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Sammanfattning    
Diabetes är en vanlig sjukdom i Sverige och ungefär 800 barn och ungdomar får 
diagnosen varje år. Det är en sjukdom som kräver mycket planering för regelbundna 
måltider, insulindoser, blodsocker kontroller och motion. Svåra och hastiga 
komplikationer kan uppstå om sjukdomen inte behandlas korrekt. Bakom varje ungdom 
finns en familj som också påverkas. Mycket oro kan finnas hos föräldrar som tar ansvar 
för sina barn med diabetes och när barnet blir ungdom kan det vara svårt för föräldrarna 
att lämna över ansvaret till ungdomen. Detta är dock nödvändigt för att ungdomen ska 
kunna bli självständig. Syftet med denna uppsats är att utifrån ungdomars egna 
erfarenheter belysa vad de anser vara viktigt för att ta ansvar för sin diabetes i vardagen. 
En litteraturöversikt valdes som inkluderade tio kvalitativa artiklar med utgångspunkt 
från ungdomars egna erfarenheter och upplevelser av att ta ansvar för sin diabetes. 
Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2006) metod för analysera studier och 
resultatet presenteras i fem teman; stöd, kommunikation, kunskap, tillåtas ta ansvar 
samt stegvis ansvarstagande. Ungdomarna i artiklarna uttryckte att det var viktigt att 
känna föräldrarnas, sjuksköterskans, vänners och signifikanta andras stöd för att våga ta 
mer ansvar och bli mer självständiga. Det framkom även att relevant och anpassad 
information för ökad kunskap var viktigt för ungdomarna. God kommunikation med 
föräldrar och diabetesteam var viktigt samt att tillåtas ta mer ansvar, steg för steg. I 
diskussionen beskrivs de mest framträdande teman i resultatet och vi reflekterar över 
hur sjuksköterskor kan underlätta och bemöta ungdomar med diabetes. 
 
 
 
 
Nyckelord:  Adolescent, Diabetes, Diabetes Mellitus, Experience, Life Responsibility 

och Self-care.  
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INLEDNING 

I dagens samhälle är det många barn och ungdomar som diagnostiseras med diabetes 
varje år. Bakom varje barn står också en familj som påverkas. Barn växer och blir 
ungdomar, som sedan ska bli självständiga vuxna. Att ta ansvar för sin sjukdom kan 
vara ett stort steg, särskilt om föräldrarna varit de som ansvarat mest för vården under 
barndomsåren. Att diagnostiseras med en långvarig sjukdom påverkar människans 
livsvärld och det kan ge inskränkningar på vad man kan, vill och får göra. I 
ungdomsåren kan det upplevas svårt att inte ha samma förutsättningar som andra 
jämnåriga, utan viljan att passa in och vara som alla andra, är stor. En del ungdomarna 
kan till exempel välja att avstå från att ta sitt insulin i sociala sammanhang som på 
skola, fester och träning. Att avstå från att ta sitt insulin eller inte äta rätt och 
regelbundet kan leda till livshotande situationer. 

Ett intresse väcktes under en av våra praktikperioder att se vilka erfarenheter ungdomar 
har av att ta ansvar för sin diabetes och vad sjuksköterskor kan göra för att underlätta 
och stötta dem i vardagen. 

 
BAKGRUND 

Diabetes 
Diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar både ung och gammal. Idag lever ca 350000 
människor med diabetes i Sverige (Socialstyrelsen 2009). Enligt siffror från 
barndiabetesfonden (2010) har mellan 7000 och 8000 barn och ungdomar upp till 18 år 
diabetes. Ungefär 800 barn och ungdomar får diabetes varje år i Sverige. Diabetes är en 
långvarig sjukdom som kräver mycket planering. Regelbunden kost, motion, 
blodsockerkontroller och medicinering är viktig för att minska risken för tidiga- och 
sena komplikationer (Quitterbaum, 2007). Tidiga komplikationer som kan uppstå är 
hypoglykemi (lågt blodsocker) som innebär att kroppen har för mycket insulin i 
kroppen och kan leda till koma. Vid höga blodsocker nivåer kan ketoacidos utvecklas på 
grund av för lite insulin i kroppen som då leder till att kroppen inte kan tillgodogöra sig 
kolhydrater och ketoner bildas istället, detta tillstånd kan också leda till att patienten 
hamnar i koma (Quitterbaum, 2007). Andra komplikationer som kan uppstå är 
förändringar i ögonen så kallad retinopati vilket ofta leder till blindhet, njurskador, 
känselbortfall (ofta i fötter) och hjärt- och kärlsjukdomar, dessa komplikationer 
betraktas som sena komplikationer. Sena komplikationer uppstår ofta på grund av att 
blodsockernivån varit för hög under lång tid (Svenska Diabetesförbundet, 2011). Det 
finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Typ ett behandlas alltid med 
insulininjektioner medan typ två kan behandlas med kostförändringar, motion, tabletter 
och i vissa fall insulin (Quitterbaum, 2007). Att lära sig ta insulininjektioner kräver ett 
större ansvar och därför är fokus lagt på insulinbehandlade ungdomar oberoende om de 
har typ 1 eller typ 2 diabetes. 
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Föräldrar, barndomsåren och ungdomsåren. 
Vanligt är att definiera tonåringar i ett åldersspann på 13-19 år (Vårdguiden, 2010). 
Ordet ungdomar varierar mera men fokus har lagts på åldern 11-19 år i uppsatsen 
eftersom den kognitiva utvecklingen börjar olika tidigt och även förmågan att börja ta 
mer ansvar. Bakom varje barn eller ungdom som får diabetes finns det en familj som 
också påverkas (Buckloh et al. (2008). Om det är ett barn som får sjukdomen blir det 
naturligt att föräldrarna tar det största och övergripande ansvaret de första åren. Enligt 
Smaldone och Ritholz (2011) upplevde föräldrar det svårt när barnet fick diagnosen 
diabetes och undrade hur de skulle ta hand om sitt barn med en långvarig sjukdom. De 
beskrev mycket oro och rädsla över att ta ansvar för sin diabetes, föräldrarna frågade sig 
hur det skulle gå, om de skulle våga släppa iväg sina barn på vanliga utflykter eller 
övernattningar (Smaldone & Ritholz 2011).  När sedan barnen växer och blir ungdomar 
kan det uppstå en del konflikter när det är ungdomarna själva som gradvis ska ta över 
ansvaret (Weinger, O´Donnell & Ritholz, 2001). 
 
Att leva med och ta ansvar för sin diabetes innebär att man behöver fatta komplexa 
beslut flera gånger om dagen, det handlar om att planera sina måltider, sina insulindoser, 
blodsocker kontroller och motion. Under ungdomsåren händer det även mycket i 
kroppen och blodsocker nivåerna kan växla mycket på grund av att kroppen växer. 
Ungdomsåren är också en tid där man vill bli mer självständig och frigöra sig från sina 
föräldrar (Cook, Herold, Edidin & Briars, 2002). Ungdomar berättade i en studie att 
föräldrarna ofta tjatade på dem, frågade mycket, ifrågasatte deras val och ibland blev 
arga på ungdomarna om deras blodsocker var för högt eller för lågt. Detta upplevde 
ungdomarna jobbigt även om de förstod att det ofta bottnade i föräldrarnas omsorg över 
deras välbefinnande (Weinger et. al. 2001). 
 
Många föräldrar uttryckte i en studie av Buckloh, et al. (2008) en oro för sen 
komplikationer och denna oro tenderade dessutom att öka med tiden. I en studie av 
Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland, (2011) beskriver de föräldrars erfarenheter av 
att ha en ungdom med diabetes, mycket av föräldrarnas oro framträdde även där. Oron 
ökade då deras ungdom var hemifrån, på skolan eller på fritidsaktiviteter. Föräldrarna 
ställde gärna frågor som handlade om ifall deras ungdom hade med sig mellanmål, om 
de hade tagit sitt insulin och om de kände igen symtomen vid hypoglykemi. Föräldrarna 
i studien av Dashiff et al. (2011) upplevde ett större lugn så fort deras ungdom var 
hemma. Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008) tar också upp en del om 
föräldrars oro men visar på ungdomarnas upplevelse av det, det framkommer att 
ungdomarna känner sig frustrerade, de vill leva som andra ungdomar utan att bli 
begränsade av föräldrarnas oro, den frigörande processen att bli mer självständig 
upplevdes svårare. 
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Delaktighet och autonomi. 
I hälso- och sjukvårdslagen (2006) står det att vården ska bygga på självbestämmande 
och respekt inför den enskilda patienten. Föräldrarna tar, som tidigare nämnt, ofta 
ansvar för sina barns hälsa när barnen är små men i processövergången där ungdomarna 
börjar ta mer ansvar själva är det viktigt att de får vara delaktiga i sin vård för att kunna 
bli mer självständiga. För att människor ska känna sig delaktiga i sin vård är det viktigt 
att vårdaren ser dem och behandlar dem som en unik person och inte lägger någon vikt 
vid om denna person lider av en sjukdom, detta menar Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003). Fortsatt beskriver de hur patienter uttrycker att det är 
viktigt med en god vårdrelation i vilken delaktighet kan växa fram och bygga på tillit 
och respekt. Detta gör att ungdomar eller patienter i övrigt vågar växa in i situationer 
och ansvar. Då patienter själva beskriver innebörden av begreppet delaktighet 
framkommer att delaktigheten bygger på begriplighet, tillit och att ha kontroll (Eldh, 
Enfors & Ekman, 2004). I en studie av Hawthorne et al. (2011) uttryckte ungdomar att 
det är lättare att prata och vara delaktig med sjuksköterskor om sina funderingar och 
problem om de haft samma sjuksköterska sedan de fick diagnosen. 
 
I ungdomsåren påbörjas den frigörande processen från föräldrarna och ungdomen blir 
mer självständig och självbestämmande (även benämnt som autonom).  Enligt Stryhn 
(2007) innebär autonomi eller självbestämmande att människan ska ha rätt till att själv 
fatta beslut som berör den egna personen. Människan måste ha en viss stabilitet i sin 
personliga identitet och ha kunskap om sina egna mål och önskemål, full självkontroll 
och kunna resonera och dra slutsatser. Detta kallas autonomiprincipen och bygger 
förutom på ovanstående också på att vårdare ska visa respekt för patientens 
självbestämmande. Autonomiprincipen har blivit kritiserad på grund av att den inte tar 
hänsyn till att en människas val ofta påverkar en annan människas rätt till 
självbestämmande (Stryhn 2007). I en familjesituation där ungdomar ska frigöra sig 
från sina föräldrar blir detta svårare om ungdomen också lider av en sjukdom. Beslut 
som fattas i en familjesituation påverkar ofta hela familjen. Lindström (2007:13) tar i 
sin avhandling upp Christman och Mac Donalds perspektiv på autonomi och de 
benämner den istället som relationell. Relationell autonomi innebär att alla beslut och 
handlingar fattas i relation till andra människor, de menar att individer är beroende av 
varandra. För ungdomar som är en del av en familjekonstellation är relationell autonomi 
ytterst relevant eftersom de beslut som ungdomen fattar påverkar familjen och tvärtom. 
 
Livsvärlden 
Livsvärlden är ett begrepp som beskrivs som den värld människan lever i (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det är genom livsvärlden som människan förstår sig själv, andra och 
världen. Livsvärlden är personlig och förändras om människans förutsättningar för till 
exempel hälsa ändras. När en sjukdom uppstår förändras människans perspektiv på 
hälsa och sjukdom, det är vanligt att få ett nytt perspektiv på hur just hon eller han 
upplever sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Birkler (2007) ger en beskrivning 
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på hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienten och dennes livsvärld. För att förstå 
ungdomar med en långvarig sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan kan iaktta världen 
såsom ungdomarna upplever den vilket innebär att sjuksköterskan får ett nytt perspektiv 
på världen. Det innebär inte att ungdomarna innehar mer kunskap än vad sjuksköterskan 
har utan det betyder att två världar med olika perspektiv möts och ger ett nytt perspektiv 
på helheten. 
 
Vårdrelationen 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att en god vårdrelation kännetecknas av att 
patienten och dennes behov av vård sätts i fokus. För ungdomar som ska ta ansvar för 
sin sjukdom i vardagen är det viktigt med en god relation till sin sjuksköterska och 
diabetesteam. Enligt Byczkowski, Kolla och Britto (2010) framkommer att 
kommunikation och framför allt lyssnande är en avgörande faktor som påverkar 
upplevelsen av bemötandet. Vårdaren ska lyssna på patienten och vara uppmärksam på 
vad denne gör för att sedan kunna reflektera över patientens handlande (Birkler, 2007). 
 
Att ha förmåga att reflektera är grunden i den professionella vårdrelationen och innebär 
att vårdaren måste vara medveten om den kunskap hon eller han innehar och kritiskt 
reflektera över kunskap och förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Förförståelse 
förklaras enligt Birkler (2007) som en förståelse som föregår förståelsen, en fördom 
som inte alltid är negativ. Förförståelsen bygger på tidigare erfarenheter och ändras vid 
nya intryck och erfarenheter och blir då mer nyanserad. Vårdrelationen är viktig i 
processen mot att ta mer eget ansvar i vardagen. I en studie av Day (2008) framkommer 
det att ungdomar och föräldrar ofta söker stöd hos sjukvårdpersonal för att få hjälp att 
hantera olika situationer relaterat till sin sjukdom. Spencer, Cooper och Milton (2012) 
menar att leva med diabetes innebär en ständigt pågående lärandeprocess för både 
ungdomarna och deras familjemedlemmar. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Alla patienter har enligt lag rätt till att vara självbestämmande men i brytpunkten mellan 
ungdom och vuxen blir detta mer komplext, särskilt om ungdomen har en långvarig 
sjukdom. Ofta är det föräldrarna som tar mycket ansvar för den dagliga behandlingen av 
diabetes under barndomsåren men under ungdomsåren bör ansvaret förflyttas allt mer 
till ungdomen själv. Processen till att bli mer självständig och ansvarsfull kan vara 
komplicerad för många ungdomar, ännu mer om man har en långvarig sjukdom som 
kräver mycket ansvar. Både föräldrarna och ungdomarna behöver vara motiverade och 
målinriktade för att ungdomen ska bli den som har det vardagliga ansvaret för skötseln 
av sin diabetes. Föräldrarna behöver lita på sina ungdomar och våga överlämna mer och 
mer ansvar samtidigt som ungdomarna behöver vara villiga att ta över mer eget ansvar. 
Under de tidiga ungdomsåren lever ungdomar i nuet och har kanske svårt att inse 
konsekvenserna av handlingar och val. Då kan problem uppstå när ungdomarna ska ta 
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över ansvaret. Situationer då ungdomarna kan känna sig pressade att vara som andra är i 
skolan och på fritidsaktiviteter, då blir trycket att vara som andra större och kan leda till 
att ungdomen inte vill ta sina mediciner. Många frågor har väckts hos oss men fokus är 
att belysa vad som är av betydelse för ungdomar i att ta ansvar för sin diabetes i 
vardagen, baserat på deras egna erfarenheter. 
 
SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ungdomars egna erfarenheter belysa vad de anser 
vara viktigt för att ta ansvar för sin diabetes i vardagen. 
 
METOD 

Problemformuleringen och syftet låg till grund för denna litteraturöversikt som 
genomfördes enligt Fribergs (2006) modell. En litteraturöversikt kan ha olika syften, ett 
sådant kan vara att analysera de forskningsresultat som finns inom ett av sjusköterskans 
ansvarsområden. Målet med en litteraturöversikt är att undersöka hur forskningsläget 
ser ut idag och ge förslag på vad som behöver undersökas ytterligare (Friberg, 2006). 
 
Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en övergripande litteratursökning i Pubmed och Cinahl för att 
kontrollera att tillräckligt med forskning som stämde överens med 
problemformuleringen fanns tillgänglig för att kunna genomföra en litteraturstudie.  
 
De sökord som valdes är adolescent, diabetes, diabetes mellitus, experience, life 
responsibility och self-care. 
 
De slutliga sökningarna i nämnda databaser gav ett varierat antal träffar som redovisas i 
bilaga 1. Två sökningar genomfördes, den första utan någon tidsgräns och den andra 
med en gräns på tio år. Sedan togs 60 artiklar vidare för abstractläsning varefter tio 
artiklar återstod som svarade mot syftet och som därmed har inkluderats i denna 
litteraturöversikt. 
 
Målet med denna uppsats var att belysa ungdomars erfarenheter såsom de ser ut idag 
och därför var ett inklusionskriterium att de inte fick vara för gamla. Artiklar som var 
mer än 14år gamla exkluderades, artiklarna som är med i litteraturöversikten är skrivna 
mellan 1999 och 2012.  
 
Tio artiklar återstod och samtliga av dessa artiklar var vetenskapligt granskade, ”peer 
reviewed”. Artiklarna var publicerade i tre länder, USA, Sverige och Portugal. 
Ungdomarna som studierna baseras på var mellan 8-19 år gamla och de flesta inom 
åldrarna 13-18 år. I en av artiklarna har ungdomarna nydebuterad typ 2 diabetes i de 
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övriga har de flesta ungdomar typ 1 diabetes. Ungdomarna hade varierande erfarenhet 
av hur det är att leva med diabetes baserat på hur länge de haft sjukdomen. 
Dataanalys 
Artiklarna som ligger till grund för denna litteraturöversikt analyserades enligt Fribergs 
(2006) metod för att analysera studier. Samtliga artiklar lästes först igenom i sin helhet 
för att få en sammanhängande förståelse för vad de handlade om. Resultatdelen i de 
artiklar som valdes analyserades sedan mer ingående med hjälp frågor som finns i 
Fribergs bok (2006: 119-120). Vid analys av flera artiklar genomförs en jämförelse 
mellan dessa där likheter och skillnader identifieras.  
 
Dessa likheter och skillnader ligger till grund för den nya helhet som presenteras i olika 
teman i resultatdelen i denna litteraturöversikt (Friberg, 2006). För att få fram dessa 
teman fick artiklarna ett nummer och innehållet sammanställdes utefter likheter och 
skillnader. I de fall där majoriteten av artiklarna tog upp samma sak medförde det att ett 
nytt tema framträdde. Detta resulterade i fem teman som presenteras i resultatet.   
 
 
RESULTAT 

I resultatet presenteras fem teman som på olika sätt belyser ungdomars erfarenheter av 
vad som är viktigt för att ta ansvar för sin diabetes i vardagen. De fem teman som 
presenteras är följande: 
• Stöd 
• Kommunikation 
• Kunskap 
• Tillåtas ta ansvar 
• Stegvis ansvarstagande 
 
Stöd 
I sex av de tio artiklarna framkom att stöd från andra är något som ungdomarna 
upplever vara av betydelse för att kunna ta ansvar för sin diabetes, det kan vara stöd från 
föräldrar, vänner, diabetesteam eller tränare, (Carroll och Marrero, 2006; Christian, 
D´Auria & Fox 1999; Hanna & Guthrie 2001; Huus & Enskär, 2007; Karlsson, Arman 
& Wikblad, 2006 och Viklund & Wikblad, 2009). Att känna stöd från föräldrar och 
diabetesteam ökade ungdomarnas individuella framsteg i att ta eget ansvar för sin 
sjukdom (Carroll & Marrero, 2006; och Karlsson et al. 2006). Det framkom i fyra av de 
sex artiklarna att ungdomarna upplevde trygghet i att inte stå helt ensamma med 
ansvaret av sin diabetes utan att de kunde fråga sina föräldrar om råd vid osäkerhet 
(Christian et al. 1999; Hanna & Guthrie 2001; Karlsson et al. 2006; och Viklund & 
Wikblad, 2009). Konkreta upplevelser av stöd från föräldrar innefattade: praktiska råd 
om till exempel kost och insulindos förändringar, att de var närvarande, var öppna för 
samtal och kunde lyssna, bokade läkartid och följde med till läkaren samt vågade fråga 



 7

hur ungdomarna mådde (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson et al. 2006 och Viklund & 
Wikblad, 2009). För att ungdomarna ska kunna växa i sitt ansvar så är det viktigt att 
föräldrarna vågar stödja genom att ta ett steg tillbaka men ändå finns till hands, i 
Christian et al. (1999) studie framkommer det att det är positivt om föräldrarna är 
beredda att agera rådgivare, men att ungdomen själv får fatta beslut, vid frågetecken 
finns föräldrarna som rådgivare. Även diabetesteamet har en viktig rådgivande roll och 
både deras och föräldrarnas stöd och godkännande ökade självförtroendet hos 
ungdomarna (Christian et al. 1999). Ungdomarna kunde ibland uppfatta föräldrarnas 
påminnelser och råd som tjat men i andra fall uppfattades det som stöd (Carroll & 
Marrero, 2006 och Huus & Enskär, 2007). Men i Viklund och Wikblads (2009) studie 
upplevde ungdomarna att det var skönt att veta att föräldrarna brydde sig om dem och 
att det ibland var bra att bli påmind om vad de skulle göra. Enligt en studie gjord av 
Hanna och Guthrie (2001) så var det en ungdom som upplevde att när föräldrarna inte 
gav konkret hjälp så var det ett bättre stöd eftersom då tvingades ungdomen att försöka 
själv. 
 
Stöd från vänner var enligt Carroll och Marrero, (2006); Karlsson et al. (2006) och 
Christian et al. (1999) ungdomarna viktigt eftersom deras stöd gjorde det lättare att 
integrera diabetesen med vardagen. Konkret stöd kunde innebära att de väntade på 
ungdomen vid mellanmål och insulininjektioner eller köpte light produkter (Karlsson et 
al. 2006). Enligt Carroll och Marrero (2006) var det en del vänner som själva ville prova 
att göra en blodsocker kontroll, detta gav också ungdomarna möjlighet att informera 
dem om diabetes. Ungdomarna berättade att de närmaste vännerna runt dem visste vad 
de skulle göra om ungdomarna fick blodsocker fall och detta gav en känsla av trygghet 
och att de inte vara ensam om viktig kunskap om sin sjukdom (Karlson et al. 2006; 
Christian et al. 1999 och Carroll & Marrero, 2006). 
 
Ungdomar upplevde att det var viktigt för dem att känna stöd från diabetesteamet 
(Karlsson et al, 2006; och Carroll & Marrero, 2006). Läkare och sjuksköterskor gav råd 
och föreslog behandling men än viktigare var enligt ungdomarna att de lyssnade och 
svarade på frågor. De upplevdes oerhört stödjande när diabetesteamet uppmuntrade 
ungdomarna i att våga ta individuella beslut, även om försöken var lyckade eller 
misslyckade (Karlsson et al. 2006). Tiden var viktig för ungdomarna vid läkarbesök, det 
kändes viktigt att vårdpersonalen visade att de hade tid för ungdomarna. Ett bra stöd 
som ungdomarna upplevde var möjligheten att kunna skicka e-mail till diabetesteamet, 
där kunde de fråga kontinuerligt och på så vis också ta mer ansvar för sin diabetes 
(Carrol & Marrero, 2006 och Schilling, Knafl & Grey, 2006). 
 
 
Kommunikation 
I fem av artiklarna tar författarna upp betydelsen av att ha en god kommunikation och 
hur det påverkar ungdomarna. När det fanns en god kommunikation mellan förälder och 
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ungdom var det positivt för ungdomarnas process till mer ansvar, de kände att de kunde 
fråga om råd och stöd, men att de också var fria att själva välja vad de skulle göra vilket 
ledde till att de vågade fatta fler självständiga beslut (Carrol & Marrero, 2006; 
Christian, D'Auria & Fox, 1999; Karlsson et al. 2008; Schilling et al. 2006 och Viklund 
& Wikblad, 2009). Ungdomarna uttryckte att de ibland upplevde föräldrarna som 
anklagande, tjatande och oförstående. Kommunikationen blev ofta lidande då 
ungdomarna inte tyckte att deras föräldrar förstod dem. Ungdomarna upplevde också att 
föräldrarna var anklagande och tjatade på dem, detta kunde leda till ett beteende hos 
ungdomarna som var kontraproduktivt då de fattade och genomförde beslut för att trotsa 
sina föräldrar, (Carrol & Marrero, 2006; Christian, D'Auria & Fox, 1999; Karlsson et al. 
2008; Schilling et al. 2006 och Viklund & Wikblad, 2009). 
 
I en studie av Carrol och Marrero (2006) framgår det att behoven av god 
kommunikation mellan ungdomarna och sjukvårdpersonal var beroende av 
ungdomarnas ålder. I tidiga tonåren var ungdomarna nöjda med att den mesta 
informationen och kommunikationen riktades mot deras föräldrar. De äldre ungdomarna 
ville att sjukvårdpersonalen skulle rikta sig mer till ungdomarna än till föräldrarna. Och 
de uttryckte att de ville att läkarna skulle tala med dem ensamma. Enligt Karlsson et. al 
(2008) strävade ungdomarna efter att ha en god kommunikation med sitt diabetesteam 
för att de insåg att det var ett bra sätt för dem att bli mer självständiga. En del ungdomar 
sa att de hellre vände sig till sjukvårdspersonal när de behövde stöd eller råd än att 
direkt fråga sina föräldrar. 
 
Det var vanligt att ungdomar mellan 11-14 år talade om för någon i sin närhet om de 
kände att blodsockret var högt eller lågt. Att veta att någon i deras direkta närhet kände 
till hur de kände sig ingav en känsla av trygghet hos ungdomarna. De äldre ungdomarna 
sa att de ofta valde om de ville tala om för personer de träffade att de hade diabetes. Det 
som gjorde att de valde att berätta om sin diabetes var om de skulle spendera mycket tid 
tillsammans med den personen, om så var fallet lärde ungdomarna ut hur man testar 
blodsockervärdet och vilka åtgärder som är bäst vid högt eller lågt socker, (Schilling et. 
al (2006). 
 

Kunskap 

För att kunna ta ansvar för sin diabetes behöver man ha kunskap om sjukdomen, det 
framkom i flera artiklar att ungdomarna önskade mer kunskap för att också våga bli mer 
självständiga (Buchbinder et al. 2005; Carroll & Marrero, 2006; Christian et al. 1999; 
Damião & Pinto, 2007; Hanna & Guthrie, 2001; Huus & Enskär 2007; Karlsson et al. 
2006; Salamon et al. 2012 och Schilling et al. 2006).  Christian et al. (1999) visar på den 
brytpunkt som sker hos ungdomar, vanligtvis från 12-års ålder, det är en brytpunkt som 
innebär att en process börjar då ungdomar själva vill förstå sin sjukdom och ta mer 



 9

ansvar för den.  
 
I studien av Karlsson et al. (2006) tar ungdomarna upp att ökad kunskap skulle leda till 
ökad flexibilitet i livet, att kunskapen skulle skapa en större trygghet i vardagen.  I en 
studie av Karlsson et. al. (2008) framkom det att ungdomar önskade mer kunskap om 
sin sjukdom men hade erfarenheter av att informationen ofta riktades till deras föräldrar, 
vilket de inte upplevde positivt. Däremot föredrog flera av de yngre ungdomarna mellan 
13 och 14 år att informationen riktades till föräldrarna Carroll och Marrero (2006). 
Salamon, et. al. (2012) tar upp en varierad önskan bland ungdomarna i hur de vill motta 
information, någon ansåg att det fungerade optimalt när all information gavs vid ett och 
samma tillfälle medan en annan upplevde att det fungerade bättre om informationen 
delades in till olika tillfällen. Läkaren upplevdes av en del ungdomar som rådgivare och 
tilläts också därför korrigera dem vid felaktig skötsel av deras diabetes (Christian et. al. 
1999). 
 
Två av artiklarna visade på hur ungdomarna själva tog ansvar för sin diabetes genom att 
söka kunskap genom att ha möjlighet att skicka e-mail till diabetsteamet, där kunde de 
själva fråga efter specifik kunskap som de var i behov av, frågorna kunde handla om råd 
av dos förändring inför sportevenemang, blodsocker värden eller andra funderingar 
(Carrol & Marrero, 2006; och Schilling et al. 2006). I Hanna och Guthries (2001) studie 
upplevde ungdomar som haft diabetes ett tag att det var överflödig information när 
någon ur diabetesteamet återigen visade hur man gjorde en blodsocker kontroll eller 
mätte upp insulindosen. Att läkaren kunde informera på ett barnsligt sätt i vissa fall 
ökade inte känslan av att få positiv kunskap utan gav en känsla av inkompetens bland 
ungdomarna (Carroll & Marrero, 2006). 
 
Positiva aspekter av införskaffad kunskap kom fram i Huus och Enskärs (2007) artikel 
där ungdomar upplevde att de hade lärt känna sin kropp bättre efter att de fått diabetes, 
de upplevde det positivt att ha fått kunskap över hälsosam mat och behovet av 
regelbunden motion. I jämförelse med andra jämnåriga hade de mer kunskap om 
hälsosam livsstil och uttryckte en stolthet över detta. I en studie av Carrol och Marrero 
(2006) upplevde ungdomar att de hade fått mogna tidigare och fått ta mer ansvar än 
andra jämnåriga och att de hade en annan slags kunskap om hur deras kropp fungerade 
och reagerade i olika situationer. 
 
Tillåtas ta ansvar 
Ungdomarnas upplevelse av att bli begränsad av andra och inte få möjlighet att ta eget 
ansvar var centralt i flera artiklar (Carroll & Marrero, 2006; Christian et al. 1999; 
Damião & Pinto, 2007; Huus & Enskär 2007; Salamon et al. 2012 och Viklund & 
Wikblad, 2009). En del ungdomar upplevde att föräldrarna hade stort kontrollbehov och 
det resulterade i begränsad möjlighet för ungdomarna att ta eget ansvar, detta upplevdes 
frustrerande bland ungdomarna (Viklund & Wikblad, 2009). Föräldrarna upplevdes av 
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ungdomarna som striktare än andra föräldrar, det synliggjordes genom att vissa 
ungdomar inte tilläts att sova över hos vänner eller följa med på skolresor för sina 
föräldrar (Carrol & Marrero, 2006 och Huus & Enskär, 2007). De tilläts alltså inte att ta 
eget ansvar, ett annat exempel på detta tas upp i Carroll och Marreros (2006) studie där 
de beskriver att en del ungdomar när de var hos sina vänner behövde ringa hem varje 
gång de hade ätit eller tagit en insulindos för att föräldrarna skulle få veta detta, dock 
upplevdes detta tryggt av några ungdomar (Carroll & Marrero, 2006).  
Ungdomarna kände sig ibland begränsade av sina vänners frågor och oro, vännerna 
kunde tjata om att de borde äta och påpeka vad de skulle äta eller inte äta, vissa 
uttryckte gång på gång att de tyckte synd om ungdomarna (Carroll & Marrero, 2006; 
Damião & Pinto, 2007 och Huus & Enskär, 2007). Däremot upplevde en av 
ungdomarna att hon inte blev begränsad av sina vänner eftersom de inte behandlade 
henne annorlunda på något vis (Salamon et al. 2012). I vissa offentliga sammanhang 
kunde ungdomarna uppleva det svårt att tillåtas ta eget ansvar utan andras oro och 
frågor, ett exempel var vid badtillfällen, då upplevde ungdomar att det kunde vara 
jobbigt när personer frågade om deras insulinpump och deras diabetes (Carroll & 
Marrero, 2006). Enligt Christian et al. (1999) kunde vänners föräldrar uttrycka att de 
tyckte att det var problematiskt att tänka på måltider när ungdomarna med diabetes var 
där, detta gjorde det svårare att besöka dessa vänner. 
 
Ungdomarna tilläts inte alltid att visa vilken kunskap de faktiskt hade och vilket ansvar 
som de var beredda att ta i olika situationer. Både under skolgympan och vid andra 
träningssammanhang uttryckte ungdomar hur de blev begränsade, en av ungdomarna 
beskrev hur han inte fick springa själv på orienteringen i skolan eftersom 
gymnastikläraren var orolig att det skulle hända något (Huus & Enskär, 2007). Tränare 
tillät inte enligt Christian et al. (1999) att ungdomarna med diabetes fick lika mycket 
speltid som andra och en annan ungdom hade upplevt att hon inte fick spela över 
huvudtaget eftersom tränaren var orolig att hon skulle bli sämre och att det då skulle 
vara hans fel. Ungdomarna trodde att detta berodde på att tränarna inte förstod sig på 
sjukdomen (Christian et al. 1999). 
 
Stegvis ansvarstagande 
Ungdomarna i studierna uttryckte en önskan över att bli mer självständiga och fatta fler 
egna beslut, men menade även att de ville att föräldrarna och diabetesteamen skulle vara 
närvarande och delaktiga i den processen (Carroll & Marrero, 2006; Christian et 
al.1999; Karlsson et al. 2006 Salamon et al. 2012; Schilling et al. 2006 och Viklund & 
Wikblad, 2009).  Diabetes är en sjukdom som kräver att man fattar komplexa beslut 
ibland flera gånger om dagen. Vanligt var att i tidig ungdom runt, 12-14 år ville 
ungdomarna gärna känna att de hade delat ansvar och beslutsfattande med sina 
föräldrar, men senare önskade ungdomarna att de fick ha kontroll över sin kropp och att 
ingen annan skulle bestämma över den (Viklund & Wikblad, 2009). Däremot kan det 
variera i mognad mellan åldrarna och Carroll och Marrero, (2006) tog upp att vissa 14-
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åringar ville vara mer självständiga och tillåtas fatta fler beslut själva, om föräldrarna 
frågade för mycket gav det en känsla av att de inte litade på sina ungdomar. En viktig 
aspekt i att våga ta mer ansvar var att föräldrarna uppmuntrade sina ungdomar, då 
upplevde de att föräldrarna litade på dem och det gav då en känsla av att våga ta fler 
egna beslut (Christian et al. 1999). Tydligt var även att diabetesteamens uppmuntran och 
uppmaning i att ta mer eget ansvar och fatta fler egna beslut hade stor betydelse för 
ungdomarna (Christian et al. 1999 och Karlsson et al. 2006). 
 
Positivt var att en del ungdomar mellan 11-15 år upplevde att deras föräldrar medvetet 
tränade dem i att ta mer ansvar genom att involvera dem i beslut och samtala om olika 
konsekvenser av beslut som kunde ske (Christian et al. 1999 och Schilling et al. 2006). 
 
Flera ungdomar hade erfarenhet av att föräldrarna inte tillät dem att sova över hos 
vänner eller följa med på skolresor på grund av oro att ungdomarna inte skulle klara sig 
själva (Carroll & Marrero, 2006). Däremot berättade ungdomar i Christian et als. (1999) 
studie som hade fått tillåtelse att åka bort på läger hur de verkligen hade vuxit i ansvar, 
självförtroende och självständighet, de hade insett att de var viktigt med matintag, 
regelbundna blodsocker kontroller och insulindoser. Enligt studien av Carroll och 
Marrero, (2006) trodde ungdomarna att föräldrarna inte riktigt förstod hur mycket 
kunskap ungdomarna faktiskt hade om diabetes och därför inte vågade släppa iväg dem 
på övernattningar och läger. 
 
Motivationen till egenvården var viktig och kunde skilja mellan ungdomarna, en del 
upplevde motivation av att inte utsätta sig för akuta situationer så som hypoglykemi, 
andra tänkte på framtida konsekvenser som kunde uppstå om de inte skötte sin diabetes 
och ytterligare några önskade mer frihet i sitt vardagsliv och såg då behovet av att ta 
mer ansvar över sin sjukdom (Karlsson et al. 2006 och Salamon et al. 2012). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa ungdomars erfarenheter av vad som var viktigt i att ta 
ansvar för sin diabetes i det dagliga livet. Artiklar som hade ett annat perspektiv sållades 
därför bort. Samtliga artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt har en kvalitativ 
ansats. För att studera ungdomars erfarenheter och upplevelser passar det bra att 
använda kvalitativa studier då ungdomarna uttrycker tankar, känslor och problem. Det 
finns också negativa sidor med att de inkluderade artiklarna har en kvalitativ ansats, det 
är att det inte är möjligt att redovisa någon statistik på hur ungdomar i större skala 
upplever hur det är att ta ansvar för sin diabetes, vilket vi kunde gjort om vi hittat 
passande kvantitativa studier som komplement till de kvalitativa. På grund av den 
kvalitativa ansatsen i artiklarna var det lätt att analysera ungdomarnas åsikter då de 
tydligt fanns beskrivna, Fribergs (2006) metod för att analysera artiklar följdes 
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noggrant. De ursprungliga sökorden var adolescent, diabetes, diabetes mellitus, 
experience, responsibility de räckte inte för att begränsa antalet träffar tillräckligt därför 
utökade vi sökorden med life och self-care vilket resulterade i ett mer hanterligt antal 
träffar. Om denna studie skulle gjorts om med den kunskap vi nu besitter i fråga om hur 
en litteraturstudie genomförs är det en del saker vi skulle vilja göra annorlunda. Det är 
att ha en tydlig tidplan för att lättare organisera och strukturera arbetsgången och att ha 
ett mer strukturerat sätt att söka litteratur och artiklar på.   
 
Sökprocessen inleddes utan några begränsningar i sökningarna där vi fann två artiklar. 
På grund av mängden träffar valde vi att i fortsatta sökningar begränsa oss till artiklar 
som inte var äldre än tio år. Det vi hade som mål med uppsatsen var att belysa 
ungdomars erfarenheter såsom de ser ut idag vilket gör att tidsbegränsningen passar in 
även ur ett sådant perspektiv. Bland de artiklar som finns med i studien belyser 
författarna till artiklarna både föräldrars och ungdomars perspektiv, i dessa artiklar har 
vi bortsett helt från föräldrarna och bara valt att ta med det som ungdomar har sagt och 
uttryckt.    
 
Resultatet är baserat på studier gjorda i en rad olika länder, sex artiklar från USA, tre 
artiklar från Sverige och en från Portugal. Det finns vissa skillnader i hur ungdomarna 
lever i de olika länderna som också visar sig i resultatet av artiklarna. I studierna från 
USA var det många av ungdomarna som uttryckte att de fick stöd från tränare i olika 
sporter, detta skiljde sig från studierna gjorda i Portugal och Sverige där ungdomarna 
inte antydde att de sökte stöd hos andra än sina föräldrar, kompisar eller 
sjukvårdspersonal. Det framgick också att ungdomarna från USA uttryckte missnöje 
över att de inte fick delta i sportevenemang, detta belystes inte i de svenska eller den 
portugisiska studien. Denna variation hade ingen påverkan på ungdomarnas förmåga att 
växa in i rollen som ansvarig för sin egen sjukdom. Det stöd amerikanska ungdomar 
fick från tränare sökte svenska och portugisiska ungdomar någon annanstans ofta hos 
sjukvårdspersonal. Det vi kunde urskilja var alltså att ungdomars känsla av ansvar inte 
påverkades beroende på det geografiska område de kom ifrån, men att processen mot att 
bli ansvarstagande påverkades utifrån omgivningen. 
 
Ungdomarna som deltar i studierna är fördelade mellan åldrarna 8-19år, de flesta var 
mellan 13-18 år. Skillnaden i ålder hade påverkan på hur mycket ansvar ungdomarna 
var villiga att ta, men resultatet i artiklarna beskrev samma process oberoende av vem 
som forskat i ämnet eller var forskningen bedrivits. Vi har valt att inte lyfta fram de 
resultat i artiklarna som berör barn under 11 år detta på grund av att det inte 
överensstämmer med vårt syfte och att barn vid en så ung ålder inte börjat ta ansvar för 
sin sjukdom. Vi har valt att fokusera på ungdomar mellan 11-19år såsom vi nämnt i 
bakgrunden.  
 
När forskare undersöker ungdomars utveckling belyses oftast genusperspektivet som 
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relevant, i och med att det finns bevisat att pojkar och flickor utvecklas olika och i olika 
takt. Med undantag av en artikel så var det inte någon som tog upp hur 
genusperspektivet påverkar hur ungdomarna upplever att ta ansvar när de har diabetes 
och i den artikel som tog upp det fanns det bara med i en liten del av resultatet. Ingen 
skillnad gjordes alltså på pojkar och flickor. 
 
Resultatdiskussion 
De teman som framkom i resultatet utgör en viktig grund för att ungdomarna ska kunna 
ta mer ansvar för sin sjukdom. Det krävs ett viktigt samspel mellan föräldrar, 
diabetesteam, vårdpersonal, signifikanta andra och ungdomarna själva för att uppnå att 
de tar mer eget ansvar för sin diabetes. I diskussionen tar vi upp aspekter på temana 
stöd, tillåtas ta ansvar, kunskap, vårdrelationen samt sjuksköterskans möjligheter att 
kommunicera med ungdomar. 
 
I bakgrunden framkommer att vårdrelationen är viktigt och det framkommer även i 
resultatet, faktorer som ungdomar menar är av betydelse är bland annat att 
sjuksköterskan lyssnar, besvarar frågor, är tillgänglig och ger ungdomen tid i mötet 
(Carrol & Marrero, 2006, Karlsson et al, 2006 och Schilling et. Als. 2006). Det är 
viktigt att som sjuksköterska visa att man är tillgänglig för ungdomar med diabetes. I 
resultatet framkommer att ungdomar vill få information på olika sätt, detta kan försvåra 
sjuksköterskans arbete. Som sjuksköterska är det därför viktigt att man då är lyhörd för 
vilken typ av information ungdomar behöver och hur mycket de kan ta emot. För att 
sedan utveckla nya sätt på hur information kan ges till ungdomar. Enligt Dahlberg et. al. 
(2003) är det viktigt att ungdomar känner att de kan lita på sjuksköterskan och att de 
inte känner att sjuksköterskan ser dem som en sjukdom. Ungdomarna i studierna känner 
sig på olika sätt begränsade av sin sjukdom och det kan då vara avlastande för dem om 
sjuksköterskan kan skapa en miljö där de inte känner sig som en sjukdom utan som 
människa. Kommunikationen mellan sjuksköterska och ungdom är viktig. Det 
framkommer i Carrol och Marrero, (2006) och Schilling et. al. (2006) studier att 
ungdomarna uppskattar möjligheten att kunna skicka e-mail till diabetesteamet. Detta är 
något som vi anser vara en bra metod, många ungdomar kan uppleva det lättare att 
kontakta sjukvården via internet istället för via telefon. Något som inte riktigt 
framkommer i resultatet är om ungdomarna har möjligheten till att ha en egen 
kontaktperson, exempelvis en sjuksköterska som de kan få förtroende för och kontakta 
vid frågor eller funderingar. Detta tror vi är en viktig åtgärd inom den vård som riktar 
sig till människor med en långvarig sjukdom, att det finns möjlighet att ha regelbunden 
kontakt kan förbättra vårdrelationen. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 
Fagerberg (2003) beskriver hur patienter uttrycker att det är viktigt med en god 
vårdrelation i vilken delaktighet kan växa fram och bygga på tillit och respekt. 
 
Ungdomarna upplevde det frustrerande när de inte tilläts att ta ansvar på det sätt som de 
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önskade och faktiskt klarade av. Den gemensamma nämnaren som vi kan se bland 
föräldrar, kompisar, idrottslärare och lärare var att de oroade sig för ungdomarna, vilket 
gjorde att ungdomarna begränsades in sin vardag då de inte tilläts delta i vissa 
aktiviteter. I studien av Carroll och Marrero (2006) upplever ungdomarna att deras 
föräldrar inte inser hur mycket kunskap de har om sin diabetes och att föräldrarna 
begränsar deras sociala liv på grund av detta. Carroll och Marrero (2006) och Christian 
et als. (1999) studier visar på att vissa ungdomar inte får tillåtelse att sova över hos 
vänner eller delta på läger på grund av deras föräldrars oro, samtidigt berättar andra 
ungdomar att det är just genom sådana tillfällen där de fått utmanas i självständighet 
och eget ansvar som de har vuxit som mest. Brist på förståelse kunde leda till att 
ungdomarna blev ovilliga att göra som föräldrarna sa. Detta skulle kunna förebyggas 
med hjälp från sjuksköterskan då den största anledningen till missförstånd mellan 
förälder och barn ofta berodde på bristande kunskap om hur sjukdomen kan yttra sig i 
ungdomsåren då blodsockervärdena pendlar kraftigt på grund av höga hormonnivåer i 
samband med puberteten. Bristen i stöd och förståelse från föräldrar berodde ofta på 
bristande kommunikation mellan förälder och ungdom. 
 
