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Sammanfattning 
 
Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom där insulinproduktionen är helt eller delvis 
upphörd. Det finns idag inget botemedel utan behandlingen är symtomlindrande. 
Sjukdomen kräver daglig kontroll och en individ som lever med diabetes måste alltid 
vara uppmärksam på kort- och långsiktiga komplikationer. Individen måste på egen 
hand, med stöttning av närstående och sjukvård, kunna bemästra de olika situationer 
som kan tänkas uppkomma vid en diabetessjukdom. Att leva med diabetes typ 1 som 
tonåring kan ställa andra krav än vad en frisk tonåring kan ställas inför. Syftet med 
uppsatsen är att belysa tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Arbetet är 
en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har granskats. Utifrån de artiklarna har sju 
kategorier arbetats fram för att skapa en tydlig bild över tonåringarnas upplevelser. 
Resultatet har visat att tonåringar med diabetes typ 1 behöver stöttning från både 
föräldrar, vänner och sjukvård. Känslor som oro, rädsla, kontrollförlust samt frustration 
beskrivs och många av tonåringarna upplever en känsla av att vara normala men ändå 
annorlunda. Efter en tids sjukdom har en acceptans framträtt, där tonåringarna ser en 
möjlighet att återta kontrollen över sina liv. Det är av stor betydelse för tonåringen att 
till viss del själv bemästra sin sjukdom, beroende på var i tonåren man befinner sig. För 
att uppnå detta behöver de stärkas i sin frigörelseprocess och få tillägnat sig den 
kunskap som krävs. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att en 
livslång sjukdom inte alltid behöver innebära ett lidande för patienten. Den acceptans 
som hos de flesta tonåringar infinner sig efter en tids sjukdom, kan leda till att 
tonåringarna får en upplevelse av hälsa.  
 
Nyckelord: diabetes typ 1, tonåringar, upplevelser 
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INLEDNING 
Att leva med diabetes typ 1 kan upplevas svårt då det är en livslång sjukdom som 
påverkas av hur individen lever. Sjukdomen kräver kunskap och självkontroll och 
tankar på hur diabetesen kommer påverka livet kan uppstå. Detta kan skapa en 
osäkerhet inför framtiden och i värsta fall leda till ett lidande hos individen. Tonårstiden 
är en tid i livet då en stor utveckling sker och för många kan det vara en påfrestande 
period. Att då samtidigt leva med en kronisk sjukdom, som diabetes typ 1, som kräver 
daglig uppmärksamhet kan bli en extra börda på tonåringen.  
 
Anledningen till att vi valde att skriva om diabetes typ 1 är att sjukdomen finns i vår 
omgivning. Vi har på nära håll upplevt både de inre och yttre krav som ställs på en 
tonåring som lever med diabetes typ 1. Detta kan till exempel innebära krav på att ha 
kunskap om sin sjukdom och att stå emot grupptryck. Diabetesförbundet (2012) menar 
att svensk diabetesforskning är världsledande, men ändå toppar landet statistiken vad 
det gäller insjuknande i diabetes typ 1. Detta innebär att vi som sjuksköterskor kommer 
att möta många patienter som lever med sjukdomen.  
 
När det gäller kontroller och uppföljning av en diabetiker är det en diabetes-
sjuksköterska patienten har kontakt med. En allmänsjuksköterska kan däremot möta 
dessa patienter på andra instanser och det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 
innehar en kunskap om, och förståelse för hur patienten upplever sin sjukdom. 

BAKGRUND 
Många människor lever idag med någon form av kronisk sjukdom. Den kan påverka 
individen och dennes livsvärld på olika sätt. Varje person måste själv hitta ett sätt att 
leva med sin sjukdom. För en del kan anpassningen ske på ett naturligt sätt medan andra 
har svårare att acceptera den förändring som en livslång sjukdom innebär.  

Diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom och enligt Diabetesförbundet (2012) lider idag 
cirka 50 000 personer i Sverige av sjukdomen. Enligt Grefberg och Johansson (2007) är 
risken att insjukna i diabetes typ 1 mycket låg under de första åren i livet. Vid 
puberteten ökar incidensen till en topp för att därefter plana ut. Det finns idag inget 
botemedel mot diabetes.  
 
Vid diabetes typ 1 har, enligt Grefberg och Johansson (2007), autoimmuna processer 
förstört de insulinproducerande celler som finns i bukspottkörteln. Symtom vid 
nyupptäckt diabetes kan vara trötthet, avmagring, ökande törst, muntorrhet och stora 
urinmängder. Återkommande infektioner i hud, luftvägar och urinvägar kan också 
förekomma. Debuten kan vara dramatisk med snabbt försämrat allmäntillstånd och 
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personen kan bli i behov av omedelbar vård. För att diagnostisera diabetes krävs en 
konstant förhöjd glukosnivå i blodet under en tid, eventuellt i kombination med typiska 
diabetessymtom. Behandlingen består av att tillföra kroppen insulin genom injektioner 
eller insulinpump. Hanås (1996) beskriver att en insulinpump är en dosa som är kopplad 
via en nål till individen. Under hela dygnet pumpar den regelbundet in insulin för att 
blodsockernivån ska hålla sig på en jämn nivå. Enligt Grefberg och Johansson (2007) 
har en frisk individ en produktion av insulin dygnet runt, frisättningen är mindre vid 
fasta och ökar vid intag av mat. Insulin är ett nyckelhormon för normal 
ämnesomsättning samt individens välbefinnande. Det är nödvändigt för effektiv och 
snabb transport av glukos från blodet in till cellerna samt har en uppbyggande funktion 
och är ett skydd mot patologisk nedbrytning av vävnader. Eftersom de 
insulinproducerande cellerna är förstörda innebär det att insulinproduktionen är helt 
eller delvis upphörd. Det är därmed viktigt att tillföra insulin så att en basal nivå alltid 
uppnås. För att få en fungerande behandling, där strävan efter stabilt blodsocker är i 
fokus, krävs individuellt anpassade doser samt viss regelbundenhet gällande måltider, 
god kost och regelbunden motion (Grefberg & Johansson, 2007). 
 
Diabetes kräver regelbunden kontroll som utförs av dels patienten, dels inom 
sjukvården. Den främsta kontrollen som utförs av patienten själv sker genom blodprov. 
Patienter som behandlas med insulin bör göra flera kontroller varje dag, till exempel 
före måltider och sänggående men även vid tecken på hypo- eller hyperglykemi, det vill 
säga lågt eller högt blodsocker (Grefberg & Johansson 2007). Uppföljning hos 
diabetesteamet som består av bland annat läkare, sjuksköterska, dietist, fotvårsspecialist 
och kurator är en viktig del (Granit & Hjalmarsson, 2006). Hur ofta är individuellt, men 
ett riktmärke är ungefär var tredje månad samt en större undersökning en gång per år. 
Dessa undersökningar görs i förebyggande syfte då en diabetespatient löper ökad risk 
för flera komplikationer, både akuta och långsiktiga. Exempel på akuta komplikationer 
är hypo- eller hyperglykemi medan långsiktiga är förändringar i ögon, i njurar samt de 
stora blodkärlen. En annan vanlig senkomplikation är problem med fötterna där framför 
allt känselbortfall är centralt (Grefberg & Johansson, 2007).       

Egenvård 
En person med diabetes typ 1 ska på daglig basis kunna hantera sin sjukdom för att må 
bra och minska risken för komplikationer. Egenvård är därmed ett centralt begrepp för 
en diabetiker. Det innebär enligt Berne och Sörman (2005) att individen innehar ett 
ansvar i att leva så att risken för skador och sjukdomar minskar. Här innefattas att 
hantera diabetesbehandlingen i det dagliga livet, känna till hur eventuella 
komplikationer kan te sig samt hur de ska hanteras. Samverkan mellan vårdteamet och 
den enskilde är en förutsättning för egenvården men individen bör ha kunskap om vad 
han eller hon klarar själv samt i vilket läge sjukvården ska kopplas in. Samverkan ska 
bygga på omtanke, respekt och att ta tillvara på det den medicinska utvecklingen kan 
erbjuda samt ett beaktande av hela livssituationen (Berne & Sörman, 2005).  
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Diabetesförbundet (2012) menar att utbildningsbehovet vid en diabetessjukdom är stort. 
Kunskaper om sjukdomen, behandling, injektionsteknik och att testa blodsockret är 
något en nyinsjuknad diabetiker måste få till sig. Andra kunskaper som en diabetiker 
bör besitta är hur mat, fysisk aktivitet, stress, alkohol och infektioner påverkar 
blodsockret. Det betyder att personen måste vara extra vaksam om han eller hon blir 
sjuk, dricker alkohol eller utövar fysisk aktivitet.  
  

