksamhetsförlagd

utbildning mött patienter med typ 1 diabetes som gärna lägger över ansvaret av sin

diabetes på sjuksköterskan. Patienten är expert på sig själv och känner sin kropp och sin

sjukdom bäst men ifrågasätter inte ens insulindosen vid administrering. Som personer

som nyligen lämnat ungdomsåren bakom oss har vi själva färskt minne av upplevelsen

av kampen mot att bli självständiga. Intresset över ämnet ansvarstagande hos ungdomar

med diabetes mellitus typ 1 väcktes i relationer till ungdomar med diabetes i vår familj-

och vänskapskrets. Vi blev nyfikna på hur det extra ansvaret som sjukdomen tillför

påverkar deras livsvärld och hur de tar hand om sin egenvård. 

BAKGRUND

Hälsa & Ohälsa

Hälsa kan beskrivas som ett tillstånd där en person upplever friskhet, sundhet och

välbefinnande. Friskhet handlar om kroppen och hur väl den fungerar. Sundhet beskrivs

som att leva ett hälsosamt liv. Välbefinnande innebär en upplevelse av att må bra

(Eriksson 1984 se Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48-49). Dahlberg och Segesten (2010,

ss. 49, 56) fortsätter att beskriva hälsa som tillstånd som innefattar människan som en

helhet och är en unik känsla av att vara i jämvikt, både när det gäller inifrån personen

själv och i samspelet med andra. Upplevelsen av hälsa grundar sig till stor del i

identiteten, det vill säga att hälsa påverkas av vem man som person anser sig vara och

hur samspelet till andra människor fungerar. 

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk, autoimmun sjukdom som innebär att kroppens

betaceller i pancreas är förstörda vilket gör att insulinproduktionen uteblir. Autoimmun

innebär att immunförsvaret angriper kroppens egna celler av oklar anledning, men

forskare påstår att det troligen beror både på arv och en aktiverande miljöfaktor,

exempelvis ett virus (Diabetesförbundet 2016f). 
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Insulin är ett hormon som fungerar som en nyckel som släpper in glukos i kroppens

celler. Denna funktion är livsviktig. Utan insulin stannar glukosmolekylerna kvar i

blodet vilket ger ett förhöjt blodsocker samt gör så att cellerna inte kan använda glukos

som energi. Kroppens dysfunktionella insulinproduktion ersätts med insulinsprutor eller

insulinpump. Insulin kan inte intas oralt då magsäcksinnehållet gör det obrukbart. Vid

behandling med insulinsprutor, så kallade insulinpennor, injiceras sprutorna med

korttidsverkande insulin vid varje måltid samt en spruta med långtidsverkande per dygn

(Bendt 2016b).

Diabetes mellitus typ 1 har mellan åren 1980 till 2011 fördubblats vad gäller antalet

barn som diagnostiseras. Ökningen hade 2016 avstannat och ligger nu på en stabil nivå.

År 2011 var cirka 8000 barn i Sverige diagnostiserade med diabetes mellitus typ 1

(Diabetesförbundet 2016a). Enligt Diabetesförbundet (2016b) insjuknar cirka 86.000

barn och ungdomar årligen i världen. Diabetesförbundet (u.å.) skriver att det förut var

vanligare att barn fick sin diabetes i samband med puberteten. Men nu förekommer det

nästan lika ofta att personen drabbas tidigare i livet. Även äldre personer kan drabbas.

Från 30 års ålder och uppåt insjuknar ungefär lika många personer varje år i olika

åldersgrupper.

Livsvärld  

Livsvärlden är unik och subjektiv för varje individ. Alla erfarenheter som en person

skaffar sig genom livet formar livsvärlden och det är även genom den vi erfar världen

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). Enligt Wiklund (2003 s. 48) så erfar vi

världen genom våra kroppar. Kroppen är en subjektiv del av människan och kan inte

bortses från. Birkler (2007, ss. 35, 89) menar att ett sjukdomstillstånd förändrar

personens livsvärld och den påverkar även synen på kroppen. Dahlberg och Segesten

(2010, ss. 103-104) beskriver att människan är expert på sig själv och genom ett

p a t i e n t p e r s p e k t i v s t ä l l s i n d i v i d e n i f o k u s .

Sjukdom påverkar patientens identitet. Identitet kan beskrivas i tre delar. Den första är
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numerisk identitet som beskrivs som något som inte förändras i identiteten, du kommer

alltid vara du och din kropp kommer alltid vara din kropp. Sedan finns den generiska

identiteten som handlar om tillhörighet till klasser eller grupper, exempelvis att vara

svensk eller kristen. Den sista delen är den kvalitativa identiteten som innefattar en

persons egenskaper. Identiteten är således både konstant och föränderlig. Människan

använder skillnader och likheter till andra människor för att skapa sin identitet och den

förändras utifrån tid och rum då människan medvetet ser likheter eller skillnader med

andra människor (Birkler 2007, ss. 84-87, 89).

Enligt WHO (u.å.) definieras en person som “adolescence” i perioden mellan åldrarna

10-19 år. Översätter man adolescents till svenska framkommer att det kan betyda både

den tid en person räknas som ungdom och som tonåring (Nationalencyklopedin u.å.).

Enligt Qwist (2012) är tonåren ett stadium mellan barn och vuxen där mycket förändras.

I tonåren blir personen mer vuxen men tonåringen har ingen erfarenhet av vuxenlivet

vilket kan skapa problem. Tonåringen behöver hitta sig själv och skapa sig en identitet.

För att skapa sin identitet och livsstil prövar tonåringen diverse lösningar och beteende i

livet. Vissa beteenden som tonåringen testar är inte önskvärda ur ett hälsoperspektiv för

personen. Till exempel kan tonåringen till följd av dålig självkänsla och självbild

utveckla beteenden som innebär att tonåringen får ohälsosamma kostvanor, det vill säga

olika ätstörningar. En dålig självkänsla och självbild kan beror på omgivningens

orealistiska förväntningar. Den dåliga självkänslan kan även leda till nedstämdhet och

eventuellt depression när den unga personen inser sina och omgivningens begränsningar

När individen i tonåren förändras kroppsligt kan ett ansvar som är för stort ges till

tonåringen utan att personen är mentalt redo för utmaningen. Det nya ansvaret kan

innebära ökad stress för individen. Mängden ansvar måste bestämmas utifrån

tonåringens mognad (Qwist 2012). Alla ungdomar mognad olika fort (Berg Kelly 2014,

s. 51). Enligt Qwist (2012) är det viktigt att tonåringen får ta mer och mer ansvar så

länge föräldrarna finns där som stöd. Men för att tonåringen ska finna sin identitet och

utvecklas behövs även ett avstånd från föräldrarna. Detta är även viktigt för att klara av

att stå på egna ben i framtida livet.
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Att vara tonåring och leva med diabetes mellitus typ 1

Lidande är en subjektiv upplevelse för människan (Wiklund 2003, ss. 96-97). Ekebergh

(2009, s. 22) hävdar att människan pendlar mellan lidande och välbefinnande. Individen

måste lära sig att acceptera sitt lidande för att kunna sträva mot välbefinnande. Wiklund

(2003, ss. 26-27) menar att vid diagnostisering av en kronisk sjukdom kan ett

sjukdomslidande uppstå. Sjukdomslidandet påverkar både den subjektiva kroppen samt

personens livsvärld.

Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 uppger att de upplever sig vara annorlunda

gentemot jämlika. De påstår att denna upplevelsen både kan vara positiv ur den

synvinkeln att de var tvungna att mogna snabbare än sina jämlika, men även negativt då

deras vänner såg på dem annorlunda än innan diagnosen. Även ungdomarna kände sig

annorlunda då de behövde använda diabetesutrustning vilket var pinsamt. Ungdomarna

uppgav dessutom att de tvingades ta ett större ansvar än vad deras vänner i samma ålder

behövde (Huus & Enskär 2007). 

