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Sammanfattning 

Typ 1 diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba personer i alla åldrar, men 

insjuknandet är störst under barn- och ungdomsåren. Under tonårstiden börjar 

frigörelsen från föräldrarna, vilket innebär att tonåringar tar ett större egenansvar för sin 

diabetes jämfört med tidigare i livet. För att tonåringar ska kunna hantera sin diabetes 

måste de ha kunskap om vilka åtgärder och beslut som är viktiga att ta när det gäller 

behandlingen. De behöver ta ett eget ansvar för sin diabetessjukdom. Det är inte alltid 

som tonåringar har samma förmåga som vuxna att fatta rationella beslut gällande sin 

diabetessjukdom. Sjuksköterskan kan med personcentrerad vård anpassa sina vårdande 

åtgärder så att de baseras på individens egen livsvärld. Målet med stödet är att 

tonåringar tar ansvar för sin egenvård av sin diabetessjukdom. 

 

Syftet med studien var att undersöka tonåringars erfarenheter av stödjande åtgärder för 

att hantera sin diabetes. 

 

Metoden var en litteraturstudie som genomfördes för att skapa en systematisk översikt 

av genomförd forskning inom området. Datamaterialet har analyserats med en 

innehållsanalys. 

 

Resultatet presenteras i fem teman. Föräldraresurser, kamratstöd, delaktighet i vården, 

stöd från skolan och kunskap för kontroll. När tonåringar får tillräckligt med stöd av 

föräldrar, kompisar och vårdpersonal börjar de ta större ansvar över sitt eget liv. Detta 

innebär att de blir mer självständiga, vilket ökar deras möjligheter att hantera sin 

egenvård. 

 

Diskussion: Tonåringar får kompetens och kontroll att hantera sin diabetes genom att 

utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Att få tillgång till information via 

mobiltelefoner var uppskattat bland tonåringarna. De fann att detta pedagogiska 

textmeddelande var användbart som ett stöd. Det visade sig att den här metoden 

förbättrade både psykosociala faktorer likväl som den metabola kontrollen hos de 

drabbade tonåringarna. Det hela ledde till en ökad förståelse, kompetens och kontroll att 

hantera sin egenvård. 

 

 
Nyckelord: Ungdomar, typ 1 diabetes, erfarenheter, stöd, egenvård. 
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INLEDNING 

Det som tidigare kallades för ungdomsdiabetes är idag känt under namnet typ 1 diabetes. Typ 

1 diabetes leder till avsaknad av insulinproduktion och brist på det styrsystem som reglerar 

insulintillförseln. Insulin är ett hormon som behövs för att reglera metabolismen av fett, 

protein och kolhydrater. Insulinbrist leder till högt blodsocker, vilket kan leda till både akuta 

och långsiktiga följdsjukdomar. Tonåringar med typ 1 diabetes måste anpassa sitt liv efter 

sjukdomen och lära sig att reglera insulinbehovet genom bland annat mat och fysisk aktivitet. 

Under tonårsperioden ändras hormonbilden i kroppen och insulindosen behöver ökas. En 

felaktig dos av insulin kan leda till försämring av blodsockerbalansen i kroppen. 

Tonårsperioden kallas ofta för en känslig och sårbar period, tonåringar med diabetes har 

behov av att få stöd, att bli förstådda och att känna kontroll över sin sjukdom (Hanås, 2010). 

Vi är två sjuksköterskor som båda arbetar med tonåringar som drabbas av typ 1 diabetes, vi 

har arbetat på barnavdelning respektive vårdcentralen. Utifrån detta ansåg vi att det vore 

intressant att veta hur tonåringars erfarenheter av stöd påverkar deras möjligheter till 

egenvård. Detta grundade tanken om ämnet att författarna fördjupa sina kunskaper om detta 

samt skapa möjligheter för att öka sina hälsofrämjande kompetenser som vårdare och 

sjuksköterska.  

 

 

 

BAKGRUND 

Tonårstiden 

Tonårstiden är en period där barn börjar bilda en vuxen identitet, vilket innebär frigörelse från 

föräldrarna och självständighet. Det sociala livet blir viktigt och tonåringarna börjar hitta sin 

plats i samhället (Løding&Wold, 2006). Tonårstiden är en övergångsperiod i livet där både 

psykologiska, fysiologiska och sociala förändringar sker. Tonårstiden är en transition från 

barndomen till vuxenvärlden (Meleis, 2000). Identiteten skapas genom erfarenheter och 

genom att de speglar sig i andra individer (Viklund, 2010). Övergången från barndom till att 

bli vuxen innebär ett större ansvarstagande. Tonåringen förväntas ta ett större ansvar för sin 

diabetessjukdom. Ansvar är ett viktigt begrepp inom vårdvetenskapen och innebär ett 

ansvarstagande från både vårdare och patient (Sjögren, 2012). Tonårsperioden innebär mycket 

fysiska och psykiska förändringar. I tonårsperioden är det mycket viktigt att tonåringar hittar 

en balans mellan familjeliv och socialt liv. Tonåringar tillbringar mer tid med kompisarna än 

med sin familj, men föräldrarna är fortfarande en stor säkerhetsfaktor (Broberg, 2009). 

Tonårstiden innebär en konkurrens mellan relationen till kompisarna och 

familjemedlemmarna. Kompisarna tar en stor plats i tonåringarnas liv och på grund av alla 

emotionella och hormonella svårigheter skapas det lätt konflikter mellan barn och föräldrar 

(Von Tetzchner, 2005). De tar avstånd från etablerade värderingar hos vuxna.  Frigörelsen 

sker ofta etappvis och har först en mer barnslig prägel (regression) för att sedan ta sig uttryck i 

tillbakadragande och avvisande av det som föräldrarna står för. Tonåringar knyter sig i större 

utsträckningar till jämnåriga (Vaaler, 2006). 

 

Typ 1 diabetes  
Antalet individer med typ 1 diabetes ökar i världen och i allmänhet har länder med högre 

levnadsstandard också fler barn och ungdomar med typ 1 diabetes. En möjlig orsak till den 
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här ökningen är miljöpåverkan (Hanås, 2010). Enligt WHO (World Health Organisation) lider 

cirka 350 miljoner individer i världen av diabetes (WHO, 2012). Det finns cirka 430 000 barn 

och ungdomar i åldrarna 0-14 år med diabetes i världen. Det är dessutom 77 000 barn i den 

här åldergruppen som årligen får typ 1 diabetes. Motsvarande siffra för individer över 15 år 

119 000. I Sverige har cirka 3 % av alla barn och tonåringar typ 1 diabetes. (Hanås, 2010). 

 

Hanås (2010) skriver att i diabetesbehandlingen är de tre viktigaste delarna insulinbehandling, 

kost och motion. Enligt Hanås (2010) hävdar dock Johnny Ludvigsson professor i pediatrik 

vid Linköpings universitet att de tre viktigaste delarna i diabetesbehandling för tonåringar är 

insulin, kärlek och omvårdnad. Hanås (2010) anser att kunskap också är en viktig del i 

diabetesbehandlingen. Diabetesbehandling kan utvärderas genom att undersöka 

blodsockernivåerna hos tonåringarna.  

 

En annan viktigt del är att mäta deras livskvalitet. Tonåringars självskattning av livskvalitet 

kan hjälpa sjuksköterskor att förstå effekten hos tonåringar utifrån både sjukdomen och dess 

behandlingskonsekvenser (Berner&Sörman, 2009). 

 

Kost för personer med diabetes innebär stora begränsningar, för det mesta med fokus på ett 

begränsat sockerintag. Detta kan leda till skuldkänslor för personer som inte följer dessa 

dietråd (Hanås, 2010). Att anpassa kosten efter diabetessjukdom är inte bara önskvärt utan 

ofta helt nödvändigt för att hålla blodsockernivåerna på en jämn nivå. När tonåringar 

använder flerdosbehandling eller insulinpump är det inte alltid tvunget med en noggrann 

reglering av mattider och födoämnen. När de vet om hur kolhydraterna i maten påverkar 

blodsockret kan de få sin diabetes under kontroll (Hanås, 2010). Alla tonåringar med diabetes 

har nytta av regelbunden fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten. Det 

blir en stabilisering av blodsockersnivån i blodet genom att upptaget och förbrukning av 

glukos från blodet ökar samtidigt. Det är viktigt att ta hänsyn till tonåringens egen förmåga 

och att hon eller han utför den fysiska aktiviteten regelbundet (Vaaler, 2006). 