Att vara tonåring 
Enligt Cronberg (2010) är en tonåring 13-19 år och i den perioden av livet går en 
individ från att vara barn till att bli vuxen. Mycket sker i en tonårings liv, både med 
personlig utveckling, pubertet och socialt nätverk. Waller, Eiser, Heller, Knowles och 
Price (2004) styrker detta när de menar att man i ungdomen förändras både hormonellt 
och psykosocialt. Att vara tonåring är för många en tuff period i livet. Ungdomen går 
många gånger igenom en identitetskris med krav som ställs från olika håll. Viklund 
(2006) beskriver att för en diabetiker kan en pubertet leda till minskad insulinkänslighet 
på grund av hormoner. Detta gör det svårare att uppnå en bra balans i blodsockret, vilket 
kan resultera i konflikter med föräldrar och vårdpersonal. 
 
Edwinson och Månson (2008) beskriver, utifrån Homburger Erikssons utvecklingsteori, 
om fyra faktorer i processen att utveckla sin identitet. Dessa innefattar att finna en 
arbetsroll, tillägna sig sociala attityder och åsikter, frigörelse från föräldrarna samt att 
finna sin sexuella roll. Föräldrarna har inte längre samma betydelse utan tonåringen 
börjar söka nya förebilder som ersättare. Tonåringen uppnår en varaktig känsla av sin 
egen identitet om detta uppfylls, men vid en besvärlig ungdomstid kan tonåringen få 
svårigheter att veta vem han eller hon är. 
 
“Tonårstiden är en tid i livet då man skall utvecklas från att vara barn till att bli vuxen. 

Identiteten skapas genom egna erfarenheter och genom att spegla sig i andra. 
Tonåringen förväntas bli mer och mer autonom när det gäller hanteringen av diabetes 

genom att lära av egen erfarenhet men också av andras”  
(Viklund, 2006. s. 105). 

Hälsa 
Hälsa är en subjektiv upplevelse och upplevs olika beroende på individ. Eriksson (1990) 
beskriver vikten av att, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, få kunskap om varje enskild 
människas uppfattning om hälsa. För att som vårdare kunna stödja individen behövs en 
insikt i vad han eller hon upplever som verklig hälsa. 

Hälsokorset  
Erikssons (1990) hälsokors beskriver den komplexitet hälsobegreppet har. Det illusterar 
individens självupplevda välbefinnande i relation till de objektiva mått på hälsa och 
ohälsa som finns. Med det menas att en person kan uppleva hälsa, sundhet och friskhet 
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och samtidigt uppvisa objektiva tecken på sjukdom. Sundhet betecknar psykisk hälsa 
medan friskhet förklarar den fysiska hälsan. Individens upplevelse ställs i relation till 
den aktuella verkligheten och sundhet kan sammanfattas som individens förmåga att 
anpassa sig till den aktuella livssituationen. Man kan utifrån denna teori förstå att om en 
person drabbas av en kronisk sjukdom kan sundhet uppnås men förutsättningarna kan se 
olika ut för olika individer. Trots att sjukdomen är välinställd har individen fortfarande 
sin sjukdom i grunden men kan ändå uppleva hälsa, precis som att han eller hon i 
perioder när sjukdomen gör sig påmind kan uppleva ett illabefinnande. Eriksson (1990) 
förtydligar att det krävs olika grad av dysfunktion hos olika människor för att känna 
illabefinnande och ser man till andra kulturer finns det många olika uppfattningar kring 
när en person är sjuk.  
 
 

 
Bilden ovan beskriver hälsokorset (Brcenter, 2007) och illustrerar att A är ett tillstånd med faktisk 

och upplevd hälsa, individen upplever en känsla av välbefinnande och är frisk. Vid B syns inga 
tecken på ohälsa men individen har ändå ett upplevt sjukdomstillstånd. I position C kan objektiva 
tecken på sjukdom påvisas och individen upplever illabefinnande medan i D syns tecken på ohälsa 

men individen kan ändå känna välbefinnande i detta.      

Lidande 
En person med diabetes kan enligt Erikssons (1994) hälsokors uppleva hälsa trots 
tecken på sjukdom. När sjukdomen gör sig påmind kan personen istället få en 
upplevelse av illabefinnande och lidande. För en diabetiker kan det exempelvis handla 
om komplikationer som uppstår, känslor av att vara annorlunda eller att personen inte 
har kontroll över sitt eget liv. Eriksson (1994) beskriver begreppen sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs som ett lidande för patienten 
kopplat till sjukdomen och dess behandling. Vårdlidande beskrivs som det lidande en 
människa utsätts för i samband med vård och utebliven vård. Detta kan bland annat 
handla om kränkningar, fördömelse, straff och maktutövning. Livslidande innebär att 
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människan upplever ett lidande som innefattar hela hennes livssituation. Detta kan 
innebära ett hot mot existensen och en förlust av möjligheter, allt som är relaterat till 
vad det innebär att leva, att vara människa bland andra människor. En individ med 
diabetes kan tänkas uppleva alla de tre olika former av lidande som Eriksson (1994) 
beskriver.  

Sjuksköterskans roll 
För att patienten ska kunna utföra den egenvård som sägs vara viktig för en individ med 
diabetes måste sjuksköterskan ge honom eller henne de instrument som behövs för att 
på egen hand kunna sköta sin sjukdom. Enligt SFS (1982:763), 2b § och 2c § har hälso-
och sjukvården skyldighet att ge individuellt anpassad information och upplysningar om 
metoder för att förebygga ohälsa. Boström, Isaksson, Lundman, Egan Sjölander och 
Hörnsten (2012) bekräftar vikten av att en sjuksköterska ska kunna lära patienten det 
praktiska runt diabetessjukdomen och även motivera till en hälsosam livsstil. De 
beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ger patienten information, utan 
kan få patienten att förstå för att han eller hon ska ha en möjlighet att påverka 
sjukdomsförloppet. En patient som levt med sin diabetes en tid ofta blir expert på sin 
egen sjukdom och att det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en egen individ. 
En sjuksköterska behöver kunna ta tillvara på patientens kunskap och ge denne redskap 
för att kunna bygga vidare på kunskapen. Det är dock inte alltid sjuksköterskan möter 
en patient som är villig att göra de livsstilsförändringar som krävs för att kontrollera 
sjukdomen. Många sjuksköterskor kan känna en frustration i dessa situationer, då de 
upplever att patienterna förväntar sig att sjuksköterskan ska göra jobbet åt dem. Det är 
då viktigt att sjuksköterskan återigen försöker få patienten att förstå sin sjukdom och 
vikten av egenvård (Boström et al, 2012).  
 
För en sjuksköterska som dagligen möter sjuka patienter är det viktigt att komma ihåg 
att en svårt sjuk person kan uppleva välbefinnande. Eriksson (1990) menar att man inte 
måste ställa hälsa som motsats till sjukdom. Att leva med en kronisk sjukdom betyder 
inte automatiskt att personen upplever sig som sjuk, och motsatt att en person med 
frånvaro av tecken på sjukdom kan ha en upplevelse av illabefinnande. För att, utifrån 
hälsokorset, koppla till en person med diabetes kan dessa patienter uppleva att han eller 
hon mår bra trots sjukdom, men kan även i perioder av tydliga symtom få känslor av 
illabefinnande. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för var varje patient 
befinner sig i sin sjukdom.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom som vanligtvis debuterar i barn-och 
ungdomsåren. Som barn är man ofta mer beroende av sina föräldrar och att de har den 
kunskap som behövs för att sköta sjukdomen. När ett barn övergår till att bli tonåring är 
det mycket som händer i utvecklingen. En tonåring går mer och mer till att bli en vuxen 
individ, vilket ställer nya krav på ungdomen och dess omgivning. Förutom de 
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kroppsliga förändringarna kan det handla om allt från att frigöra sig från sina föräldrar, 
men att ändå vara beroende, till hur de ska förhålla sig till sina vänner. Att ta egna 
beslut och att ta hand om sig själv kan vara skrämmande, men det kan också vara 
stärkande och ge självförtroende att känna att man kan bemästra uppkomna situationer 
helt själv, alternativt med stöttning av sin omgivning. Diabetes typ 1 ställer höga krav 
på tonåringen då de alltid måste vara uppmärksamma på akuta och långsiktiga 
komplikationer. De behöver även kunna tolka blodsockervärden och ställa det i relation 
till kost, motion och insulindosering. Kan då en tonåring med diabetes leva på samma 
sätt som en frisk tonåring?  
 
För att kunna möta en tonåring med diabetes typ 1 behöver vi en kunskap om hur han 
eller hon upplever sin sjukdom ur ett livsvärldsperspektiv. Vilka svårigheter, hinder och 
begränsningar kan en tonåring med diabetes tänkas möta i sin vardag? Hur upplever de 
relationen till föräldrar och vänner? Kan det finnas positiva aspekter av sjukdomen? 

 
SYFTE 

Syftet med vårt arbete är att belysa tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 
1. 