Diabetes mellitus typ 1 kan orsaka akuta komplikationer till följd av ett blodsocker

utanför normalvärdena. Vid mycket högt blodsocker kan personen i värsta fall drabbas

av ketoacidos. Ketoacidos innebär att cellerna vid insulinbrist inte kan använda sig av

glukos som energiförsörjning utan måste förbränna fett istället. Detta leder till att

ketoner frisätts som gör blodet surare. Personen får en acetondoftande andedräkt och

ketoacidosen kan i obehandlat tillstånd leda till medvetslöshet, koma och slutligen död.

Personen behöver sjukhusvård snarast vid misstanke om ketoacidos (Diabetesförbundet

2016d).

Om blodsockerhalten istället blir väldigt låg i kroppen till följd av exempelvis

överdosering av insulin, för dåligt matintag eller alkohol kan personen drabbas av en

insulinkänning, även kallad hypoglykemi. Förloppet för insjuknandet i insulinkänning

varierar i tid och tillförs inte kolhydrater eller framställt glukos snabbt kan personen

förlora medvetandet. Dagen efter personen drabbats av en insulinkänning kan det uppstå

en rekyleffekt vilket betyder att blodsockret blir förhöjt istället (Bendt 2016a). Det går
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att mäta hur blodsockret har legat de senaste 2-3 månaderna, det kallas

långtidsblodsocker (WHO 2011)

Risken för akuta komplikationer kan öka om personen med diabetes samtidigt har en

ätstörning då kostvanorna blir försämrade. Tonåringar, vanligast flickor, lider också en

större risk att drabbas av ätstörningar vid en diagnostiserad diabetes. Ätstörningen yttrar

sig vanligen genom depressionssymtom eller återupprepade ketoacidoser (Viklund

2012, ss. 221-222). 

Även alkohol kan bidra till hypoglykemi till följd av att alkoholen påverkar leverns

glykogenes, det vill säga omsättningen av glykogen till glukos (Viklund 2012, s. 221).

Risken för hypoglykemi påverkas om personen med diabetes inte tar hänsyn till

alkoholkonsumtionen vid insulintillförsel. Hos en person utan diabetes regleras

utsöndringen av insulin från pancreas vid alkoholförtäring till en miniumpoduktion för

att blodsockret inte ska sjunka när glukogenesen har avstannat. En person med diabetes

måste därför på samma sätt som pancreas reglerar utsöndringen, tänka på att reglera sin

insulintillförsel till lägre doser (Diabetesförbundet 2016c). Enligt Viklund (2012, s. 221)

blir dessutom symtomen vid hypoglykemi svårtolkade vid alkoholkonsumtion och kan

innebära en fara för personen. I tonåren är det inte ovanligt att ungdomarna prövar

alkoholhaltiga drycker. Det är därför relevant att tonåringar med diabetes får kunskap

om vilka risker som finns vid alkoholförtäring.

Att leva med diabetes kräver livsstilsförändringar

Vid diabetes mellitus typ 1 finns det en del kostråd att följa. Regelbundna måltider är

viktigt att ta hänsyn till för att gynna ett stabilt blodsocker. Att äta stora mängder

strösocker kan innebära att blodsockernivåerna blir svårjusterade. Personen med

diabetes behöver anpassa sin insulintillförsel utifrån kolhydratkonsumtion och gynnas

av att veta sin “kolhydratkvot”, det vill säga den mängd kolhydrater som en enhet

insulin kan ta vara på. Leverns insulinkänslighet påverkas av ett högt intag av fett i

samband med måltid och ökar insulinbehovet. Insulinbehovet ökar även vid

stillasittande vilket förklarar den positiva effekten av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

ökar insulinkänsligheten samt ger musklerna ett oberoende insulin upptag av glukos
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under aktiviteten. Detta resulterar alltså i att en mindre mängd insulin måste tillföras.

Fysisk aktivitet leder även till ett mer stabilt blodsocker i vardagen. Dock kan

blodsockret i samband med fysisk aktivitet bli för lågt vilket kan leda till bland annat

insulinkänning. Viktigt är då att efter aktiviteten tillföra kolhydrater

(Diabeteshandboken.se 2015).

Ungdomar med diabetes uppgav att en av de största bördorna med sjukdomen var att

livsstilsförändringarna påverkade vardagslivet genom strikta rutiner såsom regelbundna

måltider och insulininjektioner. Detta skapade en upplevelse av att de inte kunde

använda tiden på samma sätt som sina vänner vilket de uppgav var ett problem. De

upplevde dessutom att de inte hade samma möjlighet till spontanitet som jämlika då de

var tvungna att tänka på sin insulinbehandling (Huus & Enskär 2007). 

En person med diabetes kan ställas inför situationer där hjälp från personer i närheten är

nödvändigt. Det är därför viktigt att dessa personer vet om att personen har diagnosen

och har kunskap om vad den innebär (Diabetesförbundet 2014b). Diabetesförbundet

(2014a) skriver att genom att ha kunskap om sjukdomen kan även personerna i närheten

fungera som ett stöd vid behov. För att kunna vara ett stöd för personen med diabetes är

det viktigt att personer i närheten, framförallt anhöriga, känner stöd av vårdpersonalen.

Stöd kan delas in i socialt stöd och professionellt stöd. Det stöd som närstående kan

bidra med till sina nära kallas socialt stöd. Det är en ömsesidig relation med krav på

tillit. Det sociala stödet ska verka hälsofrämjande genom att bidra till ökad kontroll över

faktorer som inger hälsa samtidigt som det ska minska hindren för hälsa. Det

professionella stödet ska ha samma effekter som det sociala stödet och ges från

vårdpersonal till patienten. Genom att bekräfta patienten ökar detta patientens tro till sig

själv (Skärsäter 2014, ss. 628-629).

I tonåren vill individen bli mer självständig men det är fortfarande viktigt att personen

känner stöd från personer i närheten för att klara av att hantera sjukdomen (Viklund

2012, s. 220). Sparud-Lundin, Öhrn och Danielson (2010) menar också att stöd från
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föräldrarna är väldigt viktigt men att ungdomar ifrågasätter sina föräldrars

stöttningsstrategier och argumenterar mer för sina egna åsikter än vad de gjort i tidigare

ålder. 

Ungdomarna behöver känna att de blir delaktiga i sin vård då de kan uppleva att

föräldrar och vårdpersonal tar över deras förmåga till att vara självbestämmande. Viktigt

är att tonåringen får tillräcklig undervisning om sin sjukdom för att kunna fatta egna

beslut och hantera diabetesen. Ungdomen ska stå i centrum och undervisningen ska vara

individanpassad. För vissa individer är grupper och läger ett bra sätt för att tillgodose

sig kunskap och samtidigt få träffa andra i samma situation (Viklund 2012, ss. 222-

223). Personer med diabetes mellitus typ 1 gynnas av att ha kunskap om

sjukdomsspecifika kostråd och nyttan av fysisk aktivitet (Insulander, Seijboldt,

Stenbäck, Printzell & Edholm 2015). 

Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 upplevde att de aldrig kunde slappna av då de

hela tiden behövde överväga sitt agerande för att ligga stabilt i blodsockervärde (Huus

& Enskär 2007). Diabetesförbundet (2016e) förklarar att i situationer där kroppen

drabbas av stress frisätts stresshormoner. Stresshormoner som bland annat adrenalin och

kortisol påverkar insulinkänsligheten i cellerna negativt och bidrar till ett förhöjt

blodsocker. Stress kan uppkomma vid känslostormar och därmed höja blodsockret.

Enligt Diabeteshandboken.se (2015) kan andra orsaker till stress vara infektion, feber

eller annan typ av psykisk stress än den vi redan berört. Detta ger ett ökat insulinbehov.

Sjuksköterskans stödjande roll

“Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3).

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården främja patientens

självbestämmande. Patientlagen (SFS 2014:821) fastställer att vården ska utformas

utifrån patientens önskemål. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) möter

sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet på personer i alla åldrar med diabetes.

Det är i dessa möten viktigt att patienten uppmuntras till delaktighet i diabetesskötseln
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och tillit till sin förmåga att sköta sin diabetes. Sköterskan ska utifrån patientens

önskemål kunna fungera som ett stöd för att optimera patientens förmåga till egenvård

genom att hon i mötet visar intresse för patientens livsvärld.