 

Det långsiktiga målet för behandlingen av typ 1 diabetes är att bibehålla en hög livskvalitet 

samt att fördröja sena komplikationer (Socialstyrelsen, 2010). Behandlingen av typ 1 diabetes 

grundas först och främst på samspel och samverkan mellan drabbade tonåringar och 

vårdpersonalen, vilken ska byggas på en ömsesidig omtanke och respekt (Berner&Sörman, 

2009). 

 

Personcentrerad vård 

Wolf (2012)  och Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, Calsson, Dahlin-Ivanoff, 

Johanson, Kjellgren, Liden, Ohlen, Olsson, Rosen, Rydmark och Sunnerhagen (2011) 

beskriver att i personcentrerad vård skall patienten förstås som en unik individ med sin unika 

personliga erfarenhet av sin sjukdom. Personcentrerad vård innebär att vårdpersonalen ska se 

individen bakom diagnosen genom att använda en standardiserad bedömningsprocess, samt 

att möjliggöra personligt anpassad vård (Wolf, 2012). Wolf (2012) påvisar ett behov av en 

personcentrerad syn på vården som till viss del bör ersätta den sjukdomscentrerade 

motsvarigheten. Sjuksköterskor fokuserar fortfarande på sjukdomen snarare än på personen 

med sjukdomen. Personcentrerad vård innebär anpassad vård utifrån varje patients förmåga 

och behov. Centrala begrepp inom personcentrerad vård är ett samarbete mellan patienten 

(och ofta anhöriga) och sjuksköterska som bygger på respekt och värdighet. Patientens 

berättelse är en förutsättning för denna relation (Wolf, 2012). 
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I ett patientcentrerat samtal sker ett ömsesidigt utbyte av information genom att patienten får 

möjlighet att berätta om sig själv, uttrycka sina känslor och upplevelse av sin sjukdom. 

Förståelsen för patientens upplevelse av sin sjukdom ger en god relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan kan identifiera patientens omvårdnadsbehov och 

tillsammans med patienten planera och utföra en effektiv vård. Sjuksköterskan och patienten 

kan tillsammans fatta beslut. Patientens berättelse om känslor och erfarenheter dokumenteras 

noggrant på ett lämpligt sätt (Ekman, Taft, Dudas, Schaufelberger & Swedberg 2012). Enligt 

Edvardsson (2010) skall patientens personlighet och hennes livsvärld bekräftas i en 

personcentrerad vård. Patientens resurser och behov ska identifieras och sjuksköterskan ska 

ge patienten stöd att uppleva sig själv som en fullvärdig människa, att kunna ta egna beslut 

rörande sin egen hälsa och sin egenvård. 

 

Stöd 

Stoltz (2006) som studerat och fokuserat på innebörden av begreppet stöd skriver att 

begreppet stöd huvudsakligen innehåller två dimensioner: en mera synlig dimension som 

handlar om stöd i form av kunskap, information men stöd innehåller också en mera osynlig 

dimension som handlar om kvaliteter i mellanmänskliga relationer som trygghet, tillit och 

lyhördhet. Båda dimensioner behövs för att lyckas medpatient och anhörigstöd. 

 

Tonåringar med diabetes behöver stöd och hjälp från sjuksköterskan som har medicinska 

kunskaper och kan undervisa dem i att hantera sin diabetes (Karlsson, 2007). Tonåringar med 

diabetes behöver stöd och hjälp från sina föräldrar, vänner och sjukvårdspersonal för att 

kunna hantera sin diabetes. Detta ökar också deras inspiration till bättre egenvård och att lära 

sig att leva med sin sjukdom (Herman, 2006). Herman (2006) beskriver att tonåringar 

upplever att de med stöd från personer i deras omgivning, familj och vänner kan hantera sin 

diabetes bättre. 

 

 

Egenvård 

Enligt Orem (2001) har en människa förmåga att identifiera de handlingar som behöver 

utföras för att kunna tillgodose sitt egenvårdsbehov. En individ har också förutsättningarna att 

ta beslut om samt fullgöra sitt egenvårdskrav. Egenvård är de handlingar som individen gör 

för att bibehålla hälsa och liv. Det är alla vuxna individers ansvar att tillämpa egenvård på sig 

själva och även erbjuda detta till närstående. Egenvårdbrist kan uppstå på grund av otillräcklig 

kunskap, bristande insikt eller på grund av en oförmåga att fatta beslut. Egenvårdbrist kan 

göra att individen blir beroende av andra. Sjuksköterskan behöver tillämpa professionell 

omvårdnad för att behandla orsaken till egenvårdsbrist (Orem, 2001). 

 

Begreppet egenvård innebär att individen tar eget ansvar för att minska risken för skador och 

sjukdomar. Att utföra egenvård innebär ett ansvar för sig själv och sin omgivning. Det är 

viktigt att sjuksköterskan ger tonåringarna lämplig information så att de förstår när det är 

aktuellt att vända sig till sjukvården. Både sjuksköterskan och tonåringen har ett ansvar i 

vårdandet av diabetessjukdomen. När tonåringar tar ansvar för egenvård ska det leda till att 

följsamheten till behandlingen ökar. En annan viktig synpunkt av egenvård är att tonåringarna 

har insikt om vad de klarar av själva samt när och hur fort sjukvården skall anslutas in. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge stöd till tonåringen i det här lärandet (Berner&Sörman, 

2009). 
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Patientutbildning i egenvård ingår idag som en del i vården av personer med diabetes och det 

har en central roll i diabetessjukvården. Med egenvård menas att tonåringar själva kan göra 

mycket för att påverka sin hälsa. Hälso- och sjukvården kan, och bör fortfarande stödja 

tonåringar i detta. Det handlar om att få stöd till att skapa bra levnadsvanor och om att få 

kunskap om hur tonåringar själva kan medverka till att förhindra farliga sekundära 

biverkningar av diabetes. Att tonåringen ska må bra oberoende av sin sjukdom och att stoppa 

eller senarelägga komplikationer av sjukdomen är målet med egenvård vid diabetes. 

Tonåringarna måste balansera motion, kost och insulin för att nå upp till en optimal 

blodsockernivå. För att undvika komplikationer måste såväl höga som låga blodsockervärden 

undvikas. En utgångspunkt är att tonåringar har god kunskap så att de kan fatta lämpliga 

beslut i sin egenvård. Utbildningen är därför en förutsättning för välfungerande egenvård 

(SBU, 2009). Enligt Wikblad (2010) är egenvård, kunskap och patientengagemang tre viktiga 

förutsättningar för att en person med diabetes skall kunna leva ett normalt liv med hög 

livskvalitet. 

 

Utbildning, baserad på empowerment, kan vara effektivare än andra utbildningsprogram för 

patienter. Begreppet empowerment är ett patientcentrerat synsätt och innebär att patienten får 

större möjlighet till att ta ansvar och kontroll vad gäller den egna vården och omvårdnaden. 

Målet med utbildning som baseras på empowerment är att hjälpa patienter att hitta vad de 

behöver förändra och planera för att hantera sin sjukdom (Wikblad, 2010). 

 

Kunskap/undervisning 

Begreppet undervisning innebär mer än att ge information och handledning. Det är ett 

begrepp som är relaterat till pedagogiska handlingar, som avser till att hjälpa fram patientens 

lärande och utveckling. Hos en individ eller grupp består undervisningen av en aktivitet som 

på något sätt är formulerad för att framkalla utveckling i kunskap, beteenden och förmågor 

(Klang Söderkvist, 2008). 