 
METOD 

Arbetet är en litteraturstudie som utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv syftar till att 
belysa ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Friberg (2006) beskriver 
att med kvalitativa studier som grund kan man bättre förstå hur patienter erfar och 
upplever livet samt hur deras behov kan bemötas. En analys av ett fåtal kvalitativa 
studier ligger därför som grund till arbetet. Friberg (2006) beskriver vidare att då det 
numera finns så mycket kvalitativ forskning att hitta kan det vara svårt att urskilja det 
väsentliga och specifika. Hon refererar till Jensen och Allen (1996) som menar att ett 
större kunskapsvärde kan skapas då flera studiers resultat sammanställs.  
 
Examensarbetets struktur utgår från Fribergs (2006) beskrivning om analysgången, 
vilket i sin tur är inspirerat av Evans (2003). Det första steget var att finna ett fenomen 
eller en företeelse med utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet. För att 
avgränsa intresseområdet relaterades vårt fenomen till ett sammanhang och sökord 
formulerades. Därefter genomfördes en litteratursökning där forskningsstudier valdes ut 
och granskades. Nästa steg var att analysera studiernas resultat. Friberg (2006) menar att 
ett vanligt tankesätt vid kvalitativa analyser är att analysarbetet beskrivs som en rörelse 
från helhet till delar till en ny helhet. Vid vår analys identifierades resultatens 
nyckelfynd. Därefter genomfördes en sammanställning av dessa fynd och de olika 
studiernas resultat relaterades till varandra. När analysen var genomförd formuleras nya 
teman och ett nytt resultat sammanställdes utifrån dessa. 
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Datainsamling 
Arbetet är en litteraturstudie och baseras på resultat från flera publicerade vetenskapliga 
studier. Studierna valdes systematiskt ut genom att använda relevanta sökord via 
databaserna Cinahl och Pubmed. Ett antal inklusions- och exklusionskriterier användes 
för att minimera sökningarna och ge mer träffsäkra resultat. Inklusionkriterierna var 
diabetes typ 1, tonåringar/ungdomar, kvalitativa studier samt att artiklarna var peer 
reviewed. Studier med kvantitativ ansats, diabetes typ 2 samt barn och vuxna 
exkluderades. De sökord som användes var diabetes mellitus, interviews, nursing, 
adolescence, experiences, knowledge, qualitative och perception. Det första steget vid 
val av studier var att välja ut de med mest relevanta titlar. Utvalda studier granskades 
sedan mer ingående för att kunna göra en bedömning av dess kvalitet. Bland träffarna 
valdes åtta studier, samt en inhämtades från en av studiernas referenslista, se tabell 1.  
 

Tabell 1. Redovisning av sökresultat 
Databas Sökord Antal träffar Antal använda 

artiklar 
Pubmed Adolescent AND 

Diabetes AND 
Qualitative 

11 1 

Pubmed Adolescent AND 
Diabetes AND 
Experience 

37 2 

Cinahl Diabetes type 1 
AND Perception 
AND Adolescent 

19 2 

Cinahl Diabetes type 1 
AND Children 
AND Adolescents 
AND Knowledge 

4 1 

Cinahl Adolescent´ AND 
Experience AND 
Living with AND 
Diabetes 

11 1 

Cinahl Diabetes AND 
Adolescent AND 
Perspective 

23 1 

Sekundärkälla   1 
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Dataanalys 
Analys av valda studier är gjord enligt Fribergs (2006) modell. I fokus vid vår 
litteraturgranskning låg tonåringars upplevelser och tankar kring hur det är att leva med 
diabetes typ 1. En granskning av studiernas kvalité, formulerat syfte, beskriven metod, 
vad resultatet visade och metoddiskussion gjordes. Artiklarnas resultat lästes ett flertal 
gånger för att identifiera fynd relevanta för syftet. Dessa fynd sammanställdes och 
listades upp och utifrån dessa utformades nya kategorier. Kategorinamn valdes utifrån 
textens innehåll och har försökt sammanställas så övergripande som möjligt. Därefter 
skapades med hjälp av dessa kategorier en ny helhet, det vill säga vårt resultat. Efter 
noggrann granskning av valda artiklar gjordes en redovisning med stöd av Fribergs 
(2006) översiktsmodell, då detta ger läsaren en översikt om hur granskningen har gått 
till (bilaga 1). 
 

 
RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån följande sju kategorier i figur 1. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatets teman 

 

Syftet är att belysa 
tonåringars upplevelser av 
att leva med diabetes typ 1.  

Vännernas roll 

Emotionella 
aspekter 

Föräldrarnas roll 

Att återta 
kontrollen 

Sjukvårdens roll 

Att vara normal 
men ändå 

annorlunda 

Acceptans och 
mognad 
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Föräldrarnas roll 
I valda studiers resultat diskuteras vilken roll föräldrarna innehar vad det gäller 
sjukdomen och dess behandling, samt hur tonåringarna ser på föräldrarnas delaktighet. 
Tonåringarna beskriver att de får mycket stöd från sina föräldrar när det gäller 
diabetesbehandlingen. Föräldrarna hjälper framför allt till med praktiska moment, 
såsom rutiner kring mat, insulindoser och läkarkontakter (Carroll & Marrero, 2006; 
Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). I en studie av Dickinson och O´Reilly (2004) 
beskriver tonåringarna att föräldrarna är bra på att ge uppmuntran, men att de också kan 
upplevas som överbeskyddande och tjatiga och tonåringarna upplever att deras föräldrar 
har svårt att släppa på kontrollen. En deltagare förklarar hur föräldrarnas tjat kan få 
motsatt effekt, det vill säga att hon helst av allt vill göra tvärtemot vad hennes mamma 
vill, för att hon blir frustrerad. En vanlig upplevelse är att många känner sig begränsade 
av föräldrarnas oro. De tror att det gör det svårare för dem att sova borta hos vänner 
eller vara med på läger, och när de väl får tillåtelse måste de ringa hem regelbundet 
(Carroll & Marrero, 2006).  
 
Enligt Carroll och Marrero (2006) beskriver tonåringarna att föräldrarna inte alltid 
förstår hur mycket de egentligen kan om sin egen sjukdom. Det är viktigt för dessa 
tonåringar att föräldrarna litar på att de kan hantera sin sjukdom. De har förståelse för 
att det kan vara skrämmande för föräldrarna att släppa på kontrollen och föreslår en 
öppen kommunikation för att undvika konflikter. Olsen Roper, Call, Leishman, 
Ratcliffe, Mandleco, Dyches och Marshall (2009) beskriver att tonåringarna och 
föräldrarna tillsammans diskuterar hur de kan underlätta för tonåringen att bli 
självständig i behandlingen av sin sjukdom och hur man som diabetiker tar hand om sig 
på bästa sätt. Diskussionerna kan vidare handla om att det ofta kan vara en svår 
sjukdom att hantera. Karlsson, et al. (2008) beskriver att tonåringarnas vilja att ta ansvar 
ökar när föräldrarna visar att de litar på att de själva kan fatta beslut gällande sin 
sjukdom. Tonåringarna känner i dessa lägen att de växer i egenvårdsprocessen när 
föräldrarna uppmuntrar dem. Vissa av dem upplever att deras föräldrar är striktare och 
tjatar mer än vännernas föräldrar. De upplever ändå denna skillnad som positiv då de 
vet att de behöver bli tjatade på och att föräldrarna tjatar för att de bryr sig (Dickinson & 
O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007).  

Vännernas roll 
Många av tonåringarna i studierna spenderar en stor del av sin tid tillsammans med sina 
vänner och de beskriver vännernas stöd som positivt. Stödet de får från vänner handlar 
mycket om det emotionella. Det emotionella stödet från vännerna gör det lättare för 
tonåringarna att integrera sin diabetes i det dagliga livet (Karlsson et al, 2008). Vetskap 
om att en vän har kunskap om sjukdomen och vet vad som ska göras vid en eventuell 
hypoglykemi gör att tonåringarna kan känna sig trygga även när deras föräldrar inte är 
med (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson et al, 2008). Vännerna stöttar genom att 
acceptera tonåringen och behandla honom eller henne på samma sätt som deras friska 
vänner, men visar samtidigt omtanke när individen inte mår bra (Damião & Pinto, 2007; 
Dickinson & O’Reilly, 2004). 
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Genomgående i artiklarna är att tonåringarna kan tala om sin diabetes med sina 
närmaste vänner och det gör att de inte upplever att sjukdomen påverkar vänskapen. I 
studien av Carroll och Marrero (2006) var tonåringarna överens om att det var lättare att 
berätta om sin diabetes än att dölja den. De upplever inte några problem med att svara 
på de frågor som vännerna ställer och menar att det känns säkrare om deras vänner kan 
förstå hur diabetesen påverkar den sjuke. I dessa lägen får tonåringarna möjlighet att 
glömma sin sjukdom för en stund vilket känns viktigt för många av dem (Carroll & 
Marrero, 2006; Karlsson et al, 2008; Lowes, Eaton, Bill & Ford, 2007).  
 