I dagens tekniska samhälle finns det många funktioner som skulle kunna skapa en större 
trygghet för både ungdomarna och föräldrarna, till exempel finns blodglukosmätare som 
överför värdet till mobiltelefoner, förslagsvis föräldrarnas. Detta system har tagits fram 
för att stötta ungdomarna att dagligen ta ansvar och öka tryggheten för föräldrarna då de 
får reda på om ungdomarna kontrollerar sitt blodsocker. I en studie av Gammon et al. 
(2005) har 15 barn och ungdomar i åldern 9-15 år testat glukosmätare med denna 
funktion med resultaten att de som testade sig regelbundet upplevde mindre tjat, oro och 
frågor från sina föräldrar men de som testade sig mer sällan upplevde det motsatta. Vi 
anser att denna metod kan vara bra att använda i de tidiga ungdomsåren, då både 
föräldrar och barn kan känna sig mer trygga men i takt med att ungdomarna blir äldre 
anser vi att processen att bli mer självständig och ansvarsfull hämmas om varje 
blodsockermätning överförs till föräldrarna. 
 
Ungdomsåren är en händelserik tid för de flesta ungdomar och kan upplevas som 
svårare när man även har en långvarig sjukdom. Ungdomar med långvariga sjukdomar 
måste också visa en vilja till att ta ansvar. Och de måste inse att om de inte bryr sig om 
sin sjukdom kan det leda till komplikationer. Sjuksköterskans roll är då att motivera till 
fördjupad kunskap och ett sätt att motivera kan då vara att förklara för ungdomarna hur 
fördjupad kunskap leder till en förmåga att ta ansvar och ger då mer frihet på grund av 
att de får ett ökat förtroende från sina föräldrar. 
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SLUTSATSER 

Uppsatsen har pekat på viktiga aspekter som ungdomar tycker är viktiga för att ta ansvar 
för sin diabetes i vardagen. Det är viktigt att som sjuksköterska ta till vara på 
ungdomarnas egna erfarenheter för att kunna anpassa och planera vården så optimalt 
som möjligt. Sjuksköterskans roll i ungdomars process mot mer eget ansvar består i att 
ge information och att finnas där som stöd för ungdomarna. Det är viktigt att se den 
enskilda individen, vilket är viktigt då det i resultatet framkommer att ungdomarna 
upplever sin sjukdom på olika sätt. 
 
Implikationer för sjuksköterskor: 
• Att se ungdomarna som människor och inte som en sjukdom. 
• Att inse vikten av god kommunikation och försöka främja den genom att 
 tillgodose  ungdomars önskemål, till exempel möjligheten att skicka e-
 mail. 
• Sjuksköterskan kan använda sin kompetens för att möta hela familjen,  
 uppmuntra  ungdomarna att ta eget ansvar samtidigt som föräldrarna 
 uppmuntras att lämna över mer  ansvar. 
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Bilaga 1. 
 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR INKLUDERADE
(antal dubbletter) 

PUBMED 
Adolescent 
Diabetes Mellitus 
Responsibility

128 2 (6) 

CINAHL 
Adolescent 
Diabetes Mellitus 
Responsibility

23 1 (5) 

PUBMED 
(Begränsning 10år) 

Diabetes 
Experiences 
Adolescent 
Self-care 

39 1 (4) 

CINAHL 
(Begränsning 10år) 

Diabetes 
Experiences 
Adolescent 
Self-care 

9 0 (2) 

PUBMED 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Experiences 
Responsibility 
Diabetes 

8 1 (2) 

CINAHL 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Experiences 
Responsibility 
Diabetes 

3 2 (2) 

PUBMED 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Experiences 
Diabetes 

142 1 (5) 

CINAHL 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Experiences 
Diabetes 

21 0 

PUBMED 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Diabetes 
Experiences 
Life 

40 0 (1) 

CINAHL 
(Begränsning 10år) 

Adolescent 
Diabetes 
Experiences 
Life 

9 2 (3) 
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Bilaga 2. 
 
 

Artikel 1 
 
Teenagers with type 
1 diabetes- a 
phenomenological 
study of the 
transition towards 
autonomy in 
selfmanagement. 
 
Författare 
Karlsson,  
Arman &  
Wikblad. 
 
Tidskrift 
International journal 
of nursing studies. 
 
Årtal 
2006 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 
 
Fenomenologisk 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Att belysa levd 
erfarenhet hos 
tonåringar med 
diabetes typ 1 och 
fokusera på 
övergången mot 
autonomi. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
Analys process enligt 
Halldorsdottir (2000) 
 
32 ungdomar, varav 18 
tjejer och 14 killar. 
 
Ålder 13-17år. 
 
Deltog i en 
empowerment kurs två 
veckor innan intervjun. 
 
Intervjuer spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Resultat 
 
Svävar mellan 
individuella 
handlingar och stöd 
av andra. 
 
Att växa genom 
individuell självtillit. 
 
Att växa genom 
bekräftelse av andra.  

Artikel 2 
 
Parents’ and 
adolescnets’ 
perceptions of 
helpful and 
nonhelpful support 
for adolescents’ 
assumption of 
diabetes 
management 
responsibility. 
 
Författare 
Hanna & 
Guthrie 
 
Tidskrift 
Comprehensive 
Pediatric Nursing 
 
Årtal 
2001 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 
 

Syfte 
 
Att identifiera 
positiva och negativa 
dimensioner av stöd 
relaterat till 
ungdomars 
antaganden av 
diabetes vård från 
föräldrars och 
ungdomars 
perspektiv angående 
ansvar. 
 
Forskningsfrågor: 
 
Vad är föräldrars och 
ungdomars 
uppfattningar av 
hjälpfulla eller inte 
hjälpfulla 
dimensioner av stöd 
relaterat till att 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
 
16 par föräldrar och 
ungdomar. 
 
9 flickor och 7 pojkar. 
 
Ålder 11-18år. 
 
Intervjuer spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Resultat 
 
Hjälpfulla 
uppföranden enligt 
föräldrarna. 
 
Inte hjälpfulla 
uppföranden enligt 
föräldrarna. 
 
Hjälpfulla 
uppföranden enligt 
ungdomarna. 
 
Inte hjälpfulla 
uppföranden enligt 
ungdomarna. 
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 ungdomar tar ansvar 
för sin diabetes? 

Artikel 3 
 
Changing patterns of 
self-management in 
youth with type 1 
diabetes. 
 
Författare 
Schilling, 
Knafl & 
Grey 
 
Tidskrift 
Journal of Pediatric 
Nursing. 
 
Årtal 
2006 
 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 
 
 

Syfte 
 
Att utveckla metoder 
inom hanteringen av 
diabetes typ 1 hos 
ungdomar genom att 
(1) beskriva 
arbetsfördelningen 
av 
sjukdomshanteringen 
mellan föräldrar och 
ungdomar inklusive 
karaktären av 
konflikten mellan 
dem, och (2) 
beskriva 
överföringen av 
ansvar av 
hanteringen från 
förälder till ungdom. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
enligt Sandelowski 
(2000). 
 