 

Enligt Klang Söderkvist (2008) är målet med undervisning att tonåringar får kunskap för att 

främja sin sjukdomsförståelse och därmed kunna självständigt fatta beslut. Genom ett 

gemensamt förhållningssätt och en fungerande informationsöverföring mellan sjuksköterskan 

och tonåringen kan sjukdomen behandlas på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskan lyssnar 

effektivt och verifierar den enskilde personen och skapar en miljö där tonåringens behov kan 

urskiljas och möjligheten till medverkan underlättas. 

Det är stor skillnad på att ha en sjukdom som följer en hela livet och att ha en sjukdom som 

försvinner efter en kort tid. När tonåringar har typ 1 diabetes måste de lära sig att leva med 

sjukdomen. Det är viktigt att de lär sig att själva behandla sjukdomen, vilket i många fall 

kräver stora förändringar i livsstilen (Skafjeld, 2007). 

 

Att ha kunskap om sjukdomen hjälper tonåringarna att känna kontroll över sin livssituation 

(Povlsen, Olsen & Ladelund, 2005). Sjuksköterskan ska förstå tonåringens situation samt vara 

öppen för hennes eller hans behov och frågor. Därmed kan sjuksköterskan identifiera 

tonåringarnas behov av kunskap och utse lämpliga undervisande metoder (Kärner, 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna med en ökande förekomst i världen. 

Antalet barn och tonåringar med diabetes ökar både i Sverige och i andra länder. Tonåringar 

som drabbas av typ 1 diabetes behöver leva resten av sitt liv med ett förändrat hälsotillstånd. 
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Detta påverkar ofta hela deras livsstil vilket betyder att de alltid måste vara reflekterande till 

de inskränkningar som sjukdomen leder till. Detta innebär anpassning till kosthållning, 

blodsockerkontroller och insulinbehandling i vardagen. Tonåringar med diabetes kan uppleva 

rädsla, stress, frustration och oro till följd av sin diabetes. För tonåringar med diabetes är de 

viktigaste målen i diabetesvården att uppnå optimal blodsockerkontroll, normal psykosocial 

utveckling och stöd så att de genom egenvård klarar av att ta ansvar för sin typ 1 diabetes. 

Sjuksköterskans uppgift är att finnas till hands, lyssna på personens berättelse och ge stöd. För 

att kunna ge stöd bör sjuksköterskan utgå från personcentrerad vård vilket ökar individens 

möjlighet till att använda egenvård. Detta innebär ett behov av att undersöka tonåringars 

erfarenheter av stödjande åtgärder. 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att undersöka tonåringars erfarenheter av stödjande åtgärder 

för att hantera sin diabetes. 

 

METOD 

Metoden var en litteraturstudie som genomfördes för att skapa en systematisk översikt av 

genomförd forskning inom området (Axelsson, 2008). Artiklar med kvalitativ ansats valdes 

för att skapa en fördjupad förståelse av tonåringars erfarenheter av stöd som påverkar deras 

möjligheter till förbättrad egenvård vid typ 1 diabetes. 

 

Litteratursökning 

Enligt Friberg (2006) ska forskaren hitta några relevanta sökord utifrån studiens syfte och 

problemformulering. För att söka relevanta studier till denna litteraturstudie genomfördes 

artikelsökning i databaserna Cinahl, PubMed och Medline under september till oktober 2012. 

Databaserna Cinahl, PubMed och Medline valdes eftersom dessa databaser var riktade mot 

medicin och omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008). Eftersom studiens syfte var att 

undersöka tonåringars erfarenheter av stödjande åtgärder för att hantera sin diabetes användes 

sökorden typ 1 diabetes, adolescent*, experience*, support och self-care i olika 

kombinationer. Sökord, kombinationer och antal träffar i dessa sökningar finns redovisade i 

bilaga 1. Dessa sökord varierades i olika konstellationer samt med boolesk sökteknik och 

trunkering. Sedan matchades sökorden med MeSH-term (Medical Subject Headings) för att 

motsvara alla varianter som ansågs vara relevanta för uppsatsens frågeställningar. För att 

uppnå studiens syfte, valde författarna dessa inklusionskriterier: Tonåringar i åldrarna 13-19 

år som var diagnostiserade med endast typ 1 diabetes, publicerade i en vetenskaplig tidskrift, 

publikationsår från år 2005. Med tanke på att ny forskning tillkommer fortlöpande ansågs inte 

äldre artiklar vara relevanta. Artiklar skulle innehålla abstract, vara på engelska och svenska. 

 

Sammanlagt hittades 19 träffar med ovan nämnda kriterier vilket gav möjlighet att gå igenom 

alla abstract för att välja ut de mest relevanta studierna. Några av träffarna exkluderades då 

det handlade bara om barn eller unga vuxna, några var översiktsartiklar eller hade inte 

abstrakt och slutligen var det några som inte svarade mot studiens frågeställningar. Denna 

genomgång resulterade i att det blev nio studier som passade studiens syfte. Manuella 

sökningen utfördes genom en granskning av artiklarnas referenslistor för att gå vidare med 

litteratursökning (Axelsson, 2008). Via den manuella sökningen hittades två artiklar som 

tycktes överensstämma med litteraturstudiens syfte. Till slut fanns elva artiklar som uppfyllde 

syftet med studien. 



 

6 

 

 

 

Artikelanalys 

De valda artiklarna granskades utifrån Axelsson (2008) modell som innebär att systematisk 

analysera aktuell forskning inom ett visst område. Med hjälp av modellen går det att 

ifrågasätta artikelns validitet, trovärdighet och relevans (Axelsson, 2008). Granskningen 

innebar i första sökomgången att tio av 19 artiklar exkluderades, artiklarna motsvarade inte 

syftet. Av de elva utvalda artiklarna kom tre ifrån Sverige, tre ifrån USA, tre ifrån 

Storbritannien, en ifrån Norge och en ifrån Brasilien. Den geografiska spridningen gör att 

studien får en större bredd. 

 

För att skapa en klar uppfattning av de utvalda artiklarna skrevs dessa i en översiktstabell. 

Artiklarnas innehåll lästes igenom noggrant och resultaten lästes flera gånger av författarna 

för att uppnå en bättre förståelse och en helhetsbild. Dessutom antecknades alla studiernas 

viktiga delar som ansågs vara av värde för resultaten i översiktstabellen. Därefter granskades 

även artiklarna utifrån deras skillnader och likheter från olika perspektiv: metodik, urval, 

resultat och tolkning av resultat. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat diskuterades 

fram och tillbaka. Resultatdelen i artiklarna noggrant analyserades. Analysarbetet innebar att 

innebörden i resultaten gick från helhet till delar för att så småningom skapa en ny helhet. Den 

här helheten bildade teman, det blev till slut fem teman i den här litteraturstudien(Axelsson, 

2008). 

 

 

Etiska aspekter 
Artiklarna i den här litteraturstudien granskades utifrån ett forskningsetiskt perspektiv, vilket 

innebar att de var godkända av etiska kommittéer. Alla artiklarna var referee granskade och 

publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter, vilket innebar en viss garanti 

för att studierna erhöll god vetenskaplig kvalité. 

 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen beskriver flera faktorer som har betydelse för att tonåringar ska bli 

autonoma i sin egenvård. Det är framförallt fem teman som kan identifieras med hjälp av en 

innehållsanalys. Dessa är: 

 Föräldraresurser 

 Kompisars stöd 

 Delaktighet i vården 

 Stöd från skolan 

 Kunskap för kontroll 

 

Föräldraresurser 

Stödet från familjen betyder mycket när en tonåring drabbas av en kronisk sjukdom som 

diabetes, stödet kan vara båda emotionellt och fysiskt (Carroll & Marrero, 2006). Med 

familjestöd gick det att öka intresset hos tonåringar att följa sin behandling. Tonåringar kunde 

dock ibland vara kritiska till familjestöd (Carroll& Marrero, 2006; Karlsson, Arman & 
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Vikblad; 2008; Viklund & Wikblad, 2009). I flera studier påvisades att tonåringar fick mycket 

stöd från föräldrarna. Flera av tonåringarna beskrev att deras föräldrar hade gett dem stöd 

genom att släppa kontrollen. Tonåringarna ville inte vara beroende av någon annan, de valde 

att hantera sin diabetessjukdom när de insåg att de kunde göra det (Carroll & Marrero, 2006; 

Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010; Carroll et al., 2011). 