Tonåringarna uppger att de inte har några problem att tala om sjukdomen med sina 
närmaste vänner. Däremot vill de inte alltid berätta för de ytligare bekantskaperna 
eftersom det ibland uppkommer frågor som gör att de blir tvungna att berätta om sin 
sjukdom (Dickinson & O’Reilly, 2004). Andra negativa aspekter kan handla om att bli 
ifrågasatt om till exempel diabetesbehandlingen trots att de vet att deras vänner inte har 
så mycket kunskap om sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006). Något annat som 
frustrerar tonåringarna är kompisarnas brist på förståelse. En 13-årig flicka beskriver 
hur hon ibland måste lämna klassrummet och äta lunch tidigare än de andra och att 
några av klasskompisarna då påstår att hon gör det för att slippa lektionen. Andra 
deltagare talar om kommentarer som att de har tur som får lämna klassrummet tidigare 
för att till exempel mäta sitt blodsocker. Många av tonåringarna har noterat vilken 
kunskapsbrist gällande diabetes många i omgivningen uppvisar. Detta är något som gör 
att de känner att de måste vara extra försiktiga när de är utanför hemmet eftersom de 
inte kan vara säkra på att någon kan hjälpa dem om någonting skulle hända (Carroll & 
Marrero, 2006; Lowes et al, 2007).  

Sjukvårdens roll 
I flertalet studier beskriver tonåringarna kontakten med sjukvården och diabetesteamet, 
då regelbunden uppföljning är centralt för en person med diabetes typ 1 (Dickinson & 
O’Reilly, 2004; Karlsson et al, 2008). Tonåringarna beskriver att dessa kontakter ibland 
kan kännas påtvingade men de är väl medvetna om de positiva aspekterna av att ha en 
bra kontakt med sjukvården. Tonåringarna i studien av Dickinson och O’Reilly (2004) 
beskriver i stort att de upplever relationen med sjukvården som god och att de tycker att 
kontakten med läkare och sjuksköterskor är viktig. De uppskattar hjälpen de får med 
tips kring kost, motion och insulindosering.  Enligt Karlsson et al (2008) upplever 
tonåringarna att sjuksköterskan ger dem en stor möjlighet att göra egna val och att 
stödet från sjuksköterskan ger ett ökat självförtroende. I studien av Carroll och Marrero 
(2006) berättar några av tonåringarna att de är extra noga med sin diabetesbehandling 
före och efter sjukvårdsbesök. Innan för att de vill uppvisa bra resultat och inte göra 
personalen besviken samt efter för att de har all information färskt i minnet. Flera av 
tonåringarna i studien uppger att de har mailkontakt med sina läkare, vilket de uppfattar 
som mycket positivt. De kan då fråga om råd kring exempelvis specifika 
sportevenemang, följa upp blodsockerkontroller och ställa frågor direkt. 
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Flera av tonåringarna återger några negativa aspekter i kontakten med sjukvården. I 
vissa fall upplevde de svårigheter med att anpassa sig till de råd läkare och 
sjuksköterskor kom med eftersom de kände att de inte gick att applicera i en tonårings 
liv (Karlsson et al, 2008). Andra negativa aspekter som diskuterades var att de i vissa 
situationer tycker att sjukvårdspersonalen pratar till föräldrarna och inte direkt till dem 
(Dickinson & O’Reilly, 2004; Carroll & Marrero, 2006). Detta gör att tonåringarna 
känner sig förbisedda och mindre involverade i sin sjukdom. Deras önskan är att 
sjukvårdspersonalen tar sig tid och pratar med dem på en mer personlig nivå istället för 
att bara fokusera på sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006).    

Emotionella aspekter 
Att känslor kan påverka en diabetessjukdom är något som många av tonåringarna i 
Damião och Pinto (2007) har upplevt efter att ha levt med sin sjukdom en tid. Flera av 
tonåringarna beskriver en känsla av frustration när de talar om sin sjukdom. Denna 
frustration uppkommer bland annat då de måste stanna upp i någon aktivitet för att äta 
ett mellanmål eller mäta blodsockret. Andra uttrycker frustration när de känner sig 
tvingade att berätta om sin sjukdom, när föräldrarna tjatar på dem och över att de alltid 
måste bära med sig blodsockermätare och något att äta.  De beskriver att även om de 
inte alltid tänker på sjukdomen, så finns den alltid där och kommer aldrig att försvinna 
(Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007). Tonåringarna beskriver även att 
de frekventa besöken till sjukvården är frustrerande, då risken är att de missar 
fritidsaktiviteter och lektioner i skolan (Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & 
O’Reilly; Huus & Enskär, 2007). Några av tonåringarna kan uppleva en frustration då 
diabetesen medför att de tvingas till relationer med vuxna, både inom sjukvården och 
med lärare och föräldrar. De beskriver att de känner sig bundna till ett system där de 
vuxna är mer involverade, oroliga och beskyddande över dem än andra tonåringar 
(Dickinson & O’Reilly, 2004) 
 
Flera av tonåringarna upplever en oro och rädsla över sin sjukdom, både kort- och 
långsiktigt. Några berättar om en daglig rädsla för att få hypoglykemi, vilket de kopplar 
till en känsla av att förlora kontroll. Hypoglykemi vid utövande av fysisk aktivitet 
nämns som en extra stark oro och flera av tonåringarna väljer i de lägena att äta lite 
extra och ta mindre insulin än de brukar göra (Burke & Dowling, 2007, Kyngäs & 
Barlow, 1995). De nämner vidare en osäkerhet och oro för framtiden vad det gäller 
komplikationer, karriär och att bilda familj. Komplikationer till följd av 
diabetessjukdomen ses som ett verkligt och skrämmande hot hos en del tonåringar. 
Respekten de känner för komplikationer leder till en större motivation att sköta sin 
sjukdom, medan de flesta helst inte vill tänka på det (Dickinson & O’Reilly, 2004).  
 
I Kyngäs och Barlows (1995) studie upplevde flera av tonåringarna det svårt att uttrycka 
sig verbalt och bjöds då in att teckna sina tankar. Illustrationerna föreställer bland annat 
tonåringarna bakom galler, likkistor, kyrkogårdar och författarna tolkar även vissa av 
teckningarna som “död”. Dessutom beskriver flera av dessa tonåringar att de upplever 
sina liv som slut efter att de fick sjukdomen. Författarna i artikeln förklarar att 
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begränsningarna som tonåringarnas diabetessjukdom medför kan orsaka en form av 
depression vilket i sig leder till en begränsad livskvalitet. 

Att vara normal men ändå annorlunda 
Ett centralt begrepp för många av tonåringarna i de olika artiklarna var “normalitet”. 
Tonåringarna beskriver att de har uppmärksammat att de är annorlunda men att de ändå 
känner sig normala (Damião & Pinto, 2007; Olsen Roper et al, 2009). I en annan studie 
beskriver tonåringarna att diabetes inte är en definition på vilka de är utan att de känner 
sig som vilken annan tonåring som helst (Dickinson & O’Reilly, 2004). De flesta 
upplever att de är precis som andra tonåringar då sjukdomen har blivit en del av deras 
liv, medan andra upplever att de pendlar mellan normalitet och att vara annorlunda 
(Huus & Enskär, 2007; Kyngäs & Barlow, 1995). I Damião och Pintos (2007) studie 
beskrivs tonåringarnas upplevelser av sig själva som normala eftersom de har samma 
förväntningar, önskningar, sorger och glädjeämnen som sina friska vänner, men 
tonåringarna beskriver samtidigt att de ändå vet att de är annorlunda på ett sätt på grund 
av sin sjukdom.  
 
Att vara annorlunda betraktas både som positivt och negativt av tonåringarna. Vissa 
känner att de har mognat snabbare än sina jämnåriga vänner men att de ibland får 
oönskad uppmärksamhet på grund av sin sjukdom. Tonåringarna i Dickinson et als 
(2004) studie tycker att det är pinsamt när andra människor frågar dem om sjukdomen, 
tittar på dem när de tar insulin samt mäter sitt blodsocker. Några tonåringar beskriver att 
de skäms över att använda till exempel sin insulinpump även om de förstår att de måste 
använda sin utrustning för att må bra (Huus & Enskär, 2007). Något annat tonåringarna 
ogillar är när andra människor gör en stor sak av deras sjukdom. Detta motiveras med 
att de inte själva har valt sjukdomen så det är ingenting de vill ha uppmärksamhet för 
(Dickinson & O’Reilly, 2004). 

Acceptans och mognad 
Flera av tonåringarna beskriver att diagnosen inte bara fört med sig negativa aspekter. 
De har med tiden kunnat se positiva effekter och jämfört detta med sina vänner som inte 
har diabetes. Som exempel nämner de bättre familjerelationer och en ökad medvetenhet 
om den egna hälsan. De nämner även att de kan känna att ett liv med diabetes kan vara 
bra förutsatt att sjukdomen är under kontroll. Här har en form av acceptans uppstått hos 
flertalet tonåringar. De har förstått att sjukdomen kommer att vara för alltid och att den 
inte går att ignorera (Damião & Pinto, 2007). Acceptansen ser lite olika ut, beroende på 
hur gammal individen är samt hur länge han eller hon haft sjukdomen. Burke och 
Dowling (2007) beskriver hur tonåringar som haft diabetes mer än fem år är mer 
accepterande mot sin sjukdom än de som haft den kortare än så. De som har haft 
diabetes en längre tid beskriver att sjukdomen inte längre stör dem så mycket och att de 
inte längre kan se att den utgör någon skillnad i deras liv. I studien av Carroll och 
Marrero (2006) är tonåringarna uppdelade i yngre respektive äldre tonåren. De som var 
13-14 år när studien utfördes beskriver sjukdomen som “smärtsam”, “stressande” och 
“irriterande”, medan de äldre tonåringarna (15-18 år) pratar om sin diabetes utan ilska 
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eller frustration. I Damião och Pintos (2007) studie har deltagarna blivit medvetna om 
att deras sjukdom är kronisk, den är inuti dem och en del av deras liv. 
 
Många av tonåringarna tycker sig växa upp tidigare än vad deras vänner gör och de 
upplever att sjukdomen har gjort dem mer mogna än sina jämnåriga (Carroll & Marrero, 
2006; Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007). En del av denna mognad 
handlar om att kunna ta hand om sig själv, egenvården. I studien av Karlsson et al 
(2008) beskriver tonåringarna att de strävar mot att bli självständiga, men att de i flera 
situationer har stort behov av omgivningens kunskap. De kan känna att de behärskar 
mycket vad gäller sjukdomen medan de i andra fall tycker sig känna en osäkerhet och 
omognad. De poängterar därför deras medvetenhet om att inte ta på sig mer ansvar än 
de kan klara av. Tonåringarna i Huus och Enskärs (2007) studie upplever att trots denna 
mognad känner många av dem att de har svårare att frigöra sig från sina föräldrar och 
bli självständiga individer än vad deras friska vänner har. Tonåringarna berättar hur 
sjukdomen leder till att de måste ta ett större ansvar än sina jämnåriga och att de 
upplever att deras föräldrar har svårt för att låta dem ha detta ansvar. Tonåringarna i 
Karlsson et als (2008) studie beskriver att ju mer ansvar de uppvisar desto mer frihet ger 
föräldrarna dem. De pekar på betydelsen av att veta hur de ska hantera olika situationer 
som sjukdomen kan medföra. Tonåringarna tror själva att för lite kunskap om 
sjukdomen leder till ökade svårigheter att ta eget ansvar och resonerar kring vikten av 
att få mer kunskap samt hur de ska tillgodogöra sig den. 

Att återta kontrollen 
En diabetessjukdom kan leda till att den egna kontrollen över sitt liv minskar eller går 
förlorad och den drabbade mer eller mindre blir tvungen att ta mer ansvar än andra 
(Carroll & Marrero, 2006). Flera tonåringar beskriver en upplevelse av att sjukdomen 
har tagit kontrollen över deras liv. De beskriver saker de efter diagnosen plötsligt blir 
tvungna till att göra. De måste vara noga med vad de äter, ta sprutor regelbundet, träna, 
bära med sig något att äta utifall de får en insulinkänning och så vidare. Det är svårt för 
många av tonåringarna att anpassa sig till ett liv med rutiner. Flera av dem känner att de 
vill göra mycket av det deras vänner kan göra och slippa rutinerna. De upplever att de 
inte kan vara lika spontana som sina vänner eftersom de alltid måste se till att bära med 
sig sin utrustning för att kunna hantera sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006; Huus & 
Enskär, 2007). En tonåring berättar att sjukdomen begränsar hans karriärval då hans 
dröm om att bli stridspilot inte kan uppfyllas, medan en annan beskriver att hon inte får 
köra bil om blodsockret inte ligger på en acceptabel nivå (Carroll & Marrero, 2006). 
Många av tonåringarna återtar kontrollen genom att göra diabetesbehandlingen till en 
del av deras dagliga liv, vilket de gör genom att organisera dagen så att de kan ta hand 
om sig själva utan att påverka det dagliga livet (Damião & Pinto, 2007). 
 
En del tonåringar beskriver en önskan om att kunna ta till sig mer information kring sin 
sjukdom, då de tror att det kan leda till en känsla av kontroll samt ett lättare och 
flexiblare liv (Karlsson et al, 2008). Tonåringarna nämner att diabetesen har fört med 
sig en större kroppskännedom än de tidigare haft, de vet vad som är hälsosam mat samt 



 

14 
 

vinsterna med att träna regelbundet. De kan numera känna när blodsockret blir lågt eller 
högt vilket leder till att upplevelsen av att leva med sjukdomen blir mindre skrämmande 
och mer kontrollerbar (Carroll & Marrero, 2006; Huus & Enskär, 2007). 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Friberg (2006) beskriver att då förståelse är det yttersta målet bör kvalitativ forskning 
användas. Vill man däremot ge vård baserat på de bästa bevisen bör man vända sig till 
kvantitativ forskning. Då förståelse kring tonåringars upplevelser var syftet i denna 
studie valdes kvalitativa forskningsartiklar. Artiklarnas resultatdel ligger som grund till 
detta arbete. Då det är en litteraturstudie har sekundärkällor använts vilket innebär att 
vårt resultat inte kan vara helt fritt från tolkningar. För att ytterligare stärka arbetets 
trovärdighet hade en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier kunnat användas, 
då kvantitativa studier hade medfört ett statistiskt underlag. En empirisk studie med 
intervjuer eller enkäter hade varit ett alternativ till en litteraturstudie, men då det kräver 
mer tid valdes detta bort. Om denna metod ändå valts hade nya röster fått möjlighet att 
uttrycka sina åsikter vilket hade lett till ett mer aktuellt material. En risk hade varit att 
färre ungdomar fått sin röst hörd, vilket hade kunnat påverka resultatet. 
 
Från början var tanken att få djupare insikt kring betydelsen av fysisk aktivitet vid 
diabetes typ 1. Den kombinationen valdes bort då en första inledande litteratursökning 
visade på att det fanns för lite material kring ämnet. Därefter inriktades 
litteratursökningarna på barn och tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 
De artiklar som inkluderade barn valdes senare bort då fokus lades på tonåringar för att 
begränsa området och kunna motivera ämnesval på ett tydligare sätt. I de fortsatta 
sökningarna inkluderades därmed endast tonåringars upplevelser, det vill säga 13-19 år. 
Utifrån de nyare sökkriterierna hittades ett fåtal artiklar som kändes relevanta. Genom 
att använda valda artiklars keywords gjordes ytterligare träffar. Sökningar utfördes även 
på valda artiklars referenser, vilket resulterade i ytterligare en artikel som passade bra 
till syftet. Därefter lästes artiklarna först var för sig för att sedan bearbetas gemensamt 
och diskuteras. Författarna hade redan innan den gemensamma bearbetningen av 
studierna ungefär samma benämningar och tankar kring tonåringarnas berättelser och 
utifrån detta skapades kategorier. 
 
De texter som valts speglar tonåringars upplevelser av att leva med diabetes, dock med 
lite olika fokus. Som exempel kan nämnas att Lowes et al (2007) lade fokus på 
vännernas betydelse för de diabetesdrabbade tonåringarna och valdes med då den gav en 
djupare förståelse kring ett ämne som bara behandlats ytligt i de andra artiklarna. Vad 
som hade underlättat och gjort resultatet mer aktuellt hade varit att i våra 
inklusionskriterier endast välja artiklar skrivna under exempelvis 2000-talet. En av 
artiklarna kan därmed uppfattas som något gammal då den är skriven för 17 år sedan, 
men valdes med då resultaten stämde väl in med nyare artiklar. Något som kunde ha 
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gjorts för att skapa en tydligare avgränsning hade varit att inrikta sig på enbart ett kön 
alternativt låta resultatet handla om nyinsjuknade diabetiker eller de tonåringar som levt 
med sjukdomen sedan de var barn.  
 
De artiklar som inkluderats kommer från olika delar av världen vilket skapar en bredare 
bild av det aktuella problemet. Vid närmare granskning av artiklarna kan inga större 
skillnader urskiljas, men möjligheten finns ändå att tonåringar i delar av världen som 
inte behandlats i artiklarna kan uppleva andra känslor än vad som framgått i valda 
artiklar. Viktigt att ha i åtanke är även att diabetesvården inte har kommit lika långt i 
alla länder. Detta är något som kan ha inverkan på tonåringarnas upplevelse, hälsa och 
lidande.  
 