Enligt Orems egenvårdsteori är egenvård de handlingar som en person utför för att

uppnå de tre egenvårdsbehoven som Orem har identifierat, det vill säga förmågan att

bibehålla mänskliga funktioner, en hälsosam utvecklingsprocess samt hantera diverse

sjukdomstillstånd. En människas kapacitet till egenvård påverkas av människans

resurser, ålder, mognad, hälsotillstånd och därtill även kunskap och utbildning (Orem

1995 se Kirkevold 2000, ss. 149-153).

Orem menar att människan ska agera utifrån egna initiativ, vare sig initiativen

ursprungligen kommer från tidigare erfarenheter eller från en medveten tillgodosedd

kunskap från samtal med andra människor (Orem 1985 se Svensk sjuksköterskeförening

2008, s. 17). Vårdpersonal ska i vårdandet stärka människors förmåga till

initiativtagande och därmed egenvården (Orem 1995 se Kirkevold 2000, s. 152).

Autonomi är ett annat ord för självbestämmande. För att kunna agera autonomiskt krävs

det att patienten har tillräckligt med kunskap. Sjuksköterskan har som ansvar att

informera patienten och tillgodose patienten den kunskap som krävs för att fatta beslut.

Kommunikation som ska framföra informationen måste utgå från patientens förmåga att

förstå och ta sig till den (Birkler 2007, s. 146). 

PROBLEMFORMULERING

Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 är en ökande del av befolkningen. Ungdomsåren

är en period där mycket förändras och därmed även den enskilde ungdomens syn på

sjukdomen. Att gå från att vara barn till ungdom innebär ett ökat ansvarstagande över

sin sjukdom och då ansvar ska anpassas till den individuella mognaden skapar detta

problem. Sjuksköterskan möter denna patientgrupp i sitt dagliga omvårdnadsarbete och

ska i dessa möten stärka patientens tillit till egenvården för att motivera till delaktighet i

vården och egenvården. Tidigare forskning har visat att ungdomar med diabetes mellitus
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typ 1 upplever sig få ta mer ansvar generellt än sina jämlika på grund av sin sjukdom.

Forskning visar även på att ungdomar utsätter sig för situationer där diabetesen kan bli

mer svårhanterlig, till exempel vid alkoholkonsumtion. Kunskap om ungdomars

ansvarstagande är viktig för att vara en grund för skapandet av strategier som kan hjälpa

ungdomarna i egenvården.

SYFTE

Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för egenvården hos tonåringar med

diabetes mellitus typ 1. 

METOD

Litteraturöversikt

Vi använde oss av Axelssons metodbeskrivning (2012) för att genomföra

litteraturöversikten. Vi använde databaserna Cinahl, Medline och PubMed för att göra

en litteraturöversikt samt sökorden “teenagers”, “diabetes type 1”, “responsibility”. Vi

fick tillräckligt med träffar som vid en snabb överblick verkade överensstämma med

vårt syfte för att anse att det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien.

Datainsamling

Vi utgick från Axelssons metodbeskrivning (2012) när vi genomförde datainsamlingen.

Vi gjorde en pilotsökning i PubMed med sökord som vi ansåg var väsentliga:

“teenagers” AND “diabetes type 1” AND “responsibility”. Detta gav oss 34 träffar när

vi använde filtret “Nursing journals”. Vi adderade några av de Mesh-termer som

föreslogs till sökningen och fick sökorden “teenagers or adolescents” AND “diabetes

type 1 or diabetes mellitus type 1” AND “responsibility”. Antal träffar blev då 53

artiklar. För att begränsa antalet träffar valde vi att precisera sökningen med filter som

“Child 6-12 years”,  “Adolescent: 13-18 years” och “Young Adult: 19-24 years” samt

“Swedish” och “English”. Detta avgränsade antalet träffar till 34 artiklar. Vi valde att
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även använda ett filter för att begränsa åldern på artiklarna till de senaste 10 åren, “10

years”. Då fick vi 17 träffar. Efter att ha läst igenom artiklarnas sammanfattning ansåg

vi att sökorden och begränsningarna vi valt gav träffar inom det området vi ville

undersöka.

Inklusionskriterierna som användes var artiklar med testpersoner i åldrarna 10-20 år,

skrivna på svenska eller engelska samt var publicerade under de senaste 10 åren.

Exklusionskriterier innefattade artiklar som var litteraturstudier, artiklar som inte

passade vårt syfte eller om de inte var vetenskapliga. 

Av de 17 träffarna vi fick på PubMed exkluderades fem stycken då de inte

överensstämde med vårt syfte. Vi fick även exkludera ytterligare två stycken då dessa

var litteraturstudier. Vi genomförde sedan samma sökningen i Cinahl och fick 18

träffar. Av dessa var sex stycken samma artiklar som sökningen i PubMed gav och tre

stycken var litteraturstudie. Ytterligare fem exkluderades då dessa inte passade till

syftet.

Sista databasen vi använde för att genomföra samma sökning var Medline. Där fick vi

nio träffar men åtta av dessa artiklar hade vi redan berört i de andra två databaserna och

den sista exkluderades då den inte kunde besvara vårt syfte.

Vi kontrollerade att tidskrifterna som artiklarna var publicerade i var vetenskapliga

genom att kontrollera om de var markerade som refereed i Ulrichsweb som vi blev

länkade till via hb.se. En artikel från träfflistan på PubMed exkluderades då tidskriften

inte var vetenskaplig samt en från cinahl av samma orsak. Ytterligare fyra artiklar

exkluderades då deltagarnas ålder låg utanför den definition av tonåring vi valt att

använda. Slutligen blev det totalt åtta artiklar som var användbara i vår studie. Se bilaga

1. 
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Dataanalys

De åtta artiklar som datainsamlingen resulterade i förde vi in i en artikelmatris för att

skapa oss en överblick över artiklarnas titel, författare, årtal, tidskrift, syfte, metod,

urval samt kortfattat resultat enligt Axelssons metodbeskrivning  (2012).  

Dataanalysen påbörjades genom att vi var för sig läste igenom artiklarna och

identifierade övergripande begrepp som beskrev resultatet i var och en av artiklarna för

att få en överblick. Vi jämförde sedan begreppen för att se om vi hade förstått artiklarna

på samma vis, överlag var det väldigt lika med lite justering för synonymer. Vi

kontrollerade att begreppen överensstämde med vårt syfte vilket vi ansåg att de gjorde.

Utifrån begreppen diskuterade vi även skillnader och likheter mellan artiklarna. Vi läste

igenom artiklarna igen och färglade likheterna och skillnaderna i resultaten med olika

färger. Vi sorterade de färglagda partierna var för sig i grupper så vi fick en bättre

överblick. Grupperingarna blev till subteman som återigen jämfördes med syftet.

Subtemana diskuterades och utifrån dem fick vi fram slutgiltiga grupperingar som blev

till teman. Analysprocessen mynnade ut i tre teman med två subkategorier var. Se tabell

1. 

Tabell 1- Resultatet redovisat i teman och subteman.

Subteman Teman

Ungdomens successiva 

ansvarstagande Skiftandet i fördelning av 

beslutstagandet Föräldrarnas successiva 

överlåtande

Föräldrarnas negativa involvering Konflikter mellan föräldrar och 

ungdomarnaUngdomens inre konflikter

Ungdomens tidigare erfarenheter ger 

stöd

Undervisning och kunskap skapar 

möjligheter
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Ungdomens tillgodogörande av ny 

kunskap som stöd

RESULTAT

Skiftandet i fördelning av beslutstagandet

Det framkom att skiftandet i ansvarsfördelning måste ske utifrån ungdomens

individuella mognad. Ungdomen måste ha motivation att överta ansvaret för egenvården

och föräldrarna måste vara villiga att överlämna det. Ansvarsfördelningen måste

tydliggöras för att motverka att något i diabetesskötseln missas. Allt eftersom

ungdomarna tar mer ansvar får föräldrarna en mer stöttande roll. 