 

I några studier beskrevs att tonåringar fick större frihet när föräldrarna litade på dem och gav 

dem ansvar för att hantera sin egenvård. Föräldrarnas stödjande kunde medföra att tonåringar 

utvecklade och förbättrade sin egenvård av diabetes (Carroll& Marrero, 2006; Karlsson, 

Arman & Vikblad, 2008; Chaney, Coates, Shevlin, Carson, Mcdougall, & Long, 2012). En 

minoritet av yngre tonåringar beskrev det som lättare att lägga ansvaret på föräldrarna i de 

situationer som de inte själva klarade av (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson, Arman & 

Vikblad, 2008; Chaney et al 2012). 

Tonåringar som hade föräldramedverkan i sin egenvård hade bättre kontroll över sina 

blodsockervärden än de som hade mindre föräldramedverkan (Buchbinder et.al, 2005). 

En del tonåringar med typ 1 diabetes upplevde stöd från föräldrarna genom att de bara fanns 

till hands när tonåringarna behövde prata och bearbeta känslor som frustration, depression och 

stress på grund av sin diabetes (Olsen Roper, Call, Leishman, Ratcliffe, Mandleco, Dyches& 

Marsall 2009; De Oliveira, Nascif-Jounior & Rocha 2010). 

Tonåringarna tyckte att det var positivt att föräldrarna var med vid mötet med 

sjukvårdspersonalen, då kunde föräldrarna tydliggöra de medicinska termerna med enklare 

ord. Det upplevdes också stödjande att föräldrar deltog vid läkarbesöket eller andra 

hälsoundersökningar (Carroll & Marrero, 2006; Viklund & Wikblad, 2009; De Oliveira, 

Nascif-Jounior & Rocha 2010). 

Stöd från föräldrar upplevdes mer omfattande än det stöd som kom från syskon, partner och 

andra anhöriga (Sparud-Lundin, Ohrn & Danielson, 2010). 

 

Tonåringar önskade att föräldrarna skulle ha mer förtroende för dem och en förstående och 

uppmuntrande attityd i stället för att vara kontrollerande. Tonåringar hade mer förtroende för 

uppmuntrande föräldrar jämfört med kontrollerande föräldrar. (Carroll & Marrero, 2006; 

Viklund & Wikblad, 2009; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). Kontrollerande kunde 

leda till en del konflikter mellan tonåringar och familj (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson, 

Arman & Vikblad, 2008 ). 

Föräldrar upplevdes delvis som mycket stödjande, engagerande och kunde skapa trygghet hos 

tonåringar (Carroll & Marrero, 2006) men de upplevdes ibland också vara som en källa för 

stress (Karlsson, Arman & Vikblad, 2008). Att känna sig övervakad och granskad av föräldrar 

kunde orsaka sjukdomslidande vilket ledde till mindre motivation för hantering av egenvård 

(Karlsson, Arman & Vikblad 2008). Tonåringarna kände då att föräldrarna inte litade på dem 

(Carroll & Marrero, 2006; Viklund & Wikblad, 2009; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 

2010). 

 

Ständiga frågor om självtestning, matvanor och insulindoseringar i förhållande till fysisk 

aktivitet kunde också leda till konflikter som skapade oro och frustration i familjen. 

Konsekvenser av diabetesrelaterade konflikter kunde leda till att tonåringar revolterade mot 

föräldrarnas oro genom att de gjorde saker som stred mot föräldrarnas önskemål (Sparud-

Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). 

De tonåringar som upplevde sina föräldrar som ”tjatiga” och kontrollerande hade också 

mindre motivation till att främja till sin egenvård (Carroll& Marrero, 2006; Karlsson, Arman 

& Vikblad; 2008; Viklund & Wikblad, 2009; Carroll, Dimeglio, Stein & Marrero 2011). I 

samma studier beskrev också författarna att tjat blivit den viktigaste frågan för föräldrar och 
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tonåringar vid hantering av typ 1-diabetes. Tonåringar beskrev att tjat ibland upplevdes som 

något bra och ibland upplevdes negativt. Föräldrarna som hade fullständig kontroll på 

tonåringars mat, medicinering och blodsockersnivån, upplevdes ofta som något positivt, men 

för en del tonåringar var detta även lite tjatigt (Carroll& Marrero, 2006; Viklund & Wikblad, 

2009). När stödet från familjen blev begränsat minskades tonåringars egenvård, vilket innebar 

att de kände sig som en belastning för familjen (Buchbinder, Detzer, Welsc, Christiano, 

Patashnick & Rich, 2005). 

 

Kompisstöd 

Kompisar har stor betydelse för unga diabetiker när det gäller hantering av sin sjukdom 

(Carroll&Marrero, 2006 , Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). Tonåringar med typ 1 diabetes 

upplevde stöd från sina kompisar i form av konkret stöd såsom att påminna och att hjälpa till 

med en del av deras egenvårdsuppgifter. Tonåringar upplevde att kompisarna visade sitt stöd 

genom att de ville hjälpa dem. Tonåringar upplevde också att deras vänner ofta frågade om 

hur de mådde och att detta upplevdes som stödjande, men ibland irriterande 

(Carroll&Marrero, 2006). 

 

Kompisars stöd blir viktigt även på ett emotionellt plan där umgänget med vännerna gör att de 

kan glömma sjukdomen för en stund. Denna typ av emotionellt stöd från kompisar kunde leda 

till att tonåringar hade lättare att förena sin sjukdom i vardagen (Karlsson,Arman&Wikblad, 

2008). 

 

En stor del av tonåringarna beskrev att deras nära vänner var uppmärksamma på att de skulle 

kontrollera blodsockernivån. Många av tonåringarna upplevde att det var bättre att berätta om 

sin sjukdom än att dölja den för sina kompisar, vilket kunde leda till att de fick bättre stöd av 

sina kompisar och det gav dem en känsla av trygghet (Carroll & Marrero, 2006; Lowes, 

Eaton, Bill, & Ford, 2007). 

 

Tonåringar uppgav att det var påfrestande när kompisarna hade mycket frågor om till exempel 

injektioner, matrutiner eller deras levnadssätt i förhållande till deras diabetessjukdom 

(Carroll&Marrero, 2006). En annan erfarenhet som dessa tonåringar hade var att kompisar 

eller klasskamrater inte trodde på dem när de inte mådde bra och att de var tvungna att lämna 

lektioner för blodsockerkontroll. Detta kunde leda till konflikter mellan klasskamrater (Carroll 

& Marrero, 2006; Viklund & Wikblad, 2009). 

Det var viktigt för tonåringar att bli behandlade som vem som helst av sina kompisar (Olsen 

Roper et.al, 2009). De tyckte att deras kompisar kunde stödja dem genom att till exempel ge 

dem uppmaningar så att de kunde sköta sin diabetes (Carroll & Marrero, 2006; Lowes et al., 

2007). 

 

Tonåringar med typ 1 diabetes beskrev i ett flertal studier att det var betydelsefullt att ha 

stödjande personer i sin omgivning (Lowes et al., 2007; Sparud-Lundin, Ohrn & 

Danielson,2010). Under perioder kände de sig isolerade, de hade låg självkänsla (Chaney 

et.al, 2012). Det upplevdes viktigt att chatta med vänner om emotionellt och socialt stöd 

(Sparud-Lundin, Ohrn & Danielson, 2010). 

 

Delaktighet i vården 

Sjukvårdpersonalen visade empati, förståelse, respekt och kunde underlätta kontakten med 

tonåringar med typ 1 diabetes (Olsen Roper et al., 2009). Diabetesteam kunde genom 
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vägledning stödja tonåringar med typ 1 diabetes och deras familjer. Det upplevdes som viktigt 

med information om olika organisationer och grupper där människor med samma diagnos 

träffades och ställde frågor kring sjukdomen (De Oliveira,Nascif-Junior&Rocha, 2010). 

 

En del tonåringar ville bli bekräftade av sjukvårdpersonal, vilket innebar att de kunde hantera 

sin sjukdom bättre (Carroll&Marrero, 2006). Vårdpersonalens stöd till tonåringar är mycket 

viktigt. Detta innebär mer kraft till individen för att kunna hantera sin sjukdom. Stödet kan 

leda till ökad självkänsla, mer självständighet och en ökad kunskap och förmåga hos 

individen (Viklund&Wikblad, 2009 , Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). 

 

I flera studier framkom att tonåringar som hade bättre kontakt med sin läkare kunde hantera 

sin diabetes bättre. Detta berodde på att de inte ville göra sin läkare besviken. Det var 

betydelsefullt för tonåringar att sjukvårdspersonalen lyssnade på dem och besvarade på deras 

frågor (Carroll&Marrero, 2006 , Karlsson,Arman&Wikblad, 2008) 

En del tonåringar uttryckte att de var nöjda med sin läkare. De upplevde att de fick stöd att 

leva ett fungerande liv istället för att bli indoktrinerade med information (Carroll&Marrero, 

2006). Tonåringarna uppskattade att läkaren lyssnade och besvarade deras frågor. 

Vårdpersonalen var dock inte bekant med tonåringarnas vardagsaktiviteter. Detta innebar att 

givna råd inte gick att följa, eftersom dessa råd inte överensstämde med tonåringens 

livssituation. Tonåringarna kände sig som experter i att fatta beslut om sin egenvård. 

Diabetesteamet var, trots detta, ett stöd för tonåringarna. Tonåringarna trodde även att mer 

kunskap om egenvård skulle göra vardagen mer flexibel (Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). 

 

Carroll et al (2011) visade att kommunikationen mellan tonåringar och vårdpersonal kunde 

bestå av mobiltelefoni. Detta var ett SMS (Short Message Service) - system som var designat 

för att stödja tonåringar mellan klinikbesöken genom att skicka information, tips och 

påminnelser angående egenvården av diabetes. Detta kunde till exempel vara information om 

insulininjektioner, blodsockerkontroll och matvanor. Detta innebar en betydande minskning 

av HbA1c (glykerat hemoglobin) och en förbättring av tonåringarnas egenvård. De ansåg att 

mobiltelefoni var ett utmärkt sätt för sjuksköterskor att stödja och bistå tonåringar med 

egenvård utan att tjata och samtidigt låta dem vara självständiga. Tonåringar uppskattade 

möjligheten att kontakta sjukvården och ta emot ett omedelbart svar, de upplevde detta 

positivt och det gav dem en känsla av närhet till sjukvårdspersonalen. Tonåringar upplevde 

webbaserade SMS som ett positivt instrument för dubbelriktad kontakt med sjukvårdpersonal. 

De hade lätt att nå läkaren när de hade en fråga. Det här gav dem en känsla av trygghet 

(Froisland,Arsand&Skarderud, 2012). 

 

Stöd från skolan 

Stöd från skolan upplevdes också viktigt för tonåringar med typ 1 diabetes. Med hjälp och 

stöd från skolpersonal kunde tonåringar hantera sin sjukdom bättre (Karlsson, Arman & 

Vikblad, 2008). Brist på kunskap och förståelse om sjukdomen och konsekvenserna av 

sjukdomen bland skolpersonalen kunde orsaka frustration, irritation och stress hos tonåringar 

med typ 1 diabetes. Tonåringar upplevde att skolpersonalen inte förstod vad sjukdomen och 

dess biverkningar innebar (Carroll & Marrero, 2006). 

 

Kunskap för kontroll 

När tonåringar blir äldre börjar de ta ansvar över sitt eget liv, då blir de mer självständiga. Detta 

innebär att de behöver få större ansvar, vilket ökar deras möjligheter att hantera sin sjukdom 
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(Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). Enligt (Karlsson,Arman&Wikblad, 2008) hade tonåringar olika 

upplevelser av att uppnå självständighet i sin egenvård. En del tonåringar upplevde att de ofta själva 

kunde ta hela ansvaret, men att det i andra situationer var svårt för dem att ta hela ansvaret. Andra 

tonåringar beskrev att de missade en del information då föräldrarna tagit hela ansvaret 

(Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). Alla tonåringarna hade önskemål om att få vara mer inblandade 

i sin diabetesvård för att få kontroll över sitt eget liv (Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). I en studie 

av Froisland, Årsand och Skårderud (2012) framkom det att tonåringarna tyckte att mobila 

applikationer var användbara som ett stöd i sin egenvård av sjukdomen. I samma studie upplevde 

tonåringarna att webbaserad SMS var ett positivt instrument som innebar god kontakt med 

vårdgivaren. Tonåringarna uppskattade att få tillgång till information via mobiltelefonen. De 

beskrev dessa pedagogiska textmeddelanden som användbara för att öka sin kontroll och förståelse 

av egenvård. Tonåringarna föredrog dagböcker i mobiltelefon istället för pappersbaserade 

dagböcker. Genom mobiltelefonen hade de bättre kommunikation om sin egenvård med båda 

föräldrar och vårdgivare. 

 

Enligt (Carroll et.al, 2011) var webbplatser och e-post särskilt viktiga informationsskällor för 

tonåringar. Tonåringar upplevde att dessa resurser gjort det lättare för dem att få tillgång till 

information om diabetes och att förbättra deras egenvård och kontroll. 

 

Kunskap och färdigheter underlättade tonåringarnas egen uppfattning av sin diabetes och 

ökade deras förtroende för att hantera sin egenvård. Viklund och Wikblad (2009) rapporterade 

i sin studie att självtillit var till nytta för beslutsfattande kompetens. Tonåringarna uttryckte att 

de litade på sina egna kunskaper. I samma studie beskrevs lagarbete i termer som gemenskap, 

kunskap och delat ansvar av dem. De ville få hjälp när de kände att de saknade kunskap eller 

när de inte längre kunde upprätthålla sin egenvård. Tonåringar behövde också coachning och 

bli påminda om till exempel injektioner eller att utföra glukosmätning (Viklund&Wikblad, 

2009). 

 

Tonåringar fick kompetens och kontroll att hantera sin diabetes genom att samla in egna och 

andras erfarenheter. De uppgav att när de träffade andra i samma situation, som hade liknande 

problem som de själva, kunde de finna nya lösningar. Tonåringarna kände att de fick 

inspiration av varandra(Viklund&Wikblad, 2009). 

 

Enligt Chaney et al. (2012) behöver tonåringar inte bara kunskap om sin diabetes utan även 

råd om problemlösning. De flesta av tonåringarna upplevde att de inte hade de kunskaper eller 

färdigheter som behövdes för att uppnå optimal kontroll av sin diabetes. Detta ledde ofta till 

ökad frustration och oro. Många av tonåringarna beskrev att föräldrar och sjukvårdpersonal 

främst fokuserade på de negativa konsekvenserna av deras tillstånd. Tonåringar beskrev också 

hur de kämpade med komplexiteten i sin diabetessjukdom och att det inte alltid var möjligt att 

få råd eller instruktion från vårdpersonal eller föräldrar. Alla tonåringar betonade att det var 

nödvändigt att skapa ett utbildningsprogram om diabetes som var anpassande till deras behov, 

och att ge dem tillämplig information om hur de ska kunna hantera svåra situationer. De ansåg 

att programmet skulle bidra till att minska oro och ångest genom att öka deras förståelse av 

hantering av egenvård vid typ 1 diabetes (Cheney et al., 2012). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utgångspunkten var att studera publicerad forskning inom detta område, vilket gjorde valet av 

en litteraturstudie adekvat. Enligt Axelsson (2008) är dessa kunskaper värdefulla för 

utveckling av den egna professionen omvårdnad samt för vårdvetenskap. För att uppnå syftet 

valde författarna att söka efter kvalitativa studier där data samlades genom observation och 

intervjuer. Enligt Friberg (2006) uttrycker kvalitativ forskning personens förväntningar, 

erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen där deltagarna svarar fritt på det de betraktar 

om det aktuella problemet. I en litteraturstudie kan det ingå både kvalitativa och kvantitativa 

studier (Friberg 2006; Axelsson 2008), men här har endast kvalitativ data analyserats med 

anledning av att syftet var att beskriva erfarenheter och upplevelser. Detta gav en djupare 

förståelse av tonåringars erfarenheter. Parallellt kunde kvantitativ data ha medverkat till 

resultatet i denna studie, genom att illustrera ämnet ur ett annat perspektiv. 

 
De nämnda databaserna ansågs som relevanta för att hitta studier som kunde besvara syftet i 

den här studien. Det är dock möjligt att sökningar i ytterligare databaser hade gett ett annat 

resultat. Det framkom 11 artiklar som var relevanta utifrån studiens syfte och 

problemformulering. En av artiklarna hade en åldersgrupp utanför inklusionskriterierna. Den 

här artikeln har ändå inkluderats eftersom resultatet besvarade syftet i den här 

litteraturstudien. Dessutom var de flesta individerna som intervjuades tonåringar, det vill säga 

18-19 år. I de valda artiklarna har olika kvalitativa metoder som intervjuer, innehållsanalys 

och fokusgrupper använts. Artiklarnas resultat var relevanta för klinisk omvårdnad. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur tonåringar upplever stödjande åtgärder för att 

hantera sin diabetes. Resultatet tyder på att stöd till tonåringar med typ 1 diabetes ger 

möjlighet till självständighet och hantering av egenvård. Författarna har identifierat de 

viktigaste fynden. Dessa handlar om föräldrars inverkan på tonåringars egenvård, kompisars 

och skolpersonals betydelse för tonåringars egenvård, sjukvårdens inflytande på tonåringars 

egenvård, och att tonåringars kunskap påverkar deras möjlighet till egenvård och till sist 

tonåringars ansvar för egenvård. 

 

Föräldrars inverkan på tonåringars egenvård 

I resultatet framkom att stöd från familjen är viktigt för att tonåringarna ska kunna hantera sin 

sjukdom på ett optimalt sätt.  Studierna av Herman (2006), Wennick och Hallström (2007) 

visar på att tonåringar upplevde att det viktigaste stöd i omgivningen kom ifrån deras 

föräldrar. De fick även emotionellt stöd genom att föräldrarna fanns till hands när de behövde 

prata och bearbeta sina känslor (Olsen Roper et al., 2009, De Oliveira, Nascif-junior& Rocha 

2010). 

 

Resultatet visar även att tonåringar och föräldrar hade ett delat ansvar för vården av 

diabetessjukdomen (Carroll&Marrero, 2006 , Karlsson,Arman&Wikblad, 2008). En bra 

relation mellan tonåringar och deras föräldrar kunde leda till en ökad självkänsla och bättre 

egenvård för tonåringarna. Sjuksköterskor kunde genom utbildning och information om 

sjukdomen hjälpa föräldrarna att ge bättre stöd till sina tonåringar med typ 1 diabetes 

(Sjöblad, 2008). 
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Carroll och Marrero (2006) menar att tonåringar ville att föräldrarna blandar sig i lagom 

mycket i deras hantering av diabetessjukdomen. Detta påvisade även Herman (2006) som 

noterade att stödet från föräldrarna, kompisar och diabetesteamet var viktiga i tonåringarnas 

förmåga att hantera sin diabetes. Sjuksköterskan ska vara stödjande och ge både teoretisk och 

praktisk information till familjen för att kunna hjälpa tonåringen att hantera sin egenvård 

(Viklund&Wikblad, 2009). 

 

Chaney et al. (2012) diskuterar att en del tonåringar uttryckte behov av ett utbildningsprogram 

för föräldrar som skulle innehålla rådgivning, information och hantering av svåra situationer 

för sina tonåringar vid typ 1 diabetes. Detta ansågs som ett sätt att minska föräldrarnas 

konflikt, att dämpa föräldrarnas rädsla samt uppmuntra stöd för tonåringar och samtidigt som 

en resa till självständighet. I samma studie framkom att en del tonåringar inte ville att 

föräldrarna deltog i utbildningsprogrammet. Däremot ville de att föräldrar skulle få 

litteraturrådgivning och information om utbildning av vårdpersonalen. Chaney et al. (2012) 

menar även att tonåringar pekade tydligt på behovet av föräldrarnas delaktighet i vården. 

 

Kompisars och skolpersonals betydelse för tonåringars egenvård 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att tonåringar fick mycket stöd från sina kompisar. 

Kompisar har stor betydelse för tonåringars möjligheter att förbättra sin egenvård. Detta 

styrks av Carroll och Marrero (2006), Huus och Enskär (2007) Lowes et al.( 2007), Karlsson, 

Arman och Vikblad (2008). De menar att kompisarnas positiva och negativa inflytande på 

tonåringarna kunde påverka deras hantering av egenvård. Huus och Enskär (2007) tar även 

upp att kompisar ger stöd på ett annat sätt än vad föräldrar och diabetesteamet gör. Detta sker 

särskilt om kompisarna är involverade i tonåringarnas behandling. De tonåringar vars 

kompisar är involverade i deras behandling har mindre konflikter med sina föräldrar. Även 

Carroll och Marrero (2006) nämner att tonåringar upplevde det som ett viktigt stöd att ha 

kompisar med god kunskap om sjukdomen. Kompisar upplevdes ibland också som störande 

och jobbiga genom att de ställde många frågor på grund av kunskapsbrist om diabetes 

(Kyngäs 2004; Carroll&Marrero 2006; Olsen Roper et al.,2009). Orems egenvårdsteori 

beskriver att utvecklingsnivå, ålder, hälsa och omgivning har stor betydelse för individens 

förmåga att hantera adekvat egenvård (Orem, 2001). 

 

I resultatet framkom det också att en del tonåringar påverkades negativt i skolan på grund av 

personalens okunskap om sjukdomen. Resultatet visar att tonåringar önskade stöttning och 

förståelse från skolpersonal. En studie av Kyngäs (2004) lyfte fram att det är viktigt att 

kommunikationen och samarbetet mellan tonåringar och diabetesteamet, föräldrar och 

skolpersonalen fungerar väl. I samma studie hade tonåringar förväntat sig att skolpersonalen 

skulle ha en bättre förståelse för sjukdomen. En del tonåringar beskrev att de inte fick gå ifrån 

lektioner för att äta, vilket ibland är nödvändigt för elever med diabetes. De beskrev också att 

trots att skolpersonalen hade kännedom om deras sjukdom så behandlades de på samma sätt 

som deras skolkamrater. 

 

Sjukvårdens inflytande på tonåringars egenvård 

En bra relation baserad på tillit och respekt mellan sjukvårdspersonal och tonåringar kan öka 

tonåringarnas förmåga till förbättring av egenvård. Studien av Vikblad och Wiklund (2009) 

visar att sjukvårdspersonalens stöd kunde leda till ökad självförtroende för tonåringarna, 

vilket i sin tur kunde hjälpa dem att förbättra sin egenvård. Det var viktigt att vårdpersonalen 

såg, lyssnade på och bekräftade tonåringar med diabetes typ 1. Det framkommer även i 
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studierna av Sparud-Lundin (2008) och Kyngäs (2004) att tonåringar med typ 1 diabetes och 

deras föräldrar har en tätare kontakt med vårdpersonalen. En tätare kontakt och ett bra 

bemötande från sjukvårdpersonalen kan skapa starkare förutsättningar för att förbättra 

tonåringarnas egenvård. De som har störst inflytande i den här processen är sjuksköterskorna. 

Carroll och Marrero (2006), Karlsson, Arman och Vikblad (2008) belyser att tonåringars möte 

med sjukvårdspersonal upplevdes både negativt och positivt. Det upplevdes positivt att 

sjukvårdspersonal såg tonåringarna som individer och inte bara som en sjukdom. Detta menar 

även Ekman et al. (2012) och Wolf (2012) som belyser att användning av personcentrerad 

vård stödjer och förbättrar relationen mellan vårdgivare och tonåringar. Personcentrerad vård 

leder till förbättrade behandlingsplaner, hälsoresultat samt ökar tonåringens känsla av 

tillfredsställelse. Vårdgivare anser att personcentrerad vård är en viktig del av vården genom 

att den underlättar samarbetet mellan sjukvårdspersonal och tonåringar. Detta underlättar i sin 

tur möjligheten att fastställa relevanta behandlingsmål. Kyngäs (2004) anser även att 

tonåringar noterade och klagade över hur upptagna sjuksköterskorna var, de hade bara tid att 

utföra de nödvändigaste åtgärderna. Tonåringarna beskrev att sjuksköterskorna ibland visste 

allt om sjukdomen och dess behandling men att de inte haft någon empatisk förmåga. 

 

 

Tonåringars kunskap påverkar deras möjlighet till egenvård 

I denna litteraturstudie framkom det att tonåringar upplevde att diabetesteam kunde stödja 

dem genom vägledning. Detta menar även Carroll och Marrero (2006), Karlsson, Arman och 

Vikblad (2008), Olsen Roper et al. (2009) och de Oliveira et al.( 2010), som beskriver att 

tonåringar upplevde det viktigt med information om olika föreningar och grupper där 

människor med samma diagnos kan träffas och ställa frågor kring sjukdomen. I hälso- och 

sjukvårdslagen (1982; 763 2b §) står det att informationen till patienten skall vara individuellt 

anpassad och konstruerad efter patientens behov och förutsättningar (Socialstyrelsen 2010). 

Sparud-Lundin (2008) diskuterar också att det är viktigt att sjukvårdpersonalen bedömer 

tonåringars nivå av kunskap, deras behov av kunskap och erbjuder information om hur de 

hanterar sin diabetessjukdom. I detta avseende anser Povelsen, Olsen och Ladelund (2005) att 

kunskap om diabetes och diabetesbehandling till familjemedlemmar och även skolpersonal 

hade en ökad effekt på tonåringars hantering av sin sjukdom. 

 

Hanås (2010) påvisar också värdet av att informera kompisar så att de kan hjälpa till och 

stödja. Kompisarnas kunskap kan vara till hjälp för att stödja på ett bra sätt. Herman (2006) 

påvisar att tonåringar upplever information och utbildning som viktigt för att kunna hantera 

sjukdomen och dess behandling. Utbildning och kunskap var viktiga faktorer för 

tonåringarnas möjligheter att hantera sin diabetes och olika aspekter av egenvård. Även 

Viklund (2008) stödjer påståendet om tonåringarnas behov av kunskap och påpekar att 

behovet av utbildning är en viktig del av diabetesvården. Viklund (2008) betonar att det har 

genomförts olika modeller av patientutbildning för tonåringar med diabetes typ 1, men det 

finns inga studier som kunnat rekommendera något effektivt program. Viklund (2008) påvisar 

att patientutbildning tidigare inte har påverkat tonåringar i någon större utsträckning. I hennes 

studie framkom dock tydligt att tonåringar som deltog i diabetesutbildning hade mer positiv 

inställning till hantering av sin egenvård än de tonåringar som avstod från grupputbildningen. 

Genom att integrera vårdpersonal, föräldrar och tonåringar, kan bästa möjliga resultat uppnås 

av empowerment. Att ha lång uppföljningstid är också ett viktigt krav i detta sammanhang. 

 

Nansel, Iannotti, Simons-Morton, Cox, Plotnick, Clark och Zeitzoff (2007), Nansel, Iannotti, 

Simons-Morton, Plotnick, Clark och Zeitzoff (2009) menar att motiverande samtal ger mer 
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kontroll till äldre tonåringar jämfört med yngre tonåringar när det gäller egenvård. Författarna 

tror att detta kan bero på att hos yngre tonåringar har föräldrar troligtvis ett större ansvar för 

egenvården än senare i tonåren, vilket kan leda till att egenvården försämras. I och med att 

motiverande samtal är baserade på att patienten på egen hand upptäcker motivation till 

förändring, är det möjligt att den här modellen passar bättre för äldre tonåringar som har en 

mer autonom egenvård. Lawson, Cohen, Richardson, Orrbine, och Pham (2005) och Rami, 

Popow, Walhor och Schoberi (2006) studerade effekten av telefonkontakt med en 

diabetessjuksköterska och hittade en liten men ej betydelsefull skillnad i följsamhet med 

avseende på egenvård. Både studierna av Lawson et al. (2005) och Rami et al.(2006) pågick 

under sex månader. Men enligt Iafusco, nocerino, Cocca, Zuccotti, Prisco och Scaramuzza 

(2011) kunde bättre resultat uppvisats om studierna hade pågått under längre tid. Franklin, 

Waller, Pagliari, och Green (2006) har dessutom påvisat att SMS kan vara framgångsrikt för 

att motivera tonåringar till egenvård. 

 

Tonåringars ansvar för egenvård 

Resultatet visar att tonåringarna behöver hjälp och stöd för att bli självständiga för att kunna 

bemästra sin egenvård. Det krävs organisationer och hjälpmedel för att kunna hjälpa 

tonåringarna på väg mot självständighet. I de nationella riktlinjerna för diabetesvård står det 

om vikten av att stödja och stimulera tonåringar till att ta ansvar i egenvården. 

Patientutbildning har en central roll i diabetesvården och är av stor vikt för att patienten ska 

må bra både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att erbjuda tonåringar handledning och stöd 

genom att ge förutsättningar till effektiv egenvård (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan jämföras 

med Orems (2001) teori som skriver att egenvård är en egenskap hos alla människor, men 

tonåringar behöver kunskap för att uppnå en mogen insikt av dess relevans för att utföra sin 

egenvård. Det krävs information och utbildning för att komma åt denna förståelse. Även 

Karlsson (2007) påvisar att det är viktigt att tonåringar med typ 1 diabetes får chansen att bli 

oberoende av andra och bli ansvariga för sin egenvård av diabetessjukdomen. 

Sjukvårdspersonal behöver ta reda på tonåringars erfarenheter av att leva med typ 1 diabetes 

för att kunna förstå och stödja dem på vägen till att bli självständiga och oberoende i 

egenvård.  Karlsson (2007) diskuterar värdet för tonåringar att uppleva empowerment. Hon 

menar att genom att tonåringar lär sig tillräckligt om sin hälsa och sjukdom kan detta stärka 

deras självkänsla, vilket kan leda till att de behärskar olika situationer lättare. Även Sjögren 

(2012) tar upp att det är viktigt att vårdpersonalen verkligen lyssnar på tonåringen utan att 

säga emot eller blanda sig i deras åsikter när de berättar. Vårdpersonalen ska istället lyssna till 

tonåringens berättelse. När tonåringen inte är kapabel att ta sitt eget ansvar bör vårdaren 

tillfälligt ta över ansvaret. Det är i detta fall som vårdaren tar över och hjälper tonåringen att 

överleva situationen, men det är också viktigt att ge tillbaka ansvaret till tonåringen när detta 

är möjligt. Det gäller att stödja tonåringen att våga stanna kvar i sig själv och ta ansvar för vad 

som döljer sig där. Här har lidandeberättelsen sin uppgift genom att tonåringen kan vägledas 

till att själv börja lyssna till sin innersta längtan, vilket sedan kan resultera i att han eller hon 

kan leta efter sitt eget ansvar. Även Sparud (2008) menar att tonåringarnas kontakter på 

internet kan ge dem pedagogiskt stöd för att kunna hantera sin diabetes i det dagliga livet. 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i denna studie ger en inblick i hur stöd främjar tonåringars möjligheter till bättre 

utförande av egenvård. Övergången från barndom till tonåren är en särskilt turbulent tid i 

familjer med tonåringar med typ 1 diabetes. Med åtgärder såsom stöd från familjer, kompisar, 
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och vårdpersonal kan tonåringar blir mer autonoma i behandlingen av sin sjukdom och vara 

kapabla att hantera sitt liv. Genom att integrera olika resurser runt omkring tonåringar går det 

att hjälpa dem att hantera vardagen trots sin diabetessjukdom. Stöd från omgivningen 

upplevdes ibland som en grund för konflikter för tonåringar och deras närstående. Genom att 

förstå emotionella, sociala och kognitiva faktorer som påverkar under övergångsperioden går 

det att minska konflikter och hjälpa tonåringar att optimera sin diabetesbehandling samt 

minska effekterna av komplikationer. Det är även viktigt att ge tonåringar utrymme till att 

reflektera, medverka till ett aktivt lärande med diskussion, återkoppling samt delaktighet. Med 

hjälp av utbildning, undervisning och vägledning som är individanpassande efter 

tonåringarnas ålder och behov går det att hjälpa dem att problematisera och motivera sina 

idéer, samt att analysera och resonera kring dessa. Ömsesidig tillit, respekt, ett bra bemötande, 

och att få känna sig bekräftad är faktorer som kan ha stor betydelse. Dessa faktorer kan leda 

till ökad självkänsla hos tonåringar. Detta kan i sin tur leda till mer motivation att hantera sitt 

tillstånd. Föräldrar bör erbjudas ett strukturerat utbildningsprogram som är baserat på aktuell 

kunskap för att minska deras oro och öka deras kompetens och kunskap om diabetes och för 

att underlätta kommunikationen mellan tonåringar och deras anhöriga. 

 

Kliniska implikationer 

 

 Tonåringar med typ 1 diabetes behöver få stöd från omgivningen i egenvårdsprocessen 

där både familj och vänner kan ingå. 

 Familjens stöd är mycket viktigt för tonåringar. Föräldrarnas omtänksamhet och 

välvilja kan ibland övergå i en konflikt inom familjen. 

 För tonåringar med typ 1 diabetes har relation till kompisar och deras stöd stor 

betydelse. 

 Det är viktigt att sjukvårdspersonal stöttar tonåringar till självständighet. För att kunna 

lyckas med detta måste sjuksköterskan se varje tonåring som en individuell individ 

och anpassa sig efter tonåringens nivå och deras förutsättningar 

 Genom att det skapas förutsättningar för att tonåringar skall bli sedda och hörda kan 

sjukvårdspersonalen bidra till en känsla av delaktighet och ökad självtillit för 

tonåringar. 

 Tonåringar behöver kontinuerlig undervisning och stöttning från sjukvårdpersonalen. 

 Sjukvårdspersonalen skulle genom patientundervisning kunna underlätta så att att 

tonåringar blir självständiga i sin egenvård 

 

 

Vidare forskning 

Diabetes sprider sig över världen och därför bör forskningen öka kring stöd- och 

undervisningsbehov i egenvård för tonåringar med typ 1 diabetes. Ytterligare forskning 

behövs för att påvisa hur vårdpersonal kan kontrollera sin anpassbarhet och kommunikation i 

relationen med tonåringar med typ 1 diabetes. Forskning kring informationsteknik som en del 

av tonåringarnas sociala nätverk bör utökas.  

 

 

 

 



 

16 

 

REFERENSER 

Axelsson, Å. I Granskär, M., Höglund- Nielsen, B.,  .(2008). Tillämpad kvalitativ forskning 

inom hälso-och sjukvård. Lund: Red Litteraturstudie. 

Berner, C & Sörman, E.(2009). Egenvård. I AGARDH, C. D., BERNE, C. & ÖSTMAN, J. 

(eds.) Diabetes. Stockholm: Liber AB.ss  

Broberg, M. (2009). Utvecklingspsykologiska teorier. In: Hallstrom, I. & Lindberg, T. (eds.) 

Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber. 

Carroll, A. E., Dimeglio, L. A., Stein, S. & Marrero, D. G.(2011). Contracting and 

monitoring relationships for adolescents with type 1 diabetes: a pilot study. Diabetes 

Technol Ther, 13,  ss 543-549.10.1089/dia.2010.0181. 

Carroll, A. E. & Marrero, D. G.(2006). The role of significant others in adolescent diabetes: a 

qualitative study. Diabetes Educ, 32,  ss 243-252.32/2/243 [pii] 

10.1177/0145721706286893. 

Chaney, D., Coates, V., Shevlin, M., Carson, D., Mcdougall, A. & Long, A.(2012). Diabetes 

education: what do adolescents want? J Clin Nurs, 21,  ss 216-223.10.1111/j.1365-

2702.2010.03692.x. 

De Oliveira, I. R., Nascif-Junior, I. A. & Rocha, S. M.(2010). Promoting health in families of 

children with type 1 diabetes mellitus. Int J Nurs Pract, 16,  ss 106-111.IJN1806 [pii] 

10.1111/j.1440-172X.2009.01806.x. 

Edvardsson, D.( 2010). personcentrerad omvårdnad i teori och praktik.(red.). Lund: 

studentlitteratur. 

Froisland, D. H., Arsand, E. & Skarderud, F.(2012). Improving diabetes care for young 

people with type 1 diabetes through visual learning on mobile phones: mixed-methods 

study. J Med Internet Res, 14,  ss e111.v14i4e111 [pii] 10.2196/jmir.2155. 

Hanås, R.(2010). Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna. Hur du blir expert på 

din egen diabetes. 4. Västerås: Edita  Västra Aros AB. 

Herman, J.W.(2006). Childrens, and young adolscents, voices: perceptions of the costs and 

rewards of diabetes and it,s treatment. Journal of pediatric nursing, 21 (3); 211-221,  

ss  

Karlsson, A.(2007). Transition towards autonomy and psychological empowerment in self-

management, among teenagers with type 1 diabetes Diss Type, Hälsouniversitetet. 

Linköping. 



 

17 

 

Karlsson, A., Arman, M. & Wikblad, K.(2008). Teenagers with type 1 diabetes--a 

phenomenological study of the transition towards autonomy in self-management. Int J 

Nurs Stud, 45,  ss 562-570.S0020-7489(06)00264-1 [pii] 

10.1016/j.ijnurstu.2006.08.022. 

Klang Söderkvist, B.(2008). Undervisningsprogram. I:B. Klang söderkvist(Red.): 

patientundervisning. Lund: studentlitteratur. 

Kärner, A  ( 2009). Ärande i ett omvårdnadsperspektiv. I FRIBERG, Ö. N. J. (ed.) 

omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Red, 

Studentlitteratur.ss  

Løding, R.N.  & Wold, J.E.(2006). Gruppebasert intervensjon i familier med ungdom som har 

type 1Diabetes. Vård i norden, 26,(4), 44-47,  ss  

Meleis, A.I (2000). Transition theory Middle-Ransitions Theoru Middle-range and situation-

specific Theoriers in nursing reserch and praktice. New York: Springer Publishings 

Compani. 

Olsen Roper, S., Call, A., Leishman, J., Ratcliffe, G. C., Mandleco, B. L., Dyches, T. T. & 

Marshall, E. S.(2009). Type 1 diabetes: children and adolescents' knowledge and 

questions. J Adv Nurs, 65,  ss 1705-1714.JAN5033 [pii] 

10.1111/j.1365-2648.2009.05033.x. 

Orem, D.(2001). Nursing concept of practice. 6th. Mosby. 

Sjögren, R.(2012). Ansvar. I WIKLUND.L, L. & BERGBOM.I (eds.) Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. Studentlittertur: red ss  

Skafjeld, A.(2007). Diabetes. Studentlitteratur AB. 

Socialstyrelsen.(2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010, 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-9-10 [Online].  [Accessed]. 

Stoltz,P. (2006). Searching for the meaning of support in nursing, A study on support in 

family care of frail aged persons with examples from palliative care at home. Diss. 

Faculