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Sammanfattning    
 

Diabetes mellitus typ 1 är en allvarlig och kronisk sjukdom som främst drabbar barn 

och ungdomar. Sjukdomen innebär en förändring av livet som kan vara svår, inte minst 

i ungdomsåren. De här åren innebär hormonella förändringar men det är också en käns-

lig tid avseende vägen mot vuxenlivet. Syftet med den här litteraturstudien är därmed att 

belysa hur ungdomar upplever att leva med diabetes mellitus typ 1. Det har genomförts 

med en litteraturöversikt och genom Fribergs granskningsmall har nio kvalitativa forsk-

ningsartiklar granskats och analyserats. Resultatet visade att ungdomar i stor utsträck-

ning kände sig annorlunda gentemot de som är jämnåriga samt en önskan om ett friskt 

liv. Ungdomarna i studierna kände rädsla för att drabbas av allvarliga komplikationer 

vilket påverkade deras sätt att hantera sin sjukdom. Stödet från familj, vänner och sjuk-

vårdspersonalen var uppskattat av ungdomarna och ledde till en känsla av självständig-

het och välbefinnande. Som sjuksköterska är det viktigt att bemöta varje ungdom som 

en unik individ för att kunna ge bästa möjliga information och behandling. En god kun-

skap hos sjuksköterskan ger en ökad trygghet och en känsla av delaktighet i ungdomens 

vård.  

 

 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, Ungdomar, Upplevelser, Stöd  
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INLEDNING 
 

Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som ökar i hela världen och 542 000 barn lever 

idag med diabetessjukdomen (Diabetesförbundet 2017a). I Sverige insjuknar cirka 900 

barn och ungdomar i diabetes mellitus typ 1 varje år. Det här leder Sverige upp till en 

andraplats i världen när det kommer till flest antal barn och ungdomar som har diabetes 

mellitus typ 1 (Barndiabetesfonden u.å). I Sverige har 7-8000  barn och unga diabetes 

mellitus typ 1. Det är även tre gånger fler barn som insjuknar i diabetes mellitus typ 1 

än alla former av cancer tillsammans varje år och diabetessjukdom blir allt vanligare 

(Ludvigsson 2017).  

 

 

Avseende egna observationer har författarna av den här litteraturstudien upplevt förut-

fattade meningar om diabetes mellitus typ 1 och ett ökat behov av stöd till de som drab-

bats, särskilt ungdomar. Som allmänsjuksköterska är det viktigt att ha kompetens för att 

dels kunna vårda de ungdomar som har diabetes typ 1 men också för att förstå vad de 

går igenom för att kunna bidra med så bra hjälp som möjligt. Vi har valt att beskriva 

området för att öka kunskapen och förståelsen att som ungdom leva med sjukdomen. 

 
 

BAKGRUND 
 

Diabetes patofysiologi 
 

Diagnosen diabetes mellitus består av två huvudtyper, vilka är diabetes mellitus typ 1 

och diabetes mellitus typ 2. Det som är den gemensamma nämnaren för dessa typer är 

att den kroniska hyperglykemin uppstått på grund av en funktionell brist på insulin men 

orsaken till bristen är olika för de två olika formerna (Ericson & Ericson 2012, ss. 549- 

552). Beträffande diabetes mellitus typ 1 uppstår bristen på insulin eftersom det är en 

autoimmun sjukdom och en immunologisk reaktion fördärvar betacellerna i pankreas 

(Ericson & Ericson 2012, ss. 551- 552). Diabetes mellitus typ 1 drabbar främst barn och 

unga och betraktas som den allvarligaste formen av diabetes. Ännu är det inte klarlagt 

vad som bidrar till att utlösa en diabetes mellitus typ 1 (Dammen Mosand & Stubberud 

2011, ss. 500- 501).  

 

Diabetes behandling 
 

Diabetes mellitus typ 1 innebär att kroppen inte har eller nästan inte har någon insulin-

produktion och kräver därför insulininjektioner för att överleva. Vid sjukdomen krävs 

en flerdosbehandling med måltidsinsulin till varje måltid och ett basinsulin en till två 

gånger om dagen, vilket innebär att det kan bli 6-8 injektioner per dag. Behandlingen 
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mellan diabetes mellitus typ 1 och 2 kan skilja sig stort då förstahandsbehandlingen vid 

diabetes mellitus typ 2 är att förändra sin livsstil genom olika komponenter, så som att 

regelbundet motionera och ha bra matvanor (Diabetesförbundet 2017b). 

 

Diabeteskomplikationer 
 

Komplikationer som berör sjukdomen kan vara akuta men de kan också vara långsiktiga 

komplikationer. Akuta komplikationer beror på att blodsockernivån i blodet är alldeles 

för hög men kan även bero på att nivån är alldeles för låg (Bendt 2017).  

 

 

Ketoacidos är ett tillstånd som uppstår vid för höga blodsockernivåer i samband med en 

insulinbrist, tillståndet är livshotande och kan leda till medvetslöshet och andningssvå-

righeter. Symtom som illamående, kräkning, huvudvärk och buksmärta kan utvecklas 

snabbt eller under längre tid, den vanligaste orsaken beror på magsjuka med kräkningar 

och diarré eftersom personerna då slutar ta sitt insulin. En annan akut komplikation är 

hypoglykemi och tillståndet uppstår när blodsockervärdet kraftigt sjunker. Även det här 

tillståndet är allvarligt och kan leda till medvetslöshet. Symtomen uppstår vanligen om 

blodsockervärdet understiger 3-4 mmol/l och vanliga symtom är svettningar, hunger, 

darrningar och hjärtklappning. Vanliga orsaker till så kallad insulinkänning kan vara att 

personen i fråga tagit för mycket insulin, ej ätit ordentligt efter insulininjektion, alko-

holkonsumtion eller intensiv motion (Bendt 2017). 

 

 

Enligt Hekkala, Reunanen, Koski, Knip och Veijola (2010) löper barn som är tio år och 

äldre större risk än de barn som är yngre än tio år för att utveckla ketoacidos. Det här 

kan bero på att ungdomar i större utsträckning ignorerar symtomen. I en studie gjord av 

Allen et. al. (2001) har 35% av deltagarna med diabetes mellitus typ 1 upplevt hypogly-

kemi 2-4 gånger eller fler per vecka under en period av fyra år. Risken för att utveckla 

hypoglykemi ökar något med åldern efter att individen passerat 15 år.  

 

 

Det finns olika typer av långsiktiga komplikationer och flertalet har samband med skada 

på kroppens olika blodkärl. Skadan på blodkärlen sker på grund av höga blodsockervär-

den, skadan sker på både små och stora blodkärl. Olika skador på blodkärlen kan leda 

till retinopati, nefropati, försämrad blodcirkulation med nedsatt känsel huvudsakligen i 

fötter, hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp (Bendt 2017). Enligt Amutha et. al. (2016) är 

retinopati och nefropati de komplikationer som förekommer mest bland ungdomar. En-

ligt deras studie har 15% av de med diabetes mellitus typ 1 utvecklat en diabeteskom-

plikation efter fem år, och efter tio år har 40% utvecklat en komplikation.   

 

Sjuksköterskans roll vid vård och stöd  
 

Patienten har en central roll i sin behandling och hälso- och sjukvårdspersonal är där-

med ansvariga för att involvera patienten i sin vård. Sjuksköterskans roll är att ge stöd 
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och råd om sjukdomen i kombination med att ta hänsyn till patientens autonomi. Genom 

att involvera patienten och ge individanpassad information i vården ökar möjligheterna 

för att kunna skapa realistiska mål samt rätt sorts stöd för att uppnå dem (Socialstyrel-

sen 2017, ss. 64- 65). I 5 kap. 1§ av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) står det att 

vården skall tillgodose patienten trygghet, kontinuitet och säkerhet men den skall även 

byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet.  