22 ungdomar och en 
förälder/ungdom. 
 
13 flickor och 9 
pojkar. 
 
Majoriteten av 
ungdomarna har 
insulinpump. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 

Resultat 
 
Arbetsfördelning i 
utförandet av 
sjukdomshanteringen.
 
Karaktären av 
konflikten mellan 
ungdomar och 
föräldrar inom 6 
hanteringsområden: 
kost, 
blodsockerkontroll, 
insulindosering, 
motion och 
behandling av 
Hyper/hypoglykemi. 
 
Graden av ansvar vid 
överförning av 
hanteringsområden 
från förälder till 
ungdom. 

Artikel 4 
 
Assessing 
adolescents with 
insulin-dependent 
diabetes mellitus: a 
multiple perspective 
pilot study using 
visual illness 
narratives and 
interviews. 
 
Författare 
Buchbinder, 
Detzer, 
Welsch, 
Cristiano, 
Patashnick & 
Rich 
 
Tidskrift 
Journal of 
Adolescent Health 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 

Syfte 
 
Att klargöra och få 
mer förståelse för 
ungdomars 
erfarenheter av att 
leva med och sköta 
sin diabetes. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
 
Nyckelteman 
utvecklade enligt 
Grounded theory. 
 
5 ungdomar. 
 
2 flickor och 3 pojkar. 
 
Ålder 13-18år. 
 
VIA (Video 
intervention/prevention 
assessment) (Rich, M. 
Pataschnick, J., 2002) 
Ungdomarna 
videofilmade sig själva 
i 4 veckor minst 2 
timmar/vecka.  
 

Resultat 
 
Föräldrars 
involvering och 
diabetes kontroll. 
 
Påverkan på familjen. 
 
Anpassning och 
hantering. 
 
Kön som en 
potentiell faktor 
förmedling av 
egenvård av diabetes. 
 
Att hantera stigma av 
diabetes. 
 
Den positiva sidan. 



 22

 
Årtal 
2005 
 

Intervjuer 
genomfördes två-fyra 
veckor efter VIA 
avslutades, 
intervjuerna spelades 
in. 

Artikel 5 
 
Teenagers’ 
perceptions of 
factors affecting 
decision-making 
competence in the 
management of type 
1 diabetes. 
 
Författare 
Viklund & 
Wikblad 
 
Tidskrift 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 
Årtal 
2009 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 

Syfte 
 
Att få en djupare 
förståelse för hur 
tonåringar med 
diabetes beskriver 
faktorer som 
påverkar deras 
kompetens att fatta 
beslut. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Beskrivande, 
utforskande 
intervjustudie enligt 
Graneheim och 
Lundman (2004). 
 
31 ungdomar varav 
17 flickor och 14 
pojkar. 
 
Ålder 12-17år. 
 
Intervjuerna 
genomfördes 2 veckor 
efter en empowerment 
kurs, spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. 

Resultat 
 
Kognitiv mognad. 
 
Personliga kvalitéer. 
 
Erfarenheter. 
Socialt nätverk. 
 
Föräldrars 
engagemang. 
 

Artikel 6 
 
Gaining freedom: 
self-responsibility n 
adolescents with 
diabetes. 
 
Författare 
Christian, 
D’Auria & 
Fox 
 
Tidskrift 
Pediatric Nursing. 
 
Årtal 
1999 

Perspektiv 
 
Omvårdnad 

Syfte 
 
Syftet var att 
utforska ungdomars 
erfarenheter av att 
leva med en kronisk 
sjukdom (diabetes) i 
relation till att ta mer 
ansvar för sin egen 
vård. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
 
Grounded theory. 
 
4 ungdomar, varav 2 
flickor och 2 pojkar. 
 
Ålder 14-18år. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 
 
Analysen gjordes 
enligt Glaser och 
Strauss metod (1967). 

Resultat 
 
Att få det att fungera. 
 
Vara redo och villig. 
 
Att ha ett skyddsnät 
av vänner. 
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Artikel 7 
 
Adolescents’ 
experience of living 
with diabetes. 
 
Författare 
Huus & 
Enskär 
 
Tidskrift 
Paediatric Nursing. 
 
Årtal 
2007 

Perspektiv 
 
Fenomenologiskt 
perspektiv 
inspirerat av 
Husserlian. 
 
Omvårdnad 

Syfte 
 
Syftet var att 
beskriva ungdomars 
upplevelse av att 
leva med diabetes 
typ 1. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ  
 
8 ungdomar, varav 6 
flickor och 2 pojkar. 
 
Ålder 14-18år.  
 
Intervjuer, spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. 
 
Analysen gjordes 
enligt Giorgis 7 steg 
(1997). 

Resultat 
 
Att vara annorlunda. 
 
Att bli behandlad 
annorlunda. 
 
Att leva ett normalt 
liv. 
 
Att känna sin kropp. 
 
Att ta hand om sig 
själv. 

Artikel 8 
 
The role of 
significant others in 
adolescent diabetes: 
a qualitative study. 
 
Författare 
Carrol & 
Marrero  
 
Tidskrift 
The Diabetes 
Educator. 
 
Årtal 
2006 

Perspektiv 
 
Omvårdnad  

Syfte 
 
Att utforska 
ungdomars 
uppfattning av 
livskvalité generellt 
och deras 
förhållande med 
föräldrar, vänner 
skola och läkare som 
påverkar både deras 
sociala utveckling 
och terapeutiska liv. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
 
31 ungdomar, varav 13 
flickor och 18 pojkar. 
 
Ålder 13-18år. 
 
Intervjuer, spelades in 
och transkriberades.  
 

Resultat 
 
Personlig uppfattning 
av att leva med 
diabetes. 
 
Påverkan på 
relationer. 
 
Påverkan i skolan. 

Artikel 9 
 
Experiencing type 2 
diabetes mellitus. 
 
Författare 
Salamon, 
Brouwer, 
Fox, 
Olson, 
Yelich-Koth, 
Fleischman, 
Hains, 
Davies & 
Kichler 

Perspektiv 
 
Omvårdnad  

Syfte 
 
Syftet med studien är 
att samla viktig 
information för att 
utveckla passande 
interventionstekniker 
och att informera 
framtida studier till 
att förstå ungdomar 
med typ 2 diabetes 
psykosociala 
upplevelser.  

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ  
 
8 ungdomar, varav 6 
flickor och 2 pojkar. 
 
Ålder 11-16år. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, spelades in 
och transkriberades. 

Resultat 
 
Begreppet sjukdom. 
 
Anpassning. 
 
Motivation. 
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Tidskrift 
The Diabetes 
Educators. 
 
Årtal 
2012 
Artikel 10 
 
”Being transformed 
by illness”: 
Adolescents´diabetes 
experience. 
 
Författare 
 
Damião &  
Pinto 
 
Tidskrift 
 
Rev Latino 
Enfermagem 
Årtal 
2007 
 

Perspektiv 
 
Symbolisk 
interaktionism 
 

Syfte 
 
Att förstå hur 
ungdomar med typ 1 
diabetes upplever sin 
sjukdom. 

Metod (urval och 
analys) 
Kvalitativ 
 
Grounded theory. 
 
7 ungdomar, varav 3 
flickor och 4 pojkar. 
 
Ålder 12-18år. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer, spelades in 
och transkriberades 
detaljerat. 

Resultat 
 
Att få diabetes 
diagnos. 
 
Att bli förändrad av 
sjukdomen. 
 
Att leva ett ”prickly 
life”. 
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