Många gemensamma nämnare kunde urskiljas redan vid första genomgången av varje 
studie. Oavsett från vilket land tonåringarna kom verkade flera av upplevelserna 
stämma bra överens med varandra. Det som kunde skilja var beroende på om deltagarna 
befann sig i början eller slutet av tonåren. Vid närmare granskning av studierna kunde 
författarna mer och mer urskilja tonåringarnas upplevelser till större och mer 
övergripande kategorier för att presentera resultatet. Något som upplevdes svårt var att 
hitta benämningar som täckte in de olika begrepp tonåringarna pratade om. Risken att 
tolka alltför mycket kändes överhängande och till en början låg fokus mycket på de 
negativa känslorna kring sjukdomen. Det var inte tanken med uppsatsen utan målet var 
att objektivt presentera tonåringarnas känslor, både de negativa och positiva. 

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 
1. Författarna presenterar resultatet i form av kategorier som växt fram vid noggranna 
genomgångar av valda artiklar och som föreföll centrala ur tonåringarnas perspektiv. 
Begrepp som normalitet, självständighet och tankar kring omgivningen och dess stöd 
var vanligt förekommande. Mycket diskussioner bland tonåringarna handlar om att 
frigöra sig från föräldrarna men att ändå vara beroende samt vikten av att få vara som en 
normal tonåring. Syftet känns uppnått då tonåringarnas upplevelser av att leva med 
diabetes typ 1 har stått i centrum under hela arbetets gång. Resultatet genomsyras av 
tonåringarnas motstridiga känslor och vilsenhet men också av den sortens ansvar och 
mognad som kan uppkomma vid en allvarlig kronisk sjukdom som kräver självkontroll. 
En del tonåringar upplevde att det i perioder är komplicerat att leva med diabetes men 
de flesta uppnår ändå en form av acceptans och kan känna hopp inför framtiden.   
 
Hur upplever då tonåringar att det är att leva med diabetes typ 1? Givetvis vinner man 
ingenting på att generalisera, alla tonåringar är individer med egna tankar, känslor och 
förutsättningar. Författarna tycker att resultatet som framkommit har givit en överblick 
över vilka aspekter som bör tas hänsyn till vid vården av tonåringar med diabetes typ 1. 
I en studie av Woodgate (1998) beskriver tonåringar sina upplevelser av att leva med en 
kronisk sjukdom. Alla deltagare var överens om att det kan vara påfrestande och 
tidskrävande och syftar då på den tid det tar med kontroller och behandling. Cronberg 
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(2010) beskriver att under tonårsperioden sker en stor utveckling, då ett barn övergår till 
att bli vuxen. Kroppen förändras, det blir naturligt att ta avstånd från föräldrarna och att 
hitta sin egen identitet. Att då samtidigt leva med en kronisk sjukdom som kräver 
uppmärksamhet och kontroll kan upplevas som både skrämmande och tidskrävande. 
 
Hälsokorset enligt Eriksson (1990) blir utifrån studiens resultat mycket beskrivande. En 
individ måste inte vara helt utan tecken på sjukdom för att uppnå välbefinnande. Han 
eller hon behöver å andra sidan inte heller uppvisa tecken på sjukdom för att ändå 
uppleva ett illabefinnande. En individ med diabetes har alltid sin sjukdom i grunden 
men kan ändå uppleva välbefinnande men även i perioder illabefinnande. I Woodgates 
(1998) studie beskriver tonåringarna en känsla av att vara normala när sjukdomen inte 
gör sig påmind, medan de vid perioder av upprepade symtom tror att deras sjukdom gör 
deras liv mer komplext än friska tonåringars. Utifrån det kan en individ med andra ord 
kan röra sig mellan välbefinnande och illabefinnande även om själva sjukdomen hela 
tiden finns där. Begreppet hälsa är med andra ord komplext.  

Föräldrarnas roll 
I dagens sjukvård tas mer och mer hänsyn till familjen när en individ drabbas av 
sjukdom. De involveras och uppmuntras till att bli delaktiga i vården kring den sjuke. 
Men vad är egentligen en familj? På det finns lite olika beskrivningar och förklaringar. 
Den mest lättförståeliga och tydligt definierade beskrivningen är ändå “det som den 
enskilda individen definierar som familj” (Kirkevold, 2003. s. 22). Utifrån detta citat 
kan vi se patienten i centrum och han eller hon bestämmer vilka som ska involveras i 
vården kring denne. Som sjuksköterskor bör vi kunna uppmuntra och stödja kontakten 
mellan närstående och patient då vi har kunnat påvisa vikten av ett stöttande nätverk för 
den sjuke. 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är den drabbades ålder. Ett litet barn är ofta mer 
beroende av föräldrarna och att de besitter de kunskaper som krävs för att undvika 
lidande orsakat av en diabetessjukdom. En tonåring kan istället integreras mer i 
egenvården för att så småningom bli självständig. En 13-åring har antagligen ett större 
behov av sina föräldrar än en 19-åring kan tänkas ha trots att de båda räknas som 
tonåringar. I en studie av Schilling, Knafl och Grey (2006) beskrivs hur mycket 
tonåringarna klarar av beroende på vilken ålder de befinner sig i. De beskriver att 
ungdomar mellan 11-15 år förväntas ta ansvar för deras matintag. Några av dem kan 
själva avgöra insulinmängd i relation till vad det äter, efter rådgivning med föräldrarna. 
De kan behandla hypoglykemi medan hyperglykemi var svårare att justera. I denna 
ålder tar föräldrarna över när barnen är sjuka, trötta eller behöver en paus. De har med 
andra ord delat ansvar för diabetesbehandlingen. De äldre tonåringarna, 17-19 år, är mer 
självständiga och föräldrarnas roll handlar mest om att påminna deras tonåring i vissa 
situationer. 
När en sjuksköterska möter en tonåring med diabetes bör han eller hon läsa av 
situationen och vad just denne tonåring har för individuella behov. Fokus vid vård av 
tonåringar med diabetes bör ligga i att stärka både tonåringen och föräldrarna i strävan 
efter autonomi med hänsyn till individens ålder. En tonåring börjar mer och mer frigöra 
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sig för att en dag kunna flytta hemifrån och klara sig på egen hand. Att ta hänsyn till 
tonåringarnas önskemål om ökad delaktighet och kunskap kan vara ett steg i 
frigörelseprocessen och på så sätt skulle de få ökat självförtroende kring att de faktiskt 
klarar av att behärska sin sjukdom.   

Vännernas roll 
Något som var intressant av resultatet är att vännerna fick stort utrymme ur 
tonåringarnas perspektiv. Detta var kanske inte någon ny upptäckt, då de flesta i tonåren 
hellre föredrar att umgås med kompisar än sina föräldrar. Lehmkuhl, Merlo, Devine, 
Gaines, Storch, Silverstein och Geffken (2009) menar att vännerna bör involveras i 
vården. De behöver få kunskap om det medicinska ansvar det innebär att ha en 
diabetessjukdom. De menar att det kan vara betydelsefullt att anordna utbildningar eller 
diskussionstillfällen för vänner och andra som umgås nära en diabetessjuk individ. 
Detta skulle kunna bidra till att öka den trygghetskänslan som många av tonåringarna i 
vårt resultat beskrev som viktigt. Det kan även skapa en större trygghet för föräldrarna, 
då de vet att tonåringen umgås med vänner som har kunskap om sjukdomen, vilket kan 
leda till att det blir lättare att låta tonåringen vara självständig.   

Emotionella aspekter 
Tonåringar har, precis som vuxna, möjlighet att se både kortsiktigt och långsiktigt, 
vilket innebär att rädslan för komplikationer fanns närvarande för flera av tonåringarna i 
studierna, även om de flesta inte ville tänka på det. Weinger, O´Donnell och Ritholz 
(2001) beskriver att tonåringarna i deras studie kände en rädsla för till exempel 
hypoglykemi, då detta var något alla hade upplevt. Däremot var det inte många som 
kände oro inför framtida komplikationer, såsom synförsämring och amputation, förutom 
de som sett dessa inom familjen. Detta resultat motsäger det resultat som visas i vår 
studie, där flertalet tonåringar nämner en oro för framtiden vad det gäller 
komplikationer (Dickinson & O’Reilly, 2004). 
 
En sjuksköterska bör i mötet med patienten ha i åtanke att diabetes är en komplicerad 
sjukdom som man måste visa respekt för och på ett professionellt sätt förmedla detta till 
tonåringarna. Enligt Polonsky (2002) är det inget konstigt i att en diabetiker kan känna 
rädsla inför framtiden men individen bör hitta ett sätt att dra nytta av kraften i rädslan. 
En person med diabetes underlättar för sig själv genom att hitta en medelväg mellan att 
känna sig osårbar och att vara lamslagen av rädsla.  De som hittat medelvägen ser till att 
sköta sin diabetes, då de är medvetna om riskerna men ändå inte såpass rädda att de 
förlorar handlingsförmågan. Om individen inte finner förmåga att hitta medelvägen som 
Polonsky (2002) diskuterar kan lidandet bli överhängande. Här kan vi se dels det 
sjukdomslidande som är kopplat till sjukdomen och dess behandling som Eriksson 
(1994) beskriver, men även ett livslidande då individen inte har accepterat sin sjukdom. 
Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan kan hjälpa och stötta patienten mot 
acceptans för att undvika eller minska lidande.     
  