 

 

Vid en livslång sjukdom kan patienten uppleva blandade känslor och leda till att patien-

ten känner att sin autonomi är hotad och därav är det viktigt att sjuksköterskan stödjer 

patienten med saklig och välgrundad information. I en studie av Siminerio, Funell, Pey-

rot och Rubin (2007) belyste sjuksköterskor att vid vård av diabetiker är det viktigt med 

patientspecifik kommunikation med fler antal besök och att sjuksköterskan pratade mer 

med sin patient.  

 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007, ss. 4- 10) handlar sjuksköterskans specifika 

kompetens om omvårdnad som bland annat omfattar kliniska beslut som gör att männi-

skor får ökade möjligheter till att förbättra, bibehålla eller att återfå sin hälsa. En förut-

sättning för god omvårdnad är att sjuksköterskan har kompetensen att etablera en tillit 

till patienten och dess närstående. Det är även viktigt att sjuksköterskan har möjlighet 

att bedöma en patients hälsotillstånd i kombination med patientens subjektiva upplevel-

ser och objektiva fakta. Det är viktigt att patientens behov av omvårdnad identifieras 

men även prioriteras utifrån en bedömning av resurser, behov och hinder och att detta 

sker i samråd med patienten så att värdigheten och integriteten bevaras. För att kunna 

möta olika patienter och deras närstående är det även viktigt att sjuksköterskan har en 

pedagogisk kompetens för att kunna handleda och utbilda sina patienter.  

 

 

I 3. kap av patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten ska få information om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada men även grundlig information om sitt 

hälsotillstånd. Enligt en studie gjord av Channon, Hambly, Robling, Bennert och Gre-

gory (2010) ansåg sjuksköterskorna i studien att en av de grupper som var svårast att 

arbeta med var ungdomar. Ungdomarnas emotionella reaktion till diabetessjukdomen 

pendlade mellan sorg och förnekelse vilket gjorde arbetet svårt för sjusköterskorna.  

  

 

Ungdomar 
 

World Health Organization (WHO) definierar ungdomar som individer i åldrarna mel-

lan 10 och 19 år gamla (WHO 2014). I föreliggande examensarbete definieras ungdo-

mar enligt WHO’s definition. Enligt Qwist (2012) är ungdomsåren en känslig period i 

livet där fokus ligger på sökandet efter en identitet. Vägen dit kan vara svår, förvirrande 

och påverka självkänslan hos individen. Ungdomar blir mer medvetna om att vuxenlivet 

närmar sig och de testar olika vuxenbeteenden i form av att börja arbeta eller studera på 

annat håll. Det finns även olika faktorer i omgivningen som påverkar självkänslan hos 

ungdomen, till exempel genom ideal som framställs i reklam. Genom att pressa sig för 
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hårt så finns det en risk att utveckla psykisk ohälsa vilket kan leda till depression eller 

känslan av att vara misslyckad. Däremot kan en god mental utveckling, utan press, in-

nebära att ungdomen senare i livet kan hantera olika situationer på ett bra sätt. Till ex-

empel kan hanteringen av stress och känslan av livsglädje stärkas vid en god utveckling 

(ibid).  

 

 

Hälsa och lidande 
 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47- 49) påverkas hela människan av hälsa i 

form av känslan av en inre balans och en upplevelse av en helhet. Upplevelsen av hälsa 

skiljer sig mellan individer men även i olika situationer och därför måste hälsa betraktas 

som något mångdimensionellt. Hälsan ska relateras till och ta till hänsyn till människans 

hela livssituation och upplevelsen av hälsa kan starkt påverkas negativt om en person 

drabbas av en obotlig sjukdom. Fenomenet hälsa är alltså ett tillstånd som berör hela 

människan och att människan känner en känsla av jämvikt där den inre balansen och 

relationerna till medmänniskorna är stabil.  

 

 

Enligt Pellmer, Wrammer och Wrammer (2012, ss. 11- 13) bygger begreppet hälsa på 

att människan känner upplevelser av meningsfullhet, en känsla av sammanhang men 

även välbefinnande på varierande avseenden. Efter en förändrad syn på begreppet hälsa 

ses det idag mer som en process istället för ett statiskt tillstånd. Hälsan skapas tillsam-

mans med relationer mellan individen, samhället och omgivningen.  

 

 

Den goda hälsan är alltid relativ och speglar individens totala livssituation. Upplevelsen 

av att erhålla hälsa kan påverkas negativt, speciellt ifall individen drabbas av en obotlig 

sjukdom och därav har hälsa en djupare innebörd och måste ses som något mångdi-

mensionellt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48- 49). Psykisk hälsa innebär inte bara 

frånvaro av psykisk ohälsa utan även upplevelser och relationer i det sociala samman-

hanget. Ett tillstånd av välbefinnande kan vara att varje individ har möjligheten till att 

vara produktiv i sitt arbete, men också att kunna klara av de påfrestningar som livet för 

med sig (Folkhälsomyndigheten 2017). 

 

 

Ett lidande berör hela människan och vidrör individens upplevelse av en själv i världen. 

Lidandet i sig hör tätt samman med det mänskliga livet och är en förutsättning för livs-

processen eftersom det vägleder människan emot förändring. Mycket av lidandet är 

onödigt och går att lindra, men det kommer alltid att vara en del av det mänskliga livet.  

Lidandet kan beskrivas som något människan upplever när helheten hotas eller står in-

för att upplösas. Hälsa och lidande är förenade med varandra, då hälsan i sig ses som en 

helhet. Vid lidande hotas denna helhet (Wiklund 2003, ss. 98- 101). Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010, s. 80) kan hälsa infinna sig även fast sjukdom råder, att leva med 

en livslång obotlig sjukdom kan göra att det dagliga livet begränsas. Med hjälp av en 

professionell vårdare kan känslan av frihet ändå infinna sig och känslan av välbefin-

nande kan uppnås trots sjukdom.  
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Livsvärld 
 

Vid ett vårdmöte upplevs situationen på olika sätt av patienten och sjuksköterskan. Det 

här betyder inte att den ena parten har mer kunskap utan att varje individ har sin egen 

livsvärld. Sjuksköterskan upplever situationen på ett sätt medan patienten gör det på ett 

annat. Varje individ kan också uppleva en situation olika beroende på existentiella för-

utsättningar till exempel vid sjukdom eller om personen är barn eller vuxen. Livsvärlden 

kan således förändras över tid. Som sjuksköterska är det därför viktigt att bemöta alla 

patienter utifrån perspektivet att de är experter på sig själva men också vara beredd på 

att bemöta livsvärlden ur ett nytt perspektiv (Birkler 2007, ss. 32-33). Teorin kring livs-

värld är en grundbult i allt som berör vårdvetenskapen. Det här innebär att vårdaren 

försöker förstå, uppfatta och förklara hur olika patienter upplever hälsa, lidande och 

sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126- 129). I en studie av Woodgate (1998) 

konstaterade ungdomarna att det var svårt att ta hjälp av vårdpersonalen när de kände att 

de inte gjorde vad de kunde för att försöka förstå hur de upplevde sin sjukdom, sina 

känslor eller deras erfarenheter.  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Varje år drabbas flera tusen ungdomar av diabetes mellitus typ 1 runt om i världen och 

diagnosen innebär en total förändring av ungdomarnas liv. Det är en kronisk sjukdom 

och med dess allvarliga komplikationer påverkar den ungdomarnas livsvärld och psy-

kiska hälsa. Det här påvisar hur viktigt det är att en kompetens finns kring sjukdomen 

och hur den ska bemötas.  

 

 

Diabetes mellitus typ 1 kan upplevas som en börda hos ungdomar och orsaka rädsla när 

blodsockret inte är stabilt. Det är viktigt att sjuksköterskan har kompetensen för att be-

möta dessa känslor, men det är också av stor betydelse att sjuksköterskan gör sitt yt-

tersta för att förstå hur det kan vara för ungdomar att leva med sjukdomen. Genom att 

sjuksköterskan har en bättre förståelse för det ungdomarna går igenom kan de motivera 

dem till att ta hand om sig själva och sin sjukdom.  

 

SYFTE 
Syftet är att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. 

 

METOD 
Vi har valt att göra en litteraturstudie med granskning av kvalitativa artiklar för att lyfta 

fram ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Friberg (2017, s. 

131) beskriver att syftet med en litteraturstudie är att införskaffa en överskådlig och 

begriplig bild av det valda ämnet.  
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Datainsamling 
 

I föreliggande litteraturstudie har vi valt att göra en granskning av kvalitativa artiklar 

och sökord har formulerats utifrån det valda ämnet. Genom att granska kvalitativ forsk-

ning istället för kvantitativ forskning skapar vi oss en större förståelse samt ökar kun-

skapen om ett område vi inte är experter på. De vetenskapliga artiklarna har sökts i da-

tabaserna Cinahl och Medline med sökorden: adolescents, teens*, teenagers*, diabetes 

mellitus type 1 och experience*. Artikelsökningen startade med tre olika sökningar för 

att nå ett bredare resultat. Den första sökningen gjordes med tre begrepp som innefat-

tade ungdomar, de andra sökningarna gjordes med de sistnämnda begreppen var för sig. 

De tre olika blocken kombinerades sedan för att begränsa resultatet till det syfte som 

litteraturstudien har. Det gjordes även ytterligare två sökningar då blocksökningen inte 

uppnådde det önskade antalet artiklar. De två sökningarna gjordes med sökorden: Dia-

betes mellitus 1, adolescents* och experience*. För att avgränsa vardera sökning valdes 

artiklar som inte är publicerade före år 2007. De skulle även vara peer- reviewed, 

skrivna på engelska och även ett abstrakt skulle finnas tillgängligt. Ingen geografisk 

begränsning gjordes. 

 

 

Vid litteratursökningen inkluderades forskningsartiklar som belyser ungdomars upple-

velser av att leva med diabetes mellitus typ 1, även när deltagarna i studierna var 10-19 

år gamla. I början av processen för urval av artiklar (Bilaga 1) valdes 14 stycken ut som 

vi ansåg stämde in på det valda syftet efter att ha läst titel och abstrakt, de här artiklarna 

visas som Urval 1 i bilagan. Vidare granskades artiklarna av båda författarna och vid ett 

gemensamt beslut valdes fem stycken bort. De exkluderade artiklarna valdes bort med 

anledning av att de inte besvarade den information som efterfrågades, att de inte hade 

rätt sorts syfte, att de kvar kvantitativa eller att de var tidigare gjorda litteraturstudier. 

De kvantitativa artiklarna exkluderades eftersom varje individs upplevelse är av större 

betydelse än andelen ungdomar som delar samma upplevelse. Efter exkludering av 

forskningsartiklar återstod nio stycken vilka alla är kvalitativa och kan kopplas på ett 

relevant sätt till resultatet i föreliggande litteraturstudie och de här artiklarna visas i Ur-

val 2 i bilagan.  

 

Dataanalys  
 

Litteraturstudiens artiklar har analyserats med hjälp av den modell som beskrivits av 

Friberg (2017, ss. 135- 137). Vid en analys av artiklar läses resultatet utifrån en helhet 

till olika delar och sen tillbaka till en ny helhet. Vid sönderdelning av artiklarnas resultat 

är målet att upptäcka nya perspektiv och bärande begrepp som är av betydelse för syftet. 

Av de nya perspektiven skapas en ny helhet som sedan leder till ett nytt resultat (Friberg 

2017, s. 135).  

 

 

Artiklarna lästes var för sig av författarna till föreliggande litteraturstudie för att sedan 

försäkra sig om att artiklarna uppfattats på samma sätt. För att sedan skapa en översikt-

lig bild över de inkluderade artiklarna utformades en granskningstabell (bilaga 2), där 

varje artikel sammanfattades. När varje artikel sedan sammanfattats började analysen av 
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likheter och skillnader, därefter identifierades teman och sedan subteman. Teman och 

subteman valdes utifrån artiklarnas resultat och har sammanställts i tabell 1.  

 

 

Resultat 
Tabell 1 
 

Teman Subteman 

Nya känslor uppstår Osäkerhet och rädsla. 
Känslan av att inte passa in. 

Betydelsen av stöd från omgivningen Stöd från familj och vänner 

Sjukvårdspersonalens stöd till ungdomen 
Betydelsen av utomstående personers stöd  

Det sociala livet förändras Starten på ett nytt liv. 
Ansvar för kosten. 
Aktiviteter påverkas  

 

 

 

Nya känslor uppstår 
 

Ungdomarna som deltog i studierna påvisar känslor av osäkerhet och rädsla men de 

uttrycker även att det känns som att de är annorlunda i jämförelse med sina vänner. 

Flertalet diskussioner handlar om rädslor kring diagnosen och vad som kommer att 

hända i framtiden berörande komplikationer. Att ha diagnosen diabetes mellitus 1 som 

ungdom är livsomvälvande och känslorna som ungdomarna känner bör tas på stort all-

var.  

 

 

Osäkerhet och rädsla 

 

Ungdomarna beskriver hur de känner rädsla kring diabetessjukdomen och hur livet 

kommer se ut i framtiden (King, King, Nayar & Wilkers 2017; Lowes et. al. 2015; Cas-

tensøe- Seidenfaden et. al. 2016). De ungdomar som nyligen blivit diagnostiserade med 

diabetes mellitus typ 1 uttrycker en stor emotionell påverkan vilket resulterar i att de har 

svårare att acceptera sin diabetes och de känner även en större osäkerhet kring hante-

ringen av sin sjukdom (Spencer, Cooper & Milton 2012). Ungdomarna i studien väljer 

att inte prata om sin oro över framtiden för att föräldrarna inte skall tycka synd om dem. 
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Det här gör att föräldrarna ibland tror att ungdomarna inte tänker på sin framtid men de 

vill heller inte fråga dem då det finns en risk att oroa ungdomarna ännu mer. De är alla 

medvetna om de komplikationer som kan ske och framtiden anses vara osäker (Cas-

tensøe- Seidenfaden et. al. 2016).  

 

 

De största rädslorna som ungdomarna känner kring sin diabetes berör hypoglykemi och 

långsiktiga komplikationer (King, et. al. 2017; Lowes et. al. 2015; Olson Poper et. al. 

2009). De uttrycker att de ofta håller blodsockernivån högre än vad som är rekommen-

derat för att inte drabbas av en hypoglykemi, speciellt under natten då de är rädda att dö 

i sömnen (King et. al. 2017). Konsekvenser som ungdomarna diskuterar berör speciellt 

ögonkomplikationer och dålig cirkulation, de känner en stor rädsla kring att bli blinda 

eller behöva amputera sina ben (King et. al. 2017; Olson Poper et. al. 2009; Lowes et. 

al. 2015).  

 

 

Känslan av att inte passa in 

 

Ungdomarna beskriver hur deras diabetessjukdom påverkar deras vardagliga liv och hur 

deras enda önskan är att känna sig som alla andra. Ungdomarna uttrycker även att dem 

ofta jämför sig med de som är jämnåriga (King et. al. 2017; Lowes et. al. 2015; Olson 

Poper et. al. 2009; Huus & Enskär 2007). Den konstanta påminnelsen av sjukdomen i 

vardagen, genom att behöva ta injektioner och mäta blodsockret gör att ungdomarna 

alltid blir påminda om att de inte är som sina vänner och det ökar känslan av att de är 

annorlunda. De upplevda känslorna kan ibland leda till att de inte vill sköta sin sjukdom 

och att de önskar att de inte hade diabetes mellitus typ 1 (King et. al 2017; Lowes et. al 

2015; Huus & Enskär 2007).  

 

 

Betydelsen av stöd från omgivningen  
 

I studierna pratar ungdomarna mycket om stödet från dem som är runt omkring dem. 

Att det är viktigt med stöttning för att de ska kunna hantera sin sjukdom så bra som 

möjligt. En central roll i ungdomarnas hantering av sjukdomen har familjen och vänner-

na. Det är delade meningar kring sjukvårdspersonal och vad de bidrar med gällande 

diagnosen, några ungdomar har positiva känslor medan andra har negativa känslor kring 

sjukvårdspersonalen vilket påverkar deras känsla av stöd från sjukvårdspersonalen.  

 

Stöd från familj och vänner  

 

Ungdomarna berättar hur viktigt det är med stöd från familjen för att behandlingen och 

hanteringen av diabetes skall kunna bli så bra som möjligt. Stödet från föräldrarna hjäl-

per ungdomarna att acceptera sin sjukdom och föräldrarna ger dem även råd och in-

formation om hur de på bästa sätt skall sköta sin sjukdom. En annan viktig del som 

ungdomarna anser är att föräldrarna bidrar till att de skall lära sig att bli mer självstän-
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diga i sin sjukdom (Olson Poper et. al 2009; Spencer, Cooper & Milton 2012; Rostami, 

Parsa- Yekta, Ghezelejh Najafi & Vanaki 2014). Hanteringen av sjukdomen påverkas 

på ett negativt sätt om ungdomarna ständigt får höra vad de gör fel och vad de bör äta, 

istället för stöttande ord i form av att de lyckas. Ungdomarna känner sig inte motiverade 

till att lära känna sin sjukdom om de får höra negativa kommentarer (Babler & Strick-

land 2016). Föräldrarnas stöd kan visa sig i form av att de påminner ungdomarna att ta 

med en extra måltid men också genom att betala de olika kostnader som uppstår på 

grund av diabetessjukdomen, till exempel kostnader för behandling. Ungdomarna i stu-

dien är tacksamma att de får hjälp med att hantera sin sjukdom även om de föredrar att 

bli bemötta som vilket syskon som helst (Rostami et. al. 2014).  

 

 

Föräldrarnas omtänksamhet kan ibland övergå i frustration hos ungdomarna då de inte 

känner sig tillräckligt självständiga. Det är även svårt för föräldrarna att släppa kontrol-

len över sitt barn då det finns en ständig oro för att någonting skall hända till exempel 

att blodsockret blir för lågt. Föräldrarna tar även på sig skulden för olika komplikationer 

då de anser att ansvaret för deras barn ligger hos dem. När föräldrarna inser att ungdo-

marna har en bred och tillräcklig kunskap om sin sjukdom är det lättare att släppa kon-

trollen och låta ungdomen ta ett större ansvar. Ett ökat ansvar ökar även självförtroendet 

och på så sätt är det lättare att nå framgångar i sin hantering av sjukdomen (Lemes Ca-

vini et. al. 2016; Castensøe- Seidenfaden et. al. 2016). 

 

 

I tonåren jämför sig ungdomarna med varandra och rädslan för att inte passa in är stor. 

Ungdomarna känner sig annorlunda och de får även känslan av att vännerna ser på dem 

på ett annorlunda sätt efter diagnostisering. Det här skapar även en känsla av genans för 

att använda till exempel en insulinpenna (King et. al. 2017; Spencer, Cooper & Milton 

2012; Huus & Enskär 2007). Ungdomarna berättar att känslan av att sjukdomen är ge-

nant gör att de inte vill ta sina insulininjektioner bland sina vänner och att de istället 

försöker dölja sin sjukdom (King et. al. 2017; Lowes et. al. 2015; Spencer, Cooper & 

Milton 2012). Flera ungdomar uttrycker att det stöd som de får från sina vänner är väl-

digt viktigt för dem, hur det underlättar och hjälper dem i processen att acceptera sin 

sjukdom (King et. al 2017; Spencer, Cooper & Milton 2012).  

 

 

Den praktiska hanteringen kring sjukdomen anses även bli svårare om stödet från vän-

ner inte finns. Genom att informera sina vänner angående sjukdomen och vad som skall 

göras om de drabbas av ett lågt blodsocker får ungdomarna en försäkran om att de är 

trygga i deras händer. Det ökar även deras välbefinnande (King et. al. 2017; Babler & 

Strickland 2016). 

 

 

I en studie uttrycker en deltagare att frågor om sjukdomen kan tolkas både positivt och 

negativt. Frågan kan vara ställd för att öka kunskap men också för att påminna ungdo-

men om att tänka på kost och behandling. En ständig påminnelse om insulin anses vara 

irriterande men det viktigaste är vetskapen om att någon tar sig tiden att ställa frågan 

och på så sätt visa att den bryr sig. En fråga om varför en diabetiker äter godis kan till 
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exempel anses som en fråga av omtänksamhet för att blodsockret kan bli för högt men 

också av nyfikenhet på grund av okunskap (Huus & Enskär 2007; Rostami et. al. 2014). 

 

 

Sjukvårdspersonalens stöd till ungdomen  

 

Ungdomarna berättar att de har många negativa upplevelser av sjukvårdspersonalen. De 

upplever att sjukvårdspersonalen försöker skrämma dem kring olika komplikationer 

som kan uppkomma. Den negativa upplevelsen av samtalen gör att ungdomarna inte 

vågar fråga de frågor som de har och att de ofta går ifrån samtalen med fler frågor än 

när de kom dit (King et. al 2017; Lowes et. al. 2015). Flera ungdomar uttrycker även att 

de inte tycker att informationen de får från sjukvårdspersonalen går att applicera på det 

verkliga livet då det känns som att de inte har någon aning om hur det är att leva med 

sjukdomen (Lowes et. al. 2015; Spencer, Cooper & Milton 2012). En stor önskan bland 

ungdomarna är att sjukvårdspersonalen skall ha mer tid till att sitta ner och prata så att 

de kan få prata mer om sina känslor och upplevelser (King et. al. 2017).  

 

 

Det finns även ungdomar som upplever att samtalen med vårdarna är positiva, att de är 

duktiga på att stötta dem i sina känslor och ge uppmuntran i att de hanterar situationen 

på ett bra sätt. Den positiva känslan kring vårdarna ökar ifall de är duktiga på att kom-

municera och inge känslan av att de förstår vad ungdomarna går igenom (Lowes et. al. 

2015). Ungdomarna påtalar att det första stödet som ges från sjukvårdspersonal är en 

bra grund att använda sig av i den fortsatta hanteringen av sjukdomen. Stödet innefattar 

både råd om hur vissa situationer skall hanteras men också praktiska rekommendationer 

i form av kostalternativ (Rostami et. al. 2014; Lemes Cavini et. al. 2016).  

 

 

Betydelsen av utomstående personers stöd 

 

Ungdomarna i studien uttrycker att de finner det bästa stödet hos de som inte har en 

närmare familjeanknytning till dem, till exempel hos en tränare i ett fotbollslag. Träna-

ren är ofta mer neutral i sin ansvarsroll och stödet därifrån anses vara mer riktat åt ung-

domen som individ och inte som diabetiker. Det här bemötandet gör att ungdomarna 

finner både ett lugn och en självständighet och på sätt vågar de ta ett större ansvar över 

sig själva (Huus & Enskär 2007). Även personal på skolan där ungdomen går är av stor 

betydelse. När lärare är medvetna om hur de skall bemöta och hjälpa ungdomen vid lågt 

blodsocker kan både föräldrar och ungdomen själv känna sig lugna och trygga. En kille 

i studien uttrycker att ett bättre självförtroende och ett ökat själsligt mående är resultatet 

av stöd från skolpersonal (Rostami et. al. 2014).  
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Det sociala livet förändras 
 

Diabetes typ 1 för ofta med sig svårigheter att leva ett normalt liv. Ungdomarna anser 

att de spontant inte kan göra samma saker som sina kompisar då de hela tiden är i behov 

av planering för att kunna sköta sin kost och sin behandling. De här känslorna gör att 

ungdomarna försöker gömma sin sjukdom och på så sätt inte behöva berätta om den. 

Sjukdomen innebär ett nytt sorts liv för ungdomarna som de måste lära sig att hantera 

för att kunna leva som vanligt.  

 

Starten på ett nytt liv 

 

Ungdomarna anser att sjukdomen är en börda då de inte är som sina vänner och känslor 

som ilska, sorg och förnekande fyller deras dagar. Med tiden inser ungdomarna att sjuk-

domen inte kommer försvinna, att den är kronisk och numera är en del av deras liv. 

Första tiden efter diagnostiseringen beskriver ungdomarna som en period av förnekelse 

och att de motvilligt började acceptera sjukdomen som en del av dem (King et. al. 2017; 

Babler & Strickland 2016; Lemes Cavini et. al. 2016). När sjukdomen accepterats kan 

ungdomarna börja lära sig att hantera den. Det är även då, när ungdomarna har accepte-

rat sjukdomen och livet som de får ett bättre självförtroende (Babler & Strickland 

2016).  

 

 

Den första tiden med diabetes är både ovan och irriterande. En deltagare beskriver sjuk-

domen som ett extra bagage då den hela tiden finns i tankarna. Det nya livet innebär 

mer noggrann planering av dagens timmar och ungdomarna kan inte göra samma saker 

som tidigare. Ungdomarna beskriver att det är svårt att lära sig ett helt nytt liv där de är 

tvungna att vara hälsosamma och att det är en kamp att sköta kosten regelbundet men 

även att ta sina injektioner (King et. al. 2017; Castensøe- Seidenfaden et. al. 2016). 

Flera av ungdomarna uttrycker att de lär sig om sjukdomen bättre genom sina egna 

misstag än att lyssna på vad sjukvårdarna informerat dem om (Spencer, Cooper & Mil-

ton 2012).  

 

 

Ansvar för kosten  

 

Ungdomarna berättar att kosten är den största och svåraste förändringen som sker efter 

diagnostisering. Vid varje måltid måste fokus ligga på att hålla blodsockret så nära ett 

normalt värde som möjligt, vilket även måste balanseras i samråd med andelen insulin 

som behövs. Den största svårigheten med kosten är att viss mat är ny för ungdomen, är i 

en minskad mängd eller till och med exkluderad och inte tillåten att äta. Kosten måste 

hela tiden kontrolleras och är av stor betydelse för att undvika framtida komplikationer. 

Ungdomarna nämner även att det är svårt att vänja sig vid den nya kosten. De vill kunna 

äta vad de vill, när de vill och inte behöva undvika viss mat på grund av deras diabetes 

(Lemes Cavini et. al. 2016).  
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Det är svårt för ungdomarna att leva ett normalt liv när det fått sin diagnos. De berättar 

att de alltid måste äta vid en viss tid men också att det hela tiden finns ett behov av insu-

lin när de har ätit. Strikta rutiner resulterar i att de inte kan göra samma saker som sina 

vänner, de kan till exempel inte medverka i spontana aktiviteter då diabetes kräver pla-

nering. Ungdomarna får anpassa och planera sina aktiviteter utefter måltider och insulin 

(Huus & Enskär 2007; Castensøe- Seidenfaden et. al. 2016). Några deltagare nämner att 

det tar tid att lära sig att förstå och göra de olika delarna som diabetes kräver, till exem-

pel ta rätt mängd insulin beroende på vad de ätit och hur det påverkar deras hälsa (Bab-

ler & Strickland 2016).  

 

 

Aktiviteter påverkas 

 

Ungdomarna anser att sjukdomen hindrar dem i sitt vardagliga liv och att de inte längre 

kan göra det som de känner för att göra. Sjukdomen har sociala konsekvenser i det var-

dagliga livet och flera ungdomar påpekar att det påverkar deras skolgång och att de 

skulle haft bättre betyg utan sjukdomen (King et. al. 2017; Lowes et. al. 2015). Ungdo-

marna berättar om hur deras liv inte är normalt i jämförelse med deras vänners och att 

det kan leda till att de ignorerar sin sjukdom (Lowes et al. 2015; Castensøe- Seiden-

faden et. al. 2016 ). Flera deltagare berättar även att de ibland undviker att visa sin sjuk-

dom på grund av att de inte orkar med den. De tar helt enkelt en paus från diabetessjuk-

domen, till exempel genom att inte testa blodsockret eller att strunta i sitt insulin. Istället 

för att ta hand om diabetessjukdomen prioriterar vissa ungdomar de sociala aktiviteter-

na, medan andra ungdomar berättar att de undviker sociala aktiviteter för att istället han-

tera sin sjukdom (Castensøe- Seidenfaden et. al. 2016; King et al. 2017; Lowes et. al 

2015; Spencer, Cooper & Milton 2012; Huus & Enskär 2007). 

 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka ungdomars upplevelse av att leva med 

diabetes mellitus typ 1 vilket ledde oss till att granska kvalitativa artiklar då de beskri-

ver upplevelsen av ett specifikt ämne.  Enligt Friberg (2017, ss. 129- 130) bidrar kvali-

tativa studier till en ökad förståelse för patientens erfarenheter och upplevelser. Genom 

att sammanställa flera studiers resultat ökar kunskapsvärdet. Vetenskapliga artiklar som 

undersöker samma ämne ger en mer stabil och säker kunskap när de granskas och värd-

eras. Friberg (2017, s. 129) skriver att kvalitativa studier främst genomförs för att öka 

förståelsen och med denna metod fås en bättre kunskap kring lidande men även hur livet 

förhåller sig till olika hälsofaktorer och processer.  
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Valet att använda forskning från hela världen grundades i en önskan om att få en bre-

dare kunskap inom området. Vi valde även att inte göra någon geografisk avgränsning 

eftersom resultatets relevans inte grundar sig i vart ifrån ungdomarna härstammar. Upp-

levelsen av att leva med diabetes mellitus typ 1 är unik och viktig oavsett ursprung vil-

ket gör att resultatet baseras på artiklar världen över. Vi valde även att begränsa våra 

artikelsökningar till år 2007. En begränsning på 10 år ansåg vi vara tillräcklig för att 

undersöka aktuell och relevant forskning. 

 

 

Författarna valde att bearbeta och analysera de vetenskapliga artiklarna enligt Fribergs 

(2017, ss. 134- 137) modell. Vi anser att den valda modellen för att granska och analy-

sera artiklarna har hjälpt oss att skapa ett tillförlitligt resultat. Eftersom vi valt att läsa 

artiklarna flera gånger för att sedan sammanfatta dem till ett resultat som är mer över-

skådligt anser vi att resultatet som sedan skapats håller hög kvalitet. Detta kan vi styrka 

genom att det var lätt identifiera liknande teman i varje artikel, vilket sedan underlättade 

processen till att skapa egna teman och subteman. De teman och subteman som present-

eras i denna litteraturstudie är relevanta och viktiga för upplevelsen av hur ungdomar 

upplever det att leva med diabetes typ 1, vilket även var syftet med den här litteraturstu-

dien.  

 

 

Resultatdiskussion  
 

Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 1 kan yttra sig på olika sätt för samma 

individ men upplevelsen kan också skilja sig mellan individer. Det fanns de ungdomar 

som uppskattade stödet som de fick men det fanns också de ungdomar som ville vara 

mer självständiga. Några av ungdomarna kunde med enkelhet hitta en balans i livet me-

dan andra hade svårt för att göra det. Flera ungdomar diskuterar hur de känner sig an-

norlunda gentemot sina vänner och att sjukdomen alltid finns med dem och påverkar 

dem i sina vardagliga liv. Rädslan för de olika vardagliga komplikationerna hindrade 

ungdomarna i vardagen och ökade känslan av utanförskap. Det är de olika upplevelser-

na av sjukdomen som ger en helhet i resultatet.  

 

 

De delar som uttrycktes mest i resultatet var känslan av att vara annorlunda och betydel-

sen av det stöd som ungdomarna fick från sin familj, sina vänner och de sjuksköterskor 

som är inblandade i vården. Ungdomarna i studierna delade känslan av att de inte pas-

sade in i vänkretsen men de var också överens om att det var viktigt att få stöd. De här 

två ämnena valdes att diskuteras ytterligare. 

 

 

Att vara annorlunda och inte passa in 

 

I resultatet framkommer det att ungdomarna i studierna har en känsla av att de är an-

norlunda och de jämför sig ständigt med de som är jämnåriga. Det framkommer också 

att de inte kan göra samma saker som deras vänner då de måste planera sina dagar på ett 

annat sätt. Ungdomarna var även rädda för att förlora sina vänner när de fick sin diabe-
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tes. Enligt Freeborn, Dyches, O Roper och Mandleco (2013) känner sig ungdomar an-

norlunda gentemot sina vänner när de behöver kontrollera sitt blodsocker eller ta sitt 

insulin. Det kan ibland även finnas en känsla av ensamhet då ungdomen är ensam med 

diabetes i skolan. Ungdomarna vill inte bli behandlade på ett annorlunda sätt bara för att 

de har diabetes. De är fortfarande samma sorts människa som de var innan diagnostise-

ring. 

 

 

Anledningen till att ungdomar känner en känsla av att vara annorlunda kan bero på en 

rädsla för att något allvarligt skall hända, till exempel att de skall drabbas av ett lågt 

blodsocker. Vid ett sådant tillfälle är det viktigt att ungdomen får i sig socker vilket kan 

leda till att ungdomen måste avbryta den aktivitet som hon eller han utför just då. Det 

kan vid en sådan situation även finnas en rädsla för att kompisarna skall prata om det 

som hänt och ställa flera frågor som för ungdomen kan vara jobbiga att svara på. Det 

kan även handla om att ungdomen redan befinner sig i en känslig period i livet med 

känslor av att de är annorlunda och att de aldrig kommer bli helt friska, vilket kan på-

verka välbefinnandet negativt. Den här sjukdomen kräver en behandling i tid och otid 

och det här kommer inte förändras, ungdomarna behöver kontinuerligt ta sina insulinin-

jektioner men även mäta sitt blodsocker oavsett vilka sammanhang de befinner sig i. 

Enligt Babler och Strickland (2015); Marschall, Carter, Rose och Brotherton (2009) var 

den största utmaningen för ungdomarna att involvera sjukdomen i det vardagliga livet 

och att lära sig att sköta den på en daglig basis. På så sätt kan ungdomarna hitta det som 

är normalt för dem. Efter en tids sjukdom börjar de flesta ungdomarna acceptera dia-

gnosen vilket gör att de i sin tur anpassar sig bättre till sin nya livsstil.  

 

 

Stödet från omgivningen 

 

Resultatet påvisar vikten av stöttning till ungdomarna och att stöttning från vårdperso-

nal, familj och vänner bidrar till att de hanterar sin sjukdom på ett bättre sätt. Den här 

stöttningen påverkar även ungdomens grad av att följa råd som de får angående sjuk-

domen. Om relationen mellan ungdomen och sjuksköterskan är bra så lyssnar ungdo-

men i större utsträckning på de råd som ges (Kyngäs & Rissanen 2001). Stöttning från 

omgivningen och familjen har visat sig förbättra ungdomars välmående och process till 

att kunna leva ett normalt liv igen (Wang, Brown & Horner 2010). Enligt Peters, 

Nawijn och van Kesteren (2014) anser ungdomarna att stödet från sina vänner är posi-

tivt, till exempel genom att de frågar hur ungdomen mår i förhållande till sin sjukdom. 

Ungdomarna berättar även att det som hjälper dem mest är att få ha roligt tillsammans 

med sina vänner. Ungdomarna känner även att de kan vända sig till sina vänner när de 

behöver tala om sina känslor.  

 

 

Ungdomarna i studierna ansåg att det är viktigt med stöd från vänner och familj då det 

fick dem att känna sig självständiga i sin sjukdom samt att det var lättare att acceptera 

den. Det fanns dock ungdomar som tyckte att stödet kunde bli irriterande då de hela 

tiden kände sig övervakade samt att de inte kände sig betrodda i sina kunskaper om 

sjukdomen. Trots att det var delade åsikter angående föräldrarnas stöd så var alla ung-
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domarna medvetna om varför föräldrarna ibland kunde bli lite “tjatiga”. Ungdomarna 

visste att det gjordes av omtänksamhet och att föräldrarnas ständiga påminnelser var för 

att de var rädda för komplikationer. Enligt Williams, Sharpe och Mullan (2013) är det 

större risk att drabbas av ångest om det hela tiden finns en rädsla för komplikationer i 

samband med att stödet från föräldrarna är dåligt. Det är även en större risk att drabbas 

av depressiva symtom om stödet påverkar kostintaget hos ungdomen. 

 

 

Det framkom i resultatet att sjukdomen kan vara svårare att leva med om det inte finns 

något stöd från närstående. När vännerna i skolan fick veta vad sjukdomen innebär och 

hur den behandlas vid allvarliga situationer kunde ungdomarna känna sig mer trygga i 

tillvaron. Det gjorde att deras välbefinnande ökade. Ungdomarna berättade att de var 

rädda för att bli ensamma och att vännernas stöd var en bekräftelse på att de fortfarande 

var vänner. Stödet var även viktigt för att kunna acceptera sjukdomen samt att bli av 

med känslorna om att den är pinsam att leva med. Enligt Helgeson, Lopez och Kamarck 

(2009) grundar sig bemötandet av den emotionella stöttningen i det psykiska välmåen-

det hos ungdomen. De dagar som ungdomen mår psykiskt dåligt har han eller hon svårt 

att ta till sig den stöttning som ges. Ett dåligt bemötande av stöd beror inte på sjukdo-

men utan på ungdomens välbefinnande och mottaglighet för stunden. 

 

 

Stödet från personerna i ungdomens omgivning bidrar i många fall till att de känner en 

trygghet och på så sätt hjälper det dem att känna hälsa även fast sjukdom råder. Det stöd 

som ungdomen får av omgivningen kan inge en känsla av trygghet. Den här känslan 

hjälper ungdomen att hantera vardagens utmaningar på ett sådant sätt hälsa främjas 

istället för att skapa ett lidande. I Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83- 84) beskrivs 

trygghet som en grund som i sin tur är nära kopplad till en individs självkänsla. Trygg-

heten kan vara bunden till yttre faktorer, som till exempel tillit till personerna i sin om-

givning. Trygghet bidrar även till att individer känner mening och sammanhang.  

 

 

Vår uppfattning efter den här litteraturstudien är att stödet från omgivningen kan vara av 

både positiv och negativ karaktär. Ungdomarna uppskattar när familj och vänner visar 

att de bryr sig om dem men även när sjukvårdspersonal visar att de förstår vad de går 

igenom. Något som dock påverkar ungdomarna negativt är när kommunikationen mel-

lan sjukvårdare och ungdom inte fungerar, när de känner att de inte blir lyssnade på 

eller när de upplever att de endast blir tillrättavisade vid besöken. Det är viktigt att sjuk-

sköterskan bär med sig en vetskap om att det alltid är patienten som skall stå i fokus. 

Sjusköterskan behöver därför göra sitt bästa för att försöka förstå patientens upplevelser 

av diabetessjukdomen och anpassa vården därefter. 

 

 

För att hjälpa ungdomarna framåt i hälsoprocessen är det viktigt att sjuksköterskan har 

kompetensen men även intresset i att förstå patientens hälsa och lidande. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 104- 127) beskriver hur vårdare bär på en generell kunskap hur det 

är att leva med en sjukdom, däremot är det bara patienten med sjukdomen som bär på 

den riktiga kännedomen om hur det är att leva med den. Vårdarna behöver visa ett in-

tresse för att vilja förstå hur patientens hälsa, lidande och sjukdom påverkar individens 
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livssammanhang. För att en vårdare skall kunna ge en optimal vård och för att kunna 

stötta och stärka patientens livsprocesser krävs det att vårdaren har en förmåga att ur-

skilja vad som är hälsa, välbefinnande och lidande för patienten.   

 

SLUTSATSER 
 

För att påverka ungdomars hälsoprocesser till det positiva kan det vara av stor vikt att 

sjuksköterskan försöker förstå vad ungdomarna går igenom för att på bästa sätt kunna 

hjälpa dem med sina upplevda känslor. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

ungdomens upplevelse kring sjukdomen krävs ett aktivt engagemang och en god 

kommunikation. Det här kan hjälpa sjuksköterskan i arbetet men även öka ungdomens 

välbefinnande. En ökad kunskap om diabetessjukdomen hos familj och vänner kan 

underlätta livet för ungdomen på sådant sätt att de inte behöver oroa sig över att 

omgivningen inte vet vad deras sjukdom innebär. Den ökade kunskapen hos 

omgivningen kan även leda till att ungdomarna inte känner sig generade för att ta 

insulininjektioner på offentliga platser, samt att ungdomarna känner sig säkrare i sociala 

sammanhang.  
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Bilaga 1 - sökhistorik  
 

Databas Block Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl S1 Adolescents 

OR  
teenagers* 

OR teens* 

Abstract,  
engelska,  

peer-reviewed, 

2007-2017 

29,351 0 0 

Cinahl S2 Diabetes 

mellitus 1 

Abstract,  
engelska,  

peer-reviewed, 

2007-2017 

16,494 0 0 

Cinahl S3 Experiences* Abstract,  
engelska,  

peer-reviewed,  

2007-2017 

36,689 0 0 

Cinahl S1 + S2 

+ S3 

 Abstract,  
engelska, 

peer-reviewed, 

2007-2017 

39 8 4 

Cinahl  Diabetes 

mellitus 1 

AND  
adolescent* 

AND  
experience* 

Abstract,  
engelska,  
peer-reviewed,  
2007-2017 

68 5 4 

Medline  Diabetes 

mellitus 1 

AND  
adolescent* 

AND  
experience* 

Abstract,  
engelska,  
2007-2017 

171 1 1 
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Bilaga 2 – sammanfattning av artiklar som bildar un-

derlag för resultatet 
 

Titel,  
Författare,  
Årtal, Tidsskrift 

Syfte Metod och  
Urval 

Etiskt  
resonemang 

Resultat 

Adolescents’ 
experience of 
living with dia-
betes  
 
Huus, K.  
Enskär, K.  
 
2007 
 
Pediatric nurs-
ing  

Syftet med stu-
dien var att be-
skriva ungdo-
mars upplevel-
ser av att leva 
med diabetes 
typ 1  

En kvalitativ 
studie som ut-
går ifrån Hus-
serls fenomeno-
logiska perspek-
tiv. 
 
Intervjuer med 
åtta ungdomar, 
sex flickor och 
två pojkar.  
Ungdomarna 
var mellan 14-
18 år gamla. De 
hade haft diabe-
tes mellitus typ 
1 mellan 3- 11 
år. Intervjuerna 
ljudinspelades 
och transkribe-
rades. De delta-
gande var ifrån 
Sverige.  

Ja Ungdomarna 
beskriver hur de 
ständigt kände 
sig annorlunda. 
De jämförde sig 
med sina vän-
ner och de be-
skrev livet som 
en pendel mel-
lan att vara 
normal och an-
norlunda. Ung-
domarna ansåg 
även att de 
mognade fortare 
än sina vänner.  
Det svåraste 
med diabetes 
mellitus typ 1 
var att följa 
strikta rutiner i 
vardagen. 
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Experiences of 
diabetic adoles-
cents: a phe-
nomenological 
approach.  
 
Lemes Cavini, 
F. 
Aparecida Gon-
çalves, K. 
Macedo Cor-
deiro, S.  
da Silva 
Moreira, D. 
Rodrigues 
Resck, M.-Z.  
 
2016 
 
Journal of nurs-
ing  

Syftet är att 
avslöja känslor 
och meningen 
med att vara 
ungdom och 
leva med diabe-
tes typ 1.  

En kvalitativ 
studie med fe-
nomenologisk 
ansats.  
 
Sju ungdomar 
intervjuades. 
Platsen för in-
tervjuerna be-
stämdes utifrån 
vad som pas-
sade ungdo-
marna. Intervju-
erna ljudinspe-
lades och tran-
skriberades. 
Deltagarna var 
från Brasilien.  
 
  

Ja Sjukdomen 
skapade till en 
början osäker-
het hos både 
ungdomen och 
familjen, fram-
förallt på grund 
av okunskap. 
Ungdomarna 
vande sig med 
tiden även om 
det var svårt att 
hantera kompli-
kationerna. De 
kände mer fru-
stration kring 
sjukdomen i 
tonåren än när 
de var barn. 
Ungdomarna 
ansåg att den 
svåraste delen 
med sjukdomen 
var kosten. Det 
var även svårt 
att få rutin på 
hur insulinet 
skulle skötas.  

Helping adoles-
cents with type 
1 diabetes ”fig-
ure it out” 
 
Babler, E.  
Strickland, J.-C.  
 
2016 
 
Journal of pedi-
atric nursing  

Syftet med stu-
dien var att få 
en förståelse för 
hur ungdomar 
upplever det att 
leva med diabe-
tes och att 
bygga en teore-
tisk paradigm 
för framtida 
interventioner 
med ungdomar 
med diabetes 
mellitus typ 1. 

En kvalitativ 
studie som an-
vände grounded 
theory som me-
tod.  
 
Ungdomarna 
som deltog i 
studien var mel-
lan 11- 15 år 
gamla med dia-
betes mellitus 
typ 1. Elva 
stycken deltog, 
tre pojkar och 
åtta tjejer. Inter-
vjuerna ljudin-
spelades och 
transkriberades 
ord för ord. Stu-
dien utfördes i 
USA.  

Ja Resultatet vi-
sade att ung-
domarna be-
hövde accep-
tera sin sjukdom 
innan de kunde 
lära sig att han-
tera den. Det är 
viktigt med stöd 
från vänner och 
familj för att 
ungdomarna 
skall kunna 
hantera sin 
sjukdom bättre. 
Den första tiden 
av sjukdomen 
var svår då 
ungdomarna 
inte visste hur 
de skulle han-
tera den. Efter 
en tid blev det 
lättare när de 
lärde sig hur 
sjukdomen fun-
gerade.  
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Isolated 
thoughts and 
feelings and 
unsolved con-
cerns: adoles-
cents’ and par-
ents’ perspec-
tives on living 
with type 1 dia-
betes - a quali-
tative study 
using visual 
storytelling  
 
Castensøe- 
Seidenfaden, P.   
Teilman, G. 
Kensing, F. 
Hommel, E.  
Olsen, S.-B.  
Reventlov 
Husted, G.  
 
2016  
 
Journal of clini-
cal nursing 

Syftet var att 
utforska och 
beskriva ung-
domars och 
föräldrars upp-
levelser av att 
leva med diabe-
tes typ 1, men 
också att identi-
fiera deras be-
hov av stöd för 
att förbättra 
ungdomars 
färdigheter att 
hantera sin 
sjukdom tills det 
att de blir vuxna.  

En kvalitativ 
explorativ studie 
gjord genom att 
använda visuellt 
berättande med 
individuella se-
mistrukturerade 
intervjuer. En 
tematisk analys 
genomfördes.  
 
Avsiktligt väl-
jande av delta-
gande med 
diabetes typ 1 
och deras för-
äldrar. De kom 
från Danmark 
och rekrytera-
des från pedia-
triska och vuxen 
diabeteskliniker. 
Ungdomarna 
var mellan 15- 
19 år gamla och 
hade haft diabe-
tes typ 1 i minst 
ett år.  

Ja Ungdomarna 
kände sig inte 
så självständiga 
som de ville på 
grund av att 
föräldrarnas 
ständiga oro 
blev för mycket 
för dem. ”Tjatet” 
missförstods 
och kändes 
jobbigt vilket 
ledde till fru-
stration. Ung-
domarna i stu-
dien kände sig 
ensamma med 
sjukdomen vil-
ket ledde till att 
ungdomarna 
ibland valde att 
gömma den. 
Sjukdomen 
beskrevs ibland 
som ett extra 
bagage.  
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Perceptions of 
adolescents 
patients of the 
”lived experi-
ence” of type 1 
diabetes  
 
King, K.-M. 
King, P.-J. 
Nayar, R. 
Wilkers, S.  
 
2017 
 
The American 
Diabetes asso-
ciation  

Syftet med stu-
dien var att un-
dersöka ung-
domars uppfatt-
ning gällande att 
leva med diabe-
tes mellitus typ 
1 och att identi-
fiera områden 
där de behöver 
fokusera för att 
förbättra sin 
blodsockerkon-
troll. 

En kvalitativ 
metod med ett 
grundade på 
principerna på 
grounded the-
ory.  
 
Intervjuer med 
ungdomar som 
drabbats av 
diabetes melli-
tus typ 1 under 
ungdomen. 
Ungdomarna 
skulle vara mel-
lan 16- 21 år 
gamla och be-
sökt en klinik i 
nordöstra reg-
ionen av Storbri-
tannien.  

Ja Resultatet vi-
sade hur ung-
domarna efter 
diagnostisering 
hade det svårt 
för att anpassa 
sig, att de var 
chockade och 
förvirrade. Ung-
domarna hade 
det även svårt 
för att anpassa 
sig till kosten, 
att undvika 
vissa födoäm-
nen, att testa 
blodsockret 
dagligen och att 
ta sina insulinin-
jektioner. Något 
som var extra 
uppmärksam-
mat var att ung-
domarna var 
rädda för att få 
lågt och högt 
blodsocker och 
vilka komplikat-
ioner det med-
för.  
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Supporting ado-
lescents with 
type 1 diabetes 
mellitus: a quali-
tative study 
 
Rostami, S. 
Parsa- Yekta, Z. 
Najafi Ghe-
zeljeh, T. 
Vanaki, Z.  
 
2014 
 
Nursing and 
health sciences  

Syftet är att 
beskriva och 
utforska det 
stöd som 
iranska ungdo-
mar med diabe-
tes typ 1 upple-
ver. 

En kvalitativ 
studie med ut-
fördes i enlighet 
med en kvalita-
tiv innehållsana-
lys. Intervjuerna 
var semistruktu-
rerade och ge-
nomfördes på 
kliniken eller i 
deltagarnas 
hem. Intervjuer-
na ljudinspela-
des och tran-
skriberade.  
 
De deltagande 
blev valda utef-
ter ett målmed-
vetet stickprov. 
Ungdomarna 
skulle vara mel-
lan 10- 19 år 
gamla och haft 
diabetes typ 1 i 
åtminstone två 
år och inte ha 
några andra 
kroniska sjuk-
domar. Tio ung-
domar blev ut-
valda, sju pojkar 
och tre tjejer. 
Ungdomarna 
kom från Iran.  

Ja Resultatet vi-
sade att familjen 
alltid hjälper 
ungdomarna 
och stöttar dem 
i sjukdomen. 
Föräldrarna 
gjorde vad de 
kunde för att 
ungdomarna 
skulle bli be-
handlade nor-
malt. Alla delta-
gare ville lära 
sig om sjukdo-
men och hur 
den ska be-
handlas. De 
använde även 
andliga och 
spirituella 
hjälpmedel. 
Familjemed-
lemmar, skol-
personal och 
sjukvårdsperso-
nal var en stor 
stöttning för 
ungdomarna.  
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The experience 
of living with 
type 1 diabetes 
and attending 
clinic from the 
perception of 
children, ado-
lescents and 
carers: an anal-
ysis of qualita-
tive data from 
the depicted 
study 
 
Lowes, L. 
Eddy, D. 
Channon, S. 
McNamara, R. 
Robling, M. 
Gregory, J-W. 
 
2015 
 
Journal of pedi-
atric nursing 

Syftet med stu-
dien var att ut-
forska ungdo-
mars erfaren-
heter och upp-
levelser av att 
leva med typ 1 
diabetes. 

En kvalitativ 
deskriptiv ana-
lys med fem 
öppna frågor i 
en enkät. Frå-
gorna handlade 
om hur det är att 
besöka kliniken 
och hur det är 
att leva med 
diabetes. Frå-
gorna berörde 
även hur diabe-
tessjukdomen 
och känslorna 
om den har 
förändrats det 
senaste året. 
Svaren skulle 
skrivas i fritext.   
 
Enkäter besva-
rade av barn 
och ungdomar i 
åldrarna 7-15 år 
och en av deras 
vårdnadsha-
vare. Ungdo-
marna skulle 
haft diabetes 
mellitus typ 1 
under minst ett 
år.  
Ungdomarna 
valdes ut från 
26 pediatriska 
kliniker i Storbri-
tannien. 

Ja Resultatet vi-
sade att klinik-
besöken ofta 
sågs som något 
negativt men att 
en god kommu-
nikationskompe-
tens hos vår-
darna bidrog till 
en mer positiv 
syn angående 
kliniken. Speci-
ellt ungdomarna 
kände känslor 
så som ilska, 
rädsla och 
olycka kring sin 
diabetes. Ung-
domarna ansåg 
även att kliniken 
inte var ett ställe 
där de ville 
prata om sina 
känslor. 
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The lived expe-
riences of young 
people (13-16 
years) with type 
1 diabetes melli-
tus and their 
parents - a qual-
itative phenom-
enological study 
 
Spencer, J.-E. 
Cooper, H.-C.  
Milton, B.  
 
2012 
 
Diabetic medi-
cine  

Syftet med stu-
dien var att un-
dersöka ung-
domar och de-
ras föräldrars 
erfarenheter av 
att leva med 
diabetes melli-
tus typ 1 från ett 
tolkande feno-
menologisk 
synsätt. 

En kvalitativ 
studie med ett 
fenomenologisk 
synsätt för att 
undersöka erfa-
renheterna. På 
djupet beskriv-
ningar av erfa-
renheterna.  
 
Ungdomar mel-
lan 13- 16 år 
med diabetes 
mellitus typ 1 
och vårdnads-
havare inklude-
rades. Intervju-
erna ljudinspe-
lades och tran-
skriberades ord 
för ord. Ungdo-
marna rekryte-
rades från nord 
västra England.  

Ja Ungdomarna 
påverkades 
stort emotionellt 
av diagnosen 
och acceptan-
sen kring sjuk-
domen varie-
rade beroende 
på sjukdomsför-
lopp. Ungdo-
marna i studien 
berättade att 
informationen 
de fick från vår-
den inte var 
relaterbar till 
deras vardag-
liga liv. Ungdo-
marna berättade 
att deras föräld-
rar var till stor 
hjälp i proces-
sen till att bli 
mer självstän-
dig. De berät-
tade även att 
deras sociala 
aktiviteter på-
verkades av 
sjukdomen.  
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Type 1 diabe-
tes: children and 
adolescents’ 
knowledge and 
questions 
 
Olson Poper, S. 
Call, A. 
Leishman, J. 
Ratcliffe, G.-C.  
Mandleco B.-L. 
Dyches, T.-T. 
Marschall, E.-S. 
 
2009 
 
Journal of ad-
vanced nursing  

Syftet med stu-
dien var att be-
skriva vad barn 
och ungdomar 
som har diabe-
tes mellitus typ 
1 vet och vill 
veta om sjuk-
domen.  

En kvalitativ, 
beskrivande 
studiedesign. 
En induktiv ana-
lys genomfördes 
för att finna olika 
teman.   
 
Målmedveten 
stickprovsrekry-
tering av 58 
barn och ung-
domar i åldrarna 
mellan 8- 18 år. 
De intervjuades 
i sina hem där 
de frågades 
olika frågor. 
Intervjuerna 
ljudinspelade 
och transkribe-
rades. Rekryte-
rades från en 
klinik i västra 
USA.  

Ja Resultatet vi-
sade att de del-
tagande ville 
veta mer om 
sjukdomens 
fysiologi, de ville 
även veta mer 
om hur de skulle 
sköta sjukdo-
men, till exem-
pel vad de 
skulle äta och 
vad de skulle 
göra när de fick 
insulinkänning. 
De uttryckte att 
deras föräldrar 
var ett bra stöd i 
deras sjukdom. 
De deltagande 
ville veta mer 
om kortsiktiga 
men även lång-
siktiga konse-
kvenser. De 
pratade även 
om det emot-
ionella gensva-
ret på sjukdo-
men och dess 
utmaningar.  

 

 
 