Ungdomens successiva ansvarstagande

Ungdomarna pendlar mellan barnsliga och vuxna beteenden vilket gör det svårt att

fördela ansvaret mellan ungdomarna och föräldrarna (Karlsson, Arman & Wikblad

2008). Ansvaret ökade successivt allt eftersom ungdomarna blev äldre (Ingerski,

Anderson, Dolan & Hood 2010; Karlsson, Arman & Wikblad 2008; Lindholm Olinder,

Ternulf Nyhlin & Smide 2011). Karlsson, Arman och Wikblad (2008) menar att det

hade att göra med den psykiska mognaden. Den psykiska mognaden ökade möjligheten

för att bättre kunna lösa problem samt lära sig nya saker. Med ökad mognad får även

ungdomarna möjlighet att spendera mer tid på egen hand allt eftersom de utvecklade

nya beteenden för att hantera sin diabetes. Viklund och Wikblad (2009) skriver att med

kognitiv mognad får ungdomen förmågan att abstrahera sig från föräldrarnas hjälp samt

att få tillit till sin egenvård. 

Ungdomarna uppgav att de inte kunde förvalta ansvaret så länge de ansåg sig vara för

lata för att överta fullt ansvar. De gjorde då inte vad som krävdes på grund av

motivationsbrist. När motivationen var låg uppgav ungdomarna att de hade gynnats av
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en ansvarsfri paus (Babler & Strickland 2015). Enligt Karlsson, Arman och Wikblad

(2008) innefattas förmågan att använda nya beteenden samt upprätthålla dem i

begreppet motivation. Beteenden som ledde till bättre blodsockervärden drev

ungdomarna framåt i egenvården. Motivation är väsentligt för att uppnå autonomi.

Babler och Strickland (2016) påstår att motivation bibehålls genom energi och fokus,

samt bli positivt uppmuntrad dagligen kring egenvården av människor i deras närhet. 

Ungdomarna uppgav en kluvenhet kring hur mycket ansvar de var villiga att ta utifrån

olika situationer. Ibland ville de ha fullt ansvar men andra gånger när de var osäkra i

diabetesskötseln ville de hellre lämna över ansvaret till föräldrarna. Osäkerheten och

viljan att lämna över ansvaret grundar sig i att föräldrarna tidigare hade haft ansvaret

och ungdomarna litade på deras förmåga. Övergången från det att föräldrarna hade

huvudansvaret till det att ungdomarna övertog fullt ansvar behövde ske successivt

utifrån hur mycket ansvar ungdomen klarade av att hantera. Hanteringen av ansvaret

berodde delvis på ungdomarnas förmåga till självbeslutsamhet. Ungdomarna var med

ökande ålder tvungna att inse att de nu behövde fatta alla beslut på egen hand för att bli

självständig men kunde fortsatt fråga om råd från föräldrarna (Karlsson, Arman &

Wikblad 2008). Babler och Strickland (2015) uppger att ungdomarna påtalade att de

inte kunde överta ansvaret förrän de lämnat föräldrahemmet.

Överlåtande av huvudansvaret från föräldrar till ungdom måste tydliggöras för att inget i

diabetesskötseln ska missas. Dessa problem uppstår när det finns glapp i

ansvarstagandet som ingen är villig att ta på sig. Ansvarsfördelning diskuteras allt för

sällan och ungdomarna kunde inte ange hur ansvaret var fördelat kring diabetesskötseln.

De kunde dock svara på om de hade fullt ansvar eller om de delade det med sina

föräldrar (Lindholm Olinder et al. 2011). Ingerski et al. (2010) påstår att

ansvarsfördelningen förändras över ett halvår så att ungdomarna får mer ansvar och

föräldrarna mindre. Över dessa 6 månader påverkades även långtidsblodsockret i en

negativ trend. Med andra ord blev sockervärdena sämre desto mer ansvar ungdomarna

fick. 
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Ungdomarna uppgav att de ville ha fullt ansvar för sin diabetes. De ungdomar som

påbörjade behandling med insulinpump fick en naturlig övergång av ansvarstagandet då

de upplevde att de hade enklare för att förstå tekniken bakom insulinpumpen än deras

föräldrar (Lindholm Olinder et al. 2011). Att överta ansvaret från sina föräldrar uppger

ungdomarna är en känslig period enligt Babler och Strickland (2016). Känslorna

grundade sig i en uppfattning om att diabetesen var svår att sköta på egen hand.

Ungdomarna var tvungna att inse att de behövde prioritera sin diabetes i

vardagsaktiviteterna för att bibehålla sin hälsa både på kort och lång sikt. Det var dock

viktigt att de insåg att diabetesen inte stod i vägen för deras mål i livet. 

Ungdomarna uppgav att de fick mer ansvar och blev mer självständiga när de började på

högstadiet då de fick mer tid på egen hand. Föräldrarnas tillit till ungdomarna ökade

även vid denna ålder vilket gjorde ungdomarna mer självsäkra (Jones Herbert, Sweenie,

Patterson Kelly, Holmes & Streisand 2014). 

Enligt Jones Herbert et al. (2014) är det viktigt att utveckla en god kommunikation

mellan föräldrar och ungdomar för att undvika konflikter. Vid självständighet kan en

god kommunikation mellan familjemedlemmar leda till att föräldrarna kan vara

stödjande involverade i diabetesskötseln utan att ungdomarna tar illa upp. 

Föräldrarnas successiva överlåtande 

Lika viktigt som det är för ungdomarna att vilja ta över ansvaret, är det för föräldrarna

att överlåta ansvaret till ungdomarna (Babler & Strickland 2015; Robinson et al. 2011).

Enligt Lindholm Olinder et al. (2011) är det viktigt att ansvarsöverlåtandet sker

successivt, möjligen redan från diabetesdebuten. Ett bra sätt att förbereda ungdomen

med en kunskapsgrund inför ansvarstagande är att förklara vad man som förälder gör

och varför. Detta kan även ge ungdomarna en förståelse för att deras diabetes faktiskt

går att hantera. 
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Lindholm Olinder et al. (2011) menar att desto mer ansvar ungdomen tar desto mindre

behöver föräldrarna hjälpa till, de finns då där som ett stöd. Genom att föräldrarna fick

höra ungdomarnas åsikter kring diabetesskötseln ingav detta ett lugn hos föräldrarna

(Jones Herbert et al. 2014). Babler och Strickland (2016) menar att för att föräldrarna

ska kunna vara ett stöd till ungdomen krävs det att föräldrarna känner att de har

förmågan att hantera sina rädslor kring diabetesen för att inte visa dessa känslor för

ungdomen, vilket kan skapa en osäkerhet hos ungdomen. 

Det är viktigt för ungdomarna att de känner acceptans från föräldrarna genom att de

visar sig vara förstående för hur ungdomarna sköter sin diabetes. Uppmuntran från

föräldrarna gav ungdomarna en vilja till egenvård och de tog mer ansvar när föräldrarna

visade tillit. Ungdomarna uppgav att de kände sig lugna när föräldrarna fanns i närheten

för att besvara frågor (Karlsson, Arman & Wikblad 2008; Viklund & Wikblad 2009).

Enligt Lindholm Olinder et al. (2011) upplevde ungdomarna att det speciellt behövde

stöd när de ställdes inför nya situationer, vid stress samt vid andra komplikationer som

exempelvis tillfälliga sjukdomar. Om ungdomarna har haft en stressig dag kunde

föräldrarna ibland uppleva att de vill ta över ansvaret kortvarigt så ungdomarna kunde

slappna av. Jones Herbert et al. (2014) menar att föräldrarna även involverar sig i

diabetesskötseln vid läkarbesök och uthämtning av recept. 

Ungdomarna upplevde det viktigt att föräldrarna i största mån anpassar vardagen efter

vad som är gynnsamt för ungdomarna med diabetes, till exempel genom att anpassa

maten efter diabeteskost och inte bjuda på sötsaker. Föräldrarna kan även använda sin

diabeteskunskap för att informera andra personer i ungdomens närhet för att skapa en

trygghet för ungdomen (Viklund & Wikblad 2009).

Föräldrar till ungdomar med diabetes ansåg att diabetesspecifika mål var viktigare än

generella uppfostringsmål. Detta berodde på att föräldrarna tyckte att dessa mål bidrog

till en bättre hälsa för ungdomen. De var därför delaktiga vid skapandet av dessa mål

samt såg till att de uppnåddes (Robinson et al. 2011).  
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Konflikter mellan föräldrar och ungdomarna 

Mellan ungdomarna och föräldrarna uppstod konflikter när föräldrarna involverade sig

mer i egenvården än vad ungdomen ansåg vara önskvärt. Föräldrarnas involvering

grundade sig i en rädsla för att ungdomen inte skötte sin diabetes tillfredsställande.

Ungdomen kunde även uppleva inre konflikter med sig själv kring egenvården.

Föräldrarnas negativa involvering

Föräldrarnas påminnelser om egenvård kan skapa konflikter om ungdomen upplever

påminnelserna som irriterade och dessutom påverkade inte påminnelserna ungdomens

beteende. Däremot kunde de negativa påminnelserna leda till minskad vilja för

egenvård. Konflikterna kunde även gro från känslan hos ungdomarna att deras föräldrar

var mer oroliga än vad föräldrar till jämlika utan diabetes upplevdes vara (Babler &

Strickland 2015; Karlsson, Arman & Wikblad 2008). 

Ungdomarna upplevde det störande om båda föräldrarna i ett hushåll påminde om

samma egenvårdsaktiviteter. Detta gav ingen effekt på egenvården utan kunde istället

resultera i konflikter mellan ungdomen och föräldrarna (Lindholm Olinder et al. 2011).

Enligt Viklund och Wikblad (2009) upplevde ungdomarna påminnelserna som extra

förargande när de redan hade planerat att genomföra de berörda egenvårdsaktiviteterna

eller när föräldrarna uttryckte påminnelserna på ett anklagande vis. Misstro,

skuldbeläggande och rädsla från föräldrarna uttryckte ungdomarna som negativ. Vissa

av föräldrarna upplevdes av ungdomarna att ha ett kontrollbehov vilket ledde till att

ungdomarna inte hade möjligheter till egenvård. Ungdomarna upplevde även

åsiktsskildringar om diabetesskötseln med föräldrarna som negativt. Föräldrarnas

involvering innebar att ungdomarna inte kunde fatta beslut på så vis som de själva

önskade.

Ungdomarna uppgav att de inte ville att föräldrarna skulle vara delaktiga i

diabetesskötseln och att detta ledde till revolt. När dock ungdomen blev mer

självständig i sitt beslutsfattande kring egenvården resulterade detta i fler konflikter
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mellan ungdomen och föräldrarna om besluten inte överensstämde med hur föräldrarna

ansåg att ungdomen bäst tog hand om sin hälsa. Konflikterna berodde på rädslan hos

föräldrarna att ungdomarna misskötte sin diabetes. Genom att bygga tillit i

diabetesskötseln mellan föräldrar och ungdomen så kan påminnelserna minska och

därmed förebyggs en väsentlig orsak till konflikterna (Babler & Strickland 2015;

Lindholm Olinder et al. 2011). 

Ungdomar som skötte sin diabetes självständigt fruktade emellanåt för att visa sina

blodsockervärden för föräldrar och vårdgivare om värden legat dåligt. De valde då att

ljuga om sina värden för att undvika problem och konflikter (Babler & Strickland

2015). Viklund och Wikblad (2009) skriver att enligt ungdomarna kunde föräldrarna

vara ett hinder för ansvarstagandet om föräldrarna själva tog för stort ansvar över

diabetesskötseln. Detta kunde resultera i att ungdomarna blev passiva i sin egenvård. 

Ungdomens inre konflikter

Ungdomarna uppgav att det var svårt att sköta sina blodsockervärden samtidigt som

andra ansvarsområden skulle utföras. Denna ofullständighet ledde till frustration. De

upplevde även känslor som irritation när diabetesskötseln interagerade med dagliga

aktiviteter samt när människor i närheten la sig i sjukdomsskötseln (Babler & Strickland

2015). 

Ungdomars personliga utveckling kan hindras av oron för hur föräldrar och andra i

deras närhet kan reagera på deras utveckling mot självständighet (Babler & Strickland

2015). Enligt Babler och Strickland (2016) uppgav ungdomarna att det var en del av

resan mot självständighet i sin diabetesskötsel att komma över rädslan för att ta sina

insulinsprutor. Genom att sätta mål så blir denna process lättare att hantera.
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Undervisning och kunskap skapar möjligheter 

Utifrån positiva och negativa erfarenheter samt kunskap erhöll ungdomen den lärdom

som krävdes för att överta ansvaret i egenvården. De kunde genom denna lärdom få

bättre förståelse för diabetesen vilket gav dem möjligheten att acceptera den. 

Ungdomens tidigare erfarenheter ger stöd

Erfarenhet är viktigt att ha för att kunna fatta självständiga beslut. Via erfarenheter

skapas en tillit till sin egna beslutsfattande förmåga kring egenvård. Ungdomen

tillgodoser sig kunskap genom tidigare erfarenheter med både positiv och negativ

utgång. Ungdomar uppger att de via erfarenhet får kunskap om hur de ska agera utifrån

hur de mår. Ett bra självförtroende leder till att ungdomen vågar fatta självständiga

beslut genom att väga fördelar mot nackdelar. Ungdomarna vågar även stå upp för sina

beslut och argumentera för dem. De lär sig att undvika frestelser som kan inverka på

diabetesen. Erfarenheterna gör det möjligt att förutse konsekvenser av handlande vilket

skapar en säkerhet genom exempelvis veta när man ska testa sitt blodsocker för att

undvika komplikationer (Viklund & Wikblad 2009). Enligt Babler och Strickland

(2016) visar ungdomen mer ansvar efter det att han eller hon förstår att handlande

kommer med konsekvenser. Babler och Strickland (2015) påstår att erfarenheter hjälper

även ungdomen att bedöma hur de ska agera utifrån vad blodsockermätningen visar.

Vid aktivitet bedömer ungdomen utifrån erfarenhet hur mycket insulin som ska tillföras

relaterat till blodsockervärdet. 

Genom negativa erfarenheter fick ungdomarna insikt om vilka förändringar som var

nödvändiga för en bättre egenvård och därmed hälsa. Erfarenhet är en av grundpelarna

för att uppleva sig säker i sin egenvård och självständigt kunna hantera sin diabetes.

Genom erfarenheter skapas rutiner för att utföra egenvården (Babler & Strickland

2016). Viklund och Wikblad (2009) skriver att erfarenhet kan både komma från

ungdomen själv eller via andra. Denna kunskap som ungdomen tillgodoser från andras

erfarenheter, bland annat via sociala nätverk, är en viktig komponent för att utveckla

förmågan till att fatta egna beslut. 
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Ungdomens tillgodogörande av ny kunskap som stöd 

Förutom erfarenheter bidrar även fakta till kunskap. Med bristfällig kunskap om

diabetes minskar möjligheten till fullt ansvar för egenvården. Ungdomarna upplevde att

deras föräldrar hade mer kunskap om sjukdomen och skötseln kring den vilket de påstod

var olyckligt. Genom att lära och lyssna på vårdgivarna gav det ungdomarna den

kunskap de trånade efter för att kunna hantera sin diabetesskötsel självständigt

(Karlsson, Arman & Wikblad 2008).  

Ungdomarna uppgav att de kände sig trygga när de tillgodosett sig ny kunskap och

trygga i att ta initiativ utifrån denna (Babler & Strickland 2015; Viklund & Wikblad

2009). Babler och Strickland (2016) menar att genom positiv återkoppling och stöd i

nylärandet kring egenvården kan ungdomarna motiveras till ytterligare nytt lärande.

Lärandet är viktigt för att ungdomen ska lära sig leva med sin diabetes, integrera den

med vardagslivet och acceptera att den är en del av sig för resten av livet. Acceptansen

grundar sig i en förståelse för att diabetesen är hanterbar och detta leder till att

ungdomen kan ta initiativ till positiva förändringar. 

Ungdomarna tyckte att repetition av kunskap kring diabetesen, vad gäller biologi,

strategier samt komplikationer, var nödvändig efter högstadietiden då de upplevde att de

kunde relatera till beskrivna situationer bättre efter att de erhållit mer erfarenheter

(Jones Herbert et.al 2014). 

DISKUSSION

Resultatdiskussion

Vårt resultat visar på att ansvar är något som ökar med åldern. Ansvaret skiftar

successivt över till ungdomen från föräldrarna allt eftersom ungdomen mognar och blir

redo för det. För att ansvarsövertagande ska kunna ske krävs att ungdomen accepterat

sin diagnos, att ungdomen har motivation till egenvård samt att föräldrarna känner tillit

till att ungdomarna klarar det. En god kommunikation är vid denna fas viktigt.

Ungdomen behöver även ha tillgodogjort sig med kunskap kring diabetesen och
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tillvaratagit lärdom från tidigare erfarenheter. Ansvarsfördelningen mellan ungdom och

förälder måste tydliggöras för att inget i diabetesskötseln ska missas. När ungdomen

övertagit ansvaret är det ändå fördelaktigt om föräldrarna finns där som ett stöd om

ungdomen inte upplever att de involverar sig vid fel tidpunkter. 

Vårt resultat visar på att ett av kraven för ansvarstagande är behovet av stöd från

föräldrarna. Ersig, Tsalikian, Coffey och Williams (2015) påstår att ungdomarna i deras

studie uppgav att de under uppväxten i familjehemmet vände sig till sina föräldrar för

stöd i sina funderingar. De uppgav även en rädsla för att förlora denna möjlighet till

stöttning när de flyttade från familjehemmet. Men ungdomarna uppgav även att

föräldrarna ibland lägger sig i egenvården när stöttning inte är önskvärt. Detta styrker

vårt resultat då vår undersökning visade att föräldrarna involverade sig mer än

ungdomarna önskade. 

Ersig et al. (2015) skriver om ungdomarnas resurser i form av stöd från föräldrar. Enligt

Wiklund (2003, s. 88) kan resurser både komma utifrån och inifrån där stöd från andra

räknas som en yttre medan förmågan att reflektera över sina egna tankar innefattas i de

inre resurserna. Vårt resultat visar på att mognad är en viktig resurs för att kunna överta

det ökade ansvaret som sjukdomen innebär. Enligt Berg Kelly (2014, s. 74) ska

föräldrarna anpassa överlåtandet av ansvaret till ungdomarna allt eftersom de mognar

och blir redo för mer ansvar. Mognadsprocessen bidrar till att ungdomar frångår sina

impulser att handla utan att tänka på konsekvenserna (Berg Kelly 2014, s. 51). Vårt

resultat visade på att man ska överlåta ansvaret successivt utifrån individuell mognad.

Lämnas ansvaret över innan ungdomarna är redo för det kan detta få allvarliga

konsekvenser utifrån att ungdomen då kan agera utan att tänka efter, till exempel dricka

för mycket alkohol som leder till en hypoglykemi. 

Ungdomarna uppgav att de ändrade sin egenvård för att undvika att drabbas av

hypoglykemi (Ersig et al. 2015). Vårt resultat visar att desto mer ansvar en ungdom har

desto sämre långtidssocker har de vilket skulle kunna beror på förändrad egenvård. Vår

dataanalys visade att det var viktigt att föräldrarna motiverade ungdomen till egenvård
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och ansvarstagande genom att bekräfta deras bra val i egenvården. Ungdomarna i Ersig

et al. (2015) uppgav att deras föräldrar försökte motivera dem till att sköta sin egenvård

genom att förklara negativa risker med att missköta egenvården, exempelvis

benamputation. Detta upplevde dessa ungdomar som frustrerande. Enligt Wiklund

(2003, ss. 143, 161) är det viktigt att bekräfta och uppmuntra personer för att de ska

vilja ta hand om sin hälsa. Vårt resultat förespråkar, så som Wiklund, ett mer positivt

tillvägagångssätt att motivera ungdomen. 

Utifrån vår analys framkom det att föräldrarna till ungdomar med diabetes mellitus typ

1 hade ett kontrollbehov över diabetesskötseln enligt ungdomarna. Detta kontrollbehov

ingav en rädsla att lämna över ansvaret till ungdomen. Ungdomarna uppgav därför att

de ansåg det viktigt att föräldrarna lärde sig hantera sina rädslor för att dessa inte skulle

avspeglas på dem. Detta påstår även föräldrarna och ungdomarna i Ersig et al. (2015)

studie då de menar att föräldrarna oroar sig för komplikationer till diabetesen som kan

uppstå både på kort och lång sikt. Föräldrarna är rädda för att ungdomarna inte ska

kunna hantera egenvården självständigt när de flyttar hemifrån. Deras rädsla för

komplikationer grundar sig både i mötet med en äldre människa med

diabeteskomplikationer samt med tidigare erfarenheter där kortsiktiga komplikationer

har tillstött. Även ungdomarna uttryckte att deras rädslor grundade sig i tidigare

erfarenheter, dock var de mindre oroliga för långsiktiga komplikationer än deras

föräldrar vilket ökade föräldrarnas oro. Föräldrarna påstod att deras rädsla även utgick

från att ungdomarna inte skötte sin egenvård optimalt vilket gjorde att föräldrarna hade

svårt att släppa taget och hindrade ungdomarnas utveckling mot självständighet. Trots

föräldrarnas oro tog de ändå tag i processen för att göra ungdomen mer självständig

genom att överlåta ansvaret successivt. Föräldrarna förutspådde en minskad oro för

ungdomarnas egenvård med tiden men de påstod att de hade haft fel och att oro

kvarstod. Det vårt resultat visade på, att föräldrarnas oro kan avspeglas på ungdomar,

kan innebära att en kvarstående oro hos föräldrarna kan leda till en kontinuerlig oro

även hos ungdomarna om inte föräldrarna kan hantera sin rädsla. 

Hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk.

Det innebär att det behov vi har idag tillgodoses utan att riskera möjligheten för
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kommande generationer att uppfylla sina behov (Världskommissionen för miljö och

utveckling 1987). Vi vill påstå att genom att var människa tar ansvar över sin egenvård

ger detta en bättre hälsa för individen och därmed en bättre folkhälsa för samhället.

Detta ger oss en hållbar utveckling. En paradox uppstår dock då i den del av hållbar

utveckling som säger att jämställdhet skall råda i samhället. Enligt

Folkhälsomyndigheten (2014) innebär social hållbarhet att det ska råda jämställdhet i

samhället. Utifrån vårt resultat kan vi identifiera problem utifrån den sociala

dimensionen. Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 anser sig ha ett större ansvar än

sina jämlika. Detta bidrar till ojämställdhet vilket inte är socialt hållbart. Sjuksköterskan

kan hjälpa ungdomen med diabetes att uppleva ansvaret över sin egenvård som mindre

betungande genom att tillföra tillräckligt med kunskap till ungdomen som får ungdomen

att inse att diabetesskötseln inte är omöjlig. I och med att vårt resultat visar att föräldrar

fortsatt följer med på läkarkontroller efter det att ungdomarna övertagit största delen av

ansvaret visar detta även på en brist i den ekonomiskt hållbara utvecklingen. Detta på

grund av att föräldrarna eventuellt tar ledigt från sina jobb för att finnas som stöd för

ungdomen. Detta innebär minskad inkomst för föräldrarna och förlorad arbetskraft för

företaget.

Metoddiskussion

Vårt resultat är användbart för personer som vill utforma strategier för att hjälpa

ungdomar med diabetes mellitus typ 1 att överta ansvaret över sin egenvård på optimalt

sätt. Vårt resultat berör bara forskning gjorda i industriländerna Sverige och USA. Detta

innebär att vår forskning möjligen inte kan användas för att skapa strategier för

ungdomar med diabetes mellitus typ 1 i utvecklingsländer om deras ansvarstagande

över sin sjukdom skiljer sig från ungdomar i industriella länder. 

Vi valde att göra en litteraturstudie för att besvara vårt syfte. Utifrån vårt syfte kunde en

kvalitativ studie varit ett annat val då vi själva hade kunnat intervjua tonåringar och

människor i deras närhet för att reda ut hur ansvarstagandet för egenvården upplevs.

Men till följd av tidsbrist och vetenskapen om att det fanns tillräckligt med publicerat

material för en litteraturstudie föll valet på det. Resultatet kan ha påverkats av detta

eftersom vi använt sekundärkällor istället för att få informationen direkt från den

22



primära källan det vill säga deltagarna från artiklarnas studier. Detta kan ha resulterat i

att värderingar och tolkningar från författare kan ha påverkat resultatet. Men däremot är

det inte säkert att en kvalitativ studie utförd under tidsbrist hade gett oss tillräckligt med

underlag för att få fram ett resultat med samma reliabilitet som det vi nu fått fram. 

Vi hade som avsikt att bara ha artiklar från de senaste 5 åren men detta gav oss inte

tillräckligt med material för att genomföra litteraturstudien. Därför valde vi att använda

filtret för de senaste 10 åren. Slutligen blev resultatet att vi använde artiklar från och

med 2008.  Om detta påverkar resultatet är svårt att säga men vi skulle vilja påstå att

ansvarstagande för tonåringar inte har förändrats väsentligt under de 4 åren som det

ökade tidsspannet innebar så den forskning vi har använt anser vi borde vara relevant.

Dock påstår Goldscheider & Waite (1991) att under det senaste århundradet så har

föräldrar givit sina ungdomar mindre och mindre ansvar. Detta betyder att över en

längre tidsperiod kan det tänkas att ansvarstagandet för egenvården förändras utifrån hur

samhälle ändras, vad gäller det som förväntas av tonåringar, men över en kortare period

håller vi fast vid vår åsikt om att det inte borde ha påverkat vårt resultat något avsevärt

och att resultatet är tillämpbart för dagens ungdomar. 

Vår grundtanke var att använda den definition av tonåringar som vi anser är den rätta,

det vill säga 13-19 år. Men utifrån denna definitionen fick vi inte tillräckligt med

material så vi fick därför använda oss av WHO:s definition och ta med artiklar där

deltagarna var mellan 10-19 år. Detta kan ha påverkat vårt resultat på så vis att en 10

åring är mindre mogen, eftersom mognaden sker successivt, och därmed upplever

ansvar på ett annat sätt än vad en 13 åring gör. Dock ger detta oss en bredare bild på hur

ansvarstagande successivt övergår från föräldrar till ungdomen. 

Det blev slutligen 8 artiklar som vi analyserade. Detta kan anses vara få artiklar men då

dessa 8 artiklar besvarade vårt syfte bra anser vi att vårt resultat är tillförlitligt.

Självklart innebär detta att det är mindre antal deltagare inkluderat i materialet vilket

gör att vi förlorar åsikter. Det här medför att vårt resultat blir snävare. 
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Endast en av våra artiklar är kvantitativ och de andra är kvalitativa. Denna fördelning

skedde utan vår avsikt när vi exkluderade artiklar från våra träfflistor på databaserna.

Fördelaktigt hade varit om vi redan från början haft en utgångspunkt med jämfördelning

mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar för att inte få den snedfördelningen. Vi tror

dock inte att det kan ha påverkat vårt resultat betydligt då vi anser att utifrån vårt syfte

så besvarar både kvalitativa och kvantitativa artiklar vår undersökning på ett likvärdigt

sätt.

Två av våra artiklar grundar sig från en och samma stora undersökning och har därmed

samma författare och deltagare. Vi har uppfattat det som att författarna har genomfört

en stor undersökning och sedan delat upp resultatet i olika artiklar utifrån olika faser i

diabetikers utvecklingsprocess. Vi anser inte att detta kan påverka vårt resultat mer än

att vi nu får samma tolkningssätt/synsätt från författarna på två av artiklarna istället för

att vi hade haft två olika författare med olika synsätt på undersökningarna. Enligt

Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) tolkar vi världen genom våra individuella

livsvärldar.

SLUTSATSER

Tonåringar med diabetes mellitus typ 1 behöver successivt överta ansvaret för sin

egenvård för att kunna bli självständig från sina föräldrar. Detta kräver kognitiv

mognad, acceptans för sjukdomen, kunskap och motivation. Ungdomarna önskar

fortsatt stöd och rådgivning från föräldrarna i ansvarstagandet. För att detta ska bli

möjligt krävs det att föräldrarna känner tillit till ungdomens förmåga till egenvård. Tillit

byggs upp genom kommunikation. Både en god kommunikation samt tillit är även en

viktig aspekt för att undvika konflikter. 

Resultatet kan vara en grund för vidare forskning inom området. För sjuksköterskan kan

detta resultat bidra med en förståelse för ansvarstagandet hos ungdomar med diabetes

mellitus typ 1. Detta ger sjuksköterskan möjligheten till att utveckla sin

stöttningsförmåga vilket kan göra ungdomen mer delaktig i sin vård. 
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Artikel 

Författare
Titel
Årtal
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat

Karlsson, A., 
Arman, M.,
Wikblad, K. 
Teenagers with type
1 diabetes – a 
phenomenological 
study of the 
transition towards 
autonomy in self-
management. 
(2008)
International Journal
of Nursing Studies. 

Att klargöra levda 
erfarenheter, med 
fokus på övergången
mot autonomi i 
egenvården kring 
diabetes hos 
tonåringar med 
diabetes typ 1. 

En kvalitativ studie 
med en 
fenomenologisk 
ansats för analys. 
Individuella 
intervjuer.

35 av 284 tonåringar
på en diabetesklinik 
i Sverige 
tillfrågades, 3 
avstod. 18 tjejer och 
14 killar deltog i 
åldrarna 13-17 år. 
Diabetesdiagnoser 
sedan 1-14 år 
tillbaka. 

Ett övergripande 
tema i studien: Att 
pendla mellan 
individuella 
handlingar och stöd 
från andra. 
Övergångsprocessen
mot autonomi kräver
självtillit, kunskap, 
psykisk mognad, 
motivation samt stöd
och acceptans från 
familj, jämlika och 
diabetesteamet. 

Ingerski, L.,
Anderson, B.,
Dolan, L.,
Hood, K.
Blood Glucose 
Monitoring and 
Glycemic Control in
Adolescence: 
Contribution of 
Diabetes-Specific 
Responsibility and 
Family Conflict.
(2010)
Journal of 
Adolescent Health. 

Att undersöka 
trender i
ålder och tid 
relaterat till ansvar 
för diabetesskötsel 
och 
diabetesspecifika 
familjekonflikter 
samt deras 
förhållande till 
blodsockermätning 
och dess frekvens. 

En kvantitativ studie
där skalor användes.

166 ungdomar på ett
diabetescentrer i 
USA tillfrågades, 
147 stycken 
genomförde hela 
studien i åldrarna 
13-18 år. Även 
ungdomens primära 
anhörigvårdare 
deltog. 

Ansvaret för 
diabetesskötseln 
skiftade från 
anhörigvårdaren till 
ungdomen med en 
ökande ålder. 
Varken ålder eller 
tid spelade roll för 
familjekonflikterna. 
Ökad ålder ledde till 
sämre frekvent 
blodsockermätning 
och ett sämre 
långtidsblodsocker. 
Diabetesspecifika 
familjekonflikter 
påverkade 
långtidsblodsockret 
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men det gjorde inte 
ett ökat ansvar. 

Babler, E.,
Strickland, CJ.
Helping adolescents
with Type 1 
Diabetes ”Figure It 
Out”.
(2016)
Journal of Pediatric 
Nursing. 

Att få kunskap om 
ungdomars 
erfarenheter av att 
leva med diabetes 
och  att skapa ett 
teoretiskt synsätt för
framtida 
interventioner hos 
ungdomar med 
diabetes mellitus typ
1. 

En kvalitativ studie 
med en grounded 
theory-ansats. 
Individuella 
intervjuer.

11 ungdomar deltog 
varav 3 var killar 
och 8 var tjejer. 
Ungdomarna var 11-
15 år, medel var 
13,9 år. Studien 
genomfördes i USA.

Forskarna 
identifierade 4 
underteman till 
huvudtemat 
”Figuring It Out” 
som innebär att 
acceptera och 
normalisera 
diabetesen till 
ungdomens 
vardagsliv. Dessa 
underteman var 1. 
lära sig acceptera sin
diabetes, 2. tron till 
att diabetesen kan 
hanteras, 3. visa 
ansvarstagande samt
4. lära sig att sköta 
sin diabetes. 

Lindholm Olinder, 
A., Ternulf Nyhlin, 
K.,
Smide, B. 
Clarifying 
responsiblity for 
self-management of 
diabetes in 
adolescents using 
insulin pumps – a 
qualitative study. 
(2011)
Journal of Advanced
Nursing. 

Att få inblick i och 
att framställa 
teoretisk kunskap 
om processen som 
involverar när 
ungdomar med 
insulinpumpsbehand
ling tar eller 
glömmer att ta sina 
bolusdoser. 

En kvalitativ studie 
med en grounded 
theory-ansats för att 
samla in och 
analysera data. 
Individuella 
intervjuer. 

Totalt 12 ungdomar,
5 pojkar och 7 
flickor från 4 
diabeteskliniker i 
Sverige deltog. 
Ungdomarna var 12-
19 år, medel 14,4 år.
Diabetesdiagnoser 
sedan 4-15 år 
tillbaka och 
insulinpump i minst 
3 år. 
4 föräldrar och 1 
diabetessjukskötersk
a för ungdomar 
intervjuades.

Saknad av ansvar 
verkar vara den 
största anledningen 
för missade 
bolusdoser och dålig
egenvård. 3 
underkategorier 
identifierades, dessa 
var distribution av 
ansvar, klargöra vem
som har ansvaret 
samt överföring av 
ansvaret. 

Viklund, G., 
Wikblad, K.

Att utforska 
tonåringars 

En kvalitativ studie 
med beskrivande 

5 kategorier 
identifierades som 
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Teenagers´ 
perceptions of 
factors affecting 
decision-making 
competence in the 
management of type
1 diabetes. 
(2009)
Journal of Clinical 
Nursing. 

uppfattning av 
faktorer som 
påverkar 
kompetensen att 
fatta beslut i sin 
diabetes skötsel.   

och undersökande 
intervjuer. 

38 tonåringar från 
diabeteskliniker i 
Sverige tillfrågades, 
31 genomförde 
studien varav 17 
tjejer och 14 var 
killar. Tonåringar 
var mellan 12-17 år, 
medel 14,2 år. 
Diabetesdiagnos 
sedan 1-15 år 
tillbaka. 
1 intervju användes 
inte då den inte 
spelades in. 

viktiga för 
kompetensen att 
fatta beslut. Dessa 
var kognitiv 
mognad, personliga 
kvalitéer, erfarenhet,
socialt nätverk samt 
föräldrarnas 
inblandning. 
Tonåringarna 
förtjänar respekt och
stöd  för deras 
brister under 
mognadsprocessen. 

Babler, E.,
Strickland, CJ.
Moving the Journey 
Towards 
Independence: 
Adolescents 
Transitioning to 
Sucessful Diabetes 
Self-Management. 
(2015)
Journal of Pediatric 
Nursing. 

Att få förståelse för 
ungdomars 
erfarenheter av att 
leva med diabetes, 
deras utmaningar 
och skötselproblem, 
och att framställa ett
teoretiskt synsätt för
att skapa framtida 
interventioner för 
ungdomar med 
diabetes mellitus typ
1. 

En kvalitativ studie 
med en grounded 
theory-ansats. 
Individuella 
intervjuer. 11 
ungdomar deltog 
varav 3 var killar 
och 8 var tjejer. 
Ungdomarna var 11-
15 år, medel var 
13,9 år. Studien 
genomfördes i USA.

Ett fokus på att 
genomföra resan 
mot självständighet 
genom att ta över 
vården, uppleva 
konflikter med 
föräldrarna samt 
förstå att diabetes är 
svårt att hantera. 
Ökad självständighet
och fler 
diabetesspecifika 
familjekonflikter kan
leda till nålrädsla, 
bortglömda 
insulindoser, 
skamkänslor och 
upplevelsen av att 
diabetesen är en 
börda. 

Jones Herbert, L.,
Sweenie, R.,
Patterson Kelly, K.,
Holmes, C.,
Streisand, R.
Using qualitative 
methods to evaluate 
a family behavioral 
intervention for type

Att kvalitativt 
undersöka och 
förfina ett utvecklat 
program för 
preventiva 
färdigheter som 
förhindrar 
försämring av 
glukoskontroller hos

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer utifrån hur
testpersonerna 
upplevde 
TeamWork Project 
som de genomförde 
för några år sedan. 

Studien identifierade
5 teman. 1. 
TeamWorks 
innebörd – stöttade 
användandet av 
tidigare diabetes typ 
1 färdigheter, stärkte
tidigare 
diabeteskunskaper, 
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1 diabetes.
(2014)
Journal of Pediatric 
Health Care. 

ungdomar med 
diabetes typ 1. 21 ungdom- 

föräldraduos 
tillfrågades på mid-
Atlantic 
barnsjukhus, 13 
genomförde studien.
Ungdomarna var 14-
17 år vid 
intervjuerna. 61,5% 
av ungdomarna var 
tjejer. 

förbättrade 
kommunikation och 
problemlösning, 
utvecklade nya 
perspektiv och 
färdigheter. 2. 
TeamWorks struktur
– Deltagarna ansåg 
att utbildningen 
skedde vid rätt 
tidpunkt, 
välstrukturerade och 
lärorika. 3. 
Överlåtande av 
ansvar – deltagarna 
uppgav att 
ungdomarna hade 
ansvar över 
diabetesvården men 
att föräldrarna 
fortfarande var 
involverade. 4. 
Nuvarande och 
framtida utmaningar 
– deltagarna ansåg 
att en intervention 
för färdigheter vid 
utmaningar skulle 
ges till äldre 
ungdomar. 5. 
Framtida 
interventionsöverväg
anden – deltagarna 
uppgav att en 
repetition av 
kunskap om 
färdigheter och 
diabeteskomplikatio
ner och en djupare 
kunskap om 
patofysiologin hade 
varit fördelaktigt. 

Robinson, EM.,
Iannotti, RJ.,
Schneider, S.,
Nansel, TR.,
Haynie, DL.,

Att utveckla ett mått
för diabetesspecifika
uppfostringsmål för 
föräldrar till 
ungdomar med 

En kvalitativ studie. 
Uppdelad i 2 steg.
Steg 1: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 9 

Föräldrarna rankade 
diabetesspecifika 
uppfostringsmål som
viktigare än 
generella 
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Sobel, DO.
Parenting goals: 
predictors of parent 
involvement in 
disease 
management of 
children with type 1 
diabetes. 
(2011)
Journal of Child 
Health Care. 

diabetes typ 1 samt 
att bedöma om 
uppfostringsmålen 
förutspår en 
förändring i 
föräldrars 
involvering i 
sjukdomsskötseln. 

ungdomar i åldrarna 
8-18 år från ett 
diabetesforum för att
skapa en lista över 
16 generella 
uppfostringsmål och
9 diabetesspecifika 
skötselmål. 9 
föräldrar fick 
placera de 25 målen 
jämnfördelat i 5 
olika värderingssteg 
från mest viktigt till 
minst viktigt för att 
motverka att 
föräldrarna använder
samtliga mål. 
Steg 2: 120 familjer 
tillfrågades från en 
barn 
endokrinologisk 
klinik i USA för att 
delta i intervjuer, 80 
genomförde hela 
studien varav 47 var 
tjejer och 39 var 
killar i åldrarna 10-
16 år med diabetes 
typ 1 i minst 1 år. 
Den vårdnadshavare
som hade det 
primära ansvaret för 
diabetesskötseln 
blev också 
intervjuad. 
Intervjuer och 
bedömningar 
genomfördes både 
vid baslinjen och 6 
månader senare. 
Skalor har använts 
för att bedöma 
ansvarsfördelningen 
i familjen. 

uppfostringsmål vid 
både baslinjen och 
efter 6 månader. 
Uppfostringsmålen 
stod i förhållande till
föräldrarnas ansvar 
över diabetesskötsel.
Diabetesspecifika 
uppfostringsmål 
kunde förutsäga 
förändringar i 
föräldrarnas 
inblandning i 
diabetesskötseln 
över 6 månader. 
Rankningen av 
målen innebar att 
föräldrarna var mer 
involverade i 
diabetesskötseln vid 
uppföljningstillfället 
efter 6 månader. 
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