Det som tas upp i Kyngäs och Barlow (1995) är ganska dramatiskt. Tonåringarna 
beskriver där en känsla av att livet är slut samt ritar bilder av sig själva bakom galler 
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och likkistor. Studier visar att ungdomar med diabetes typ 1 har en ökad risk för att 
drabbas av depression (Hilliard, Hertzer, Dolan och Hood, 2011; Jaser, Dumser, Liberti, 
Hunter, Whittemore & Grey, 2012). Det är viktigt att som sjuksköterska 
uppmärksamma symtom på depression för att kunna hänvisa patienten till rätt 
vårdinstans. Vi har valt att inte gå in på det ämnet djupare då depression är såpass 
komplicerat att det kräver mer ingående analys. Det är ändå ett ämne som bör beröras 
för att uppmärksamma att fenomenet förekommer och det bör finnas riktlinjer kring 
uppföljning och omhändertagande av dessa patienter. 

Acceptans och mognad 
En viktig del inom sjukvården handlar om att lyssna till patientens egna tankar kring sin 
sjukdom samt att ta tillvara på dennes resurser. Utifrån resultatet har de tonåringar som 
levt en längre tid med sjukdomen kunnat se positiva aspekter med sin sjukdom och som 
exempel nämnde de ökad kroppskännedom, bättre familjerelationer och förbättrad 
fysisk hälsa (Burke & Dowling, 2007). Många tyckte även att ett liv med diabetes kan 
vara bra. För en diabetiker är det av största vikt att lyssna till sin kropp och med tiden 
lära sig hur just deras kropp fungerar. Sjuksköterskor kan i stort arbeta utifrån riktlinjer 
och erfarenheter men samma sjukdom kan te sig olika för olika individer. Många med 
diabetes får liknande symtom vid till exempel hypoglykemi och genom utbildning kan 
vi få kunskap om hur dessa visar sig. Upplevelsen av symtom kan skiljas åt och det är 
bara den enskilde individen som vet hur han eller hon reagerar i olika situationer. Enligt 
Rosenqvist (2005) behöver patienter med diabetes hjälp med att se sig själva och hitta 
spelregler som passar deras livsvillkor. Sjuksköterskan bör därför inte arbeta med att 
förtydliga vårdföreskrifterna utan måste utgå från individens situation och få kännedom 
om hur just denne upplever sin situation. 
 
Att lära sig leva med sin sjukdom samt att acceptera den kommer inte i första stadiet 
utan är något som successivt växer fram. Många av tonåringarna i studierna pratade om 
att det var när de accepterat sin sjukdom och gjorde den till en del av livet som de kände 
sig friare och fick chans att leva som andra tonåringar (Damião & Pinto, 2007). Men 
trots att individen har mognat och accepterat sjukdomen som en del av livet betyder inte 
det att de inte upplever dagar när de funderar på varför just de har drabbats av en obotlig 
sjukdom. Som sjuksköterska är det viktigt att låta tonåringarna själva få möjlighet att 
inse att vissa dagar är lättare, medan det andra dagar kan vara mer komplicerat att leva 
med sin sjukdom. Detta kan leda till att de så småningom kan uppnå en känsla av hälsa 
och välbefinnande. För att lindra lidande och arbeta hälsofrämjande kan sjuksköterskan 
bekräfta tonåringen i dess tankar, öka hans eller hennes kunskap kring sjukdomen och 
ge instrument för att individen ska få chans att uppnå ett välbefinnande.    
 
Diabetesforskningen har gjort stora framsteg de senaste åren och Sverige sägs vara 
världsledande inom området. Tack vare diabetesforskningens framsteg får färre 
personer med diabetes svåra komplikationer genom bättre mediciner och 
behandlingsmetoder, men ändå behövs det mer kunskap inom området 
(Diabetesförbundet, 2012). För även om forskningen går framåt kan ingen med säkerhet 
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uttala sig om hur de individer som drabbas av diabetes idag kommer att må i framtiden. 
Vi kan bara konstatera att med dagens hjälpmedel ser prognosen bättre ut. 

 
PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

För att som sjuksköterskor kunna stötta individen och ge god omvårdnad bör vi ha 
kunskap om hur patienten erfar sin sjukdom. Detta är högst individuellt och 
sjuksköterskan bör vara följsam i mötet. Utifrån vårt resultat har vi kunnat se att en 
tonåring med diabetes typ 1 behöver: 
 

• bli stöttad i egenvårdsprocessen 
• bli bekräftad i sin frigörelseprocess 
• få känna sig självständig och få möjlighet att göra egna val gällande sin sjukdom 
• känna tryggheten i ett socialt, stöttande nätverk, där både familj och vänner kan 

ingå 
• få möjlighet att känna sig som friska tonåringar, deras egna ord var normal 
• kontinuerlig undervisning och stöttning från sjukvården 

 
 
Sjuksköterskan bör därmed försöka stötta tonåringen till självständighet och bekräfta 
det lidande denne kan uppleva. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan se varje 
tonåring som en individuell individ och anpassa sig efter var i sjukdomsprocessen just 
han eller hon befinner sig. Sjuksköterskan måste kommunicera på tonåringens nivå för 
att kunna förmedla den kunskap som behövs för att främja egenvård, men även göra 
familj och vänner delaktiga i vården. Det mål som sjuksköterskan bör ha i mötet med en 
tonåring med diabetes typ 1 är att individen ska bli självständig i sin egenvård, allt för 
att främja hälsa och lindra lidande. 
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mellan 13 och 18 
år, med diabetes 
typ 1 
intervjuades. 
Deltagarna hade 
haft diabetes 
mellan 6 
månader och 14 
år. 
Tillfällena 
bandades och 
transkriberades. 
 
Deltagarna 
delades in i 
fokusgrupper 
efter ålder (13-
14, 15-16, 17-18) 
där samtalen 
inleddes med 
frågorna: ” Hur 
är det att vara 
tonåring med 
diabetes?” och” 
Hur påverkar det 
ditt liv?” 
 
Artikeln 
innehåller en 
tabell med 
information om 
deltagarna. 
Deltagare och 
föräldrar 
betalades för att 
medverka. 
 

 
Tre stora teman 
med 
underkategorier: 
 
Personlig 
uppfattning om 
hur det är att leva 
med diabetes typ 
1. 
 
Påverkan på 
relationer 
- Relation till 

föräldrar 
- Relation till 

vänner 
- Relation till 

läkare 
 
Påverkan på 
skolan 

 
Författarna 
nämner att det 
finns ett antal 
begräsningar i 
studien: 
Fokusgrupper 
kan påverka 
ungdomarnas 
svar och 
påståenden. 
Studien visar 
endast på 
ungdomarnas 
upplevelser, 
föräldrar, vänner 
och 
sjukvårdspersona
lens åsikter är 
inte undersökta. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem 
och syfte 

Metod  Resultat  Diskussion 

 
Teenagers with 
type 1 diabetes – 
a 
phenomenological 
study of the 
transition towards 
autonomy in self-
management. 
 
Karlsson, A. 
Arman, M. 
Wikblad, K. 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
 
2006 
 
Sverige 
 

 
Syftet med 
studien var 
att belysa 
upplevelser 
med fokus 
på 
övergången 
mot 
autonomi i 
egenvård av 
diabetes 
bland 
tonåringar 
med 
diabetes typ 
1. 

 
Kvalitativ studie 
 
35 av 284 tonåringar vid 
en diabetesklinik i 
Sverige tillfrågades, 32 
tackade ja. 
 
De intervjuades med 
målet att undersöka 
deras individuella 
upplevelse av egenvård. 
De deltog i en 
empowermentutbildning 
två veckor tidigare. 
 
Artikeln innehåller två 
tabeller; en som 
innehåller information 
kring deltagarna och en 
som redogör för vilka 
frågor intervjuerna 
grundades på. 
 
Samtalen bandades och 
transkriberades. 
 
Undersökningen har 
etiskt godkännande. 

 
Tre teman med 
underkategorier: 
 
Sväva mellan 
individuell handling 
och stöd av andra. 
 
Tillväxt genom 
individuell 
självtillit. 
-Självbestämmande 
är en utvecklande 
process av att göra 
egna beslut. 
- Psykologisk 
mognad skapar 
möjligheter för ökat 
ansvar och frihet. 
- Motivationen ökar 
med framgångsrik 
egenvård. 
 
Tillväxt genom 
bekräftelse av 
andra. 
- Föräldrarnas 
uppmuntran ökar 
tonåringarnas 
säkerhet kring 
ståndpunkter. 
- Vänners acceptans 
möjliggör 
införlivande av 
dagliga 
egenvårdsaktiviteter 
- Stöd från 
diabetesteamet 
stärker 
självkänslan. 

 
Ingen 
metoddiskussion 
nämns. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem 
och syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

”Being 
transformed by 
illness”: 
Adolescents´ 
diabetes 
experience. 

Damião, E B C. 
Pinto, C M M. 

Rev Latino-am 
Enfermagem 

2007 

Sao Paulo 

 

Syftet med 
studien var 
att förstå 
hur 
tonåringar 
med 
diabetes typ 
1 upplever 
sin 
sjukdom.  

 

Symbolisk 
interaktionism och 
Grounded Theory 

Kvalitativ studie 

Sju ungdomar mellan 
12-18 år deltog.  
Ungdomarna i studien 
har alla varit 
diagnostiserade med 
diabetes typ 1 sedan 
minst ett år tillbaka. 

Intervjuerna var 
semistrukturerade och 
hölls enskilt. Följande 
påstående inledde 
intervjuerna: ”Berätta 
hur det är att ha en 
sjukdom som diabetes.” 
Därefter ställdes frågor 
utifrån vad ungdomarna 
sagt. 

Intervjuerna bandades 
och transkriberades. 

 

Tre teman: 

Att få diagnosen 
diabetes. 

Bli förändrad av 
sjukdomen. 

Vara ett ”stickande 
liv”. 

 

Författarna 
påpekar att 
studiens resultat 
inte är 
generaliserbart. 
De menar också 
att det behövs 
mer forskning 
inom området. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem och 
syfte 

Metod  Resultat  Diskussion 

 
Diabetes: an 
adolescent´s 
perspective. 
 
Kyngäs, H. 
Barlow, J. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
1995 
 
Finland 
 

 
Syftet med 
studien var att 
undersöka de 
personliga 
åsikterna och 
upplevda 
effekterna av 
diabetes bland 
tonåringar i 
åldrarna 13 till 
17 år. 

 
Kvalitativ studie 
 
51 ungdomar 
mellan 13 och 17 
år, med diabetes 
deltog. De var 
inskrivna på en 
pediatrisk 
avdelning. 
 
Intervjuer 
genomfördes 
antingen under en 
anpassnings-kurs 
(n=18) eller som 
en del i deras vård 
och behandling. 
 
Två ämnen 
hanterades: 
- Betydelsen av 
diabetes för 
deltagarna. 
- Diabetesens 
påverkan på deras 
liv. 
18 deltagare var 
oförmögna att 
beskriva sin 
sjukdom verbalt, 
de fick istället 
illustera sina 
känslor via 
teckningar. 
 
Undersökningen 
hade etiskt 
godkännande.

 
Två 
huvudteman 
med 
underrubriker: 
 
Den personliga 
betydelsen av 
diabetes. 
 
Diabetesens 
påverkan. 
- Hot mot 
fysiskt 
välbefinnande. 
- Hot mot 
psykosocialt 
välbefinnande. 
- Ett hälsosamt 
liv. 

 
Ingen 
metoddiskussion 
nämns. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 
Living with 
diabetes: 
Adolescents’ 
perspective 
 
Burke, H. 
Dowling, M. 
 
Journal of 
Diabetes Nursing 
 
2007 
 
England 
 

 
Syftet med 
studien var att 
öka insikten I att 
leva med 
diabetes ut ett 
fenomenologiskt 
perspektiv. 

 
Kvalitativ studie 
 
Inklusionskriterier: 
13-18 år, varit 
diagnostiserad med 
diabetes i över två 
år. 
 
Deltagarna 
rekryterades från 
ett sjukhus med 
väletablerad 
diabetesvård. 
23 deltagare 
uppfyllde 
kriterierna, sex 
valde att ställa upp. 
Senare avböjde 
ytterligare en 
deltagare. 
 
Data samlades in 
med hjälp av 
ostrukturerade 
inspelade 
intervjuer. 
Varje deltagare 
ombads att tala om 
sin upplevelse av 
att leva med 
diabetes. 
Undersökningen 
granskades av 
sjukhusets etiska 
kommitté. 

 
Fyra kategorier 
med 
underrubriker: 
 
Leva i skuggan 
av 
hypoglykemi. 
 
Misskötsel av 
kosten. 
 
Stöd. 
- Vänners stöd 
- Familjens 
stöd 
- Skolans stöd 
 
”Att vänja sig 
vid det”. 

 
Författarna 
nämner att en 
begränsning med 
studien är att det 
låga antalet 
deltagare och att 
resultatet därför 
inte kan 
generaliseras. De 
nämner också att 
de endast hade en 
kvinnlig 
deltagare. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem och 
syfte 

Metod  Resultat  Diskussion 

 
Adolescents´ 
experience of 
living with 
diabetes. 
 
Huus, K. 
Enskär, K. 
 
Paediatric 
Nursing 
 
2007 
 
Sverige 
 

 
Syftet med 
studien var att 
beskriva 
tonåringars 
upplevelser av 
leva med 
diabetes typ 1. 

 
Kvalitativ metod 
med stöttning av 
Husserls 
fenomenologi. 
 
Åtta ungdomar 
mellan 14 och 18 
år intervjuades. 
De har levt med 
sin diabetes 
mellan tre och 11 
år. 
Intervjun startade 
med en öppen 
fråga: ”Berätta 
hur du upplever 
det att leva med 
diabetes”. 
 
Intervjuerna 
bandinspelades 
och 
transkriberades. 
Studien 
godkändes av en 
etisk kommitté.

 
Fem kategorier: 
 
Att vara 
annorlunda 
 
Att bli behandlad 
annorlunda 
 
Att leva ett 
normalt liv 
 
Att känna sin 
egen kropp 
 
Att ta hand om 
sig själv 

 
Författarna 
beskriver att det 
finns en skillnad 
i ungdomarnas 
kapacitet att 
beskriva sina 
upplevelser, 
beroende på ålder 
och kön. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem och 
syfte 

Metod  Resultat  Diskussion 

 
Type 1 diabetes: 
Children and 
adolescents´ 
knowledge and 
questions. 
 
Olsen Roper, S. 
Call, A. 
Leishman, J. 
Ratcliffe, G C. 
Mandleco, B L. 
Dyches, T T. 
Marshall, E S. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
2009 
 
USA 
 

 
Syftet med 
studien var att 
beskriva vad barn 
och tonåringar 
med diabetes typ 
1 har för kunskap 
och vill ha för 
kunskap om 
sjukdomen. 

 
Kvalitativ studie 
 
58 barn och 
ungdomar mellan 
åtta och 18 år, 
med diabetes typ 
1 deltog i 
studien. De 
rekryterades från 
ett diabetesläger i 
västra USA. De 
intervjuades i 
hemmet. 
 
Intervjun 
inleddes med 
fyra Ja/ Nej-
frågor som sedan 
utvecklades 
beroende på 
svaret. 
 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Induktiv analys 
användes för att 
behandla 
materialet. 
 
Studien har fått 
etiskt 
godkännande.

 
Sju kategorier: 
 
Vård 
 
Fysiologi 
 
Konsekvenser 
 
Botemedel 
 
Effekter på 
familjen 
 
Upplevelser vid 
diagnos 
 
Mening 

 
Författarna 
beskriver ett 
antal 
begränsningar 
med studien. 
Mognadsgrad 
och möjligheten 
att uttrycka sig 
verbalt kan ha 
påverkat 
intervjuerna, 
samt att de kan 
ha påverkats av 
att det var vuxna 
som intervjuade. 
Urvalet 
innehåller endast 
vita barn och 
ungdomar från 
den västra delen 
av USA och kan 
därför inte 
generaliseras. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Ursprung 

Problem och 
syfte 

Metod  Resultat  Diskussion 

 
The perception of 
peer support by 
teenagers aged 
12-16 years with 
type 1 diabetes. 
 
Lowes, L. 
Eaton, N. 
Bill, S. 
Ford, L. 
 
Practical 
Diabetes Int 
 
2007 
 
England 
 
 
 

 
Syftet med 
studien: 
 
Att undersöka 
tonåringars 
upplevelser och 
syn på diabetes 
typ 1 relaterat till 
deras uppfattning 
av uppkomst och 
nivå av support 
från deras vänner 
i relation till 
diabetesbehandli
ngen. 
 
Att konstruera ett 
diabeteshäfte 
riktat till vänner 
till tonåringar 
med diabetes typ 
1 (designad och 
konstruerad av de 
tonåringar som 
deltar i studien). 

 
Kvalitativ studie 
21 deltagare med 
typ 1 diabetes 
rekryterades via 
media, ex lokala 
tidningar. 
Intervjuerna 
skedde sedan via 
telefon eller i 
enskilda rum. 
 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades. 
 
Data från 
intervjuerna lade 
grunden för 
diabeteshäftet 
och alla 
deltagarna fick 
lägga 
kommentarer 
innan det gick i 
tryck. 
 
Studien har etiskt 
godkännande.

 
Resultatet är ej 
indelat i 
kategorier. Kort 
handlar resultatet 
om tonåringars 
syn på vännernas 
stöd. 
Tonåringarna 
sammanställde 
ett 
informationsblad 
riktat till 
vännerna. 

 
Ingen 
metoddiskussion 
nämns. 

 

 

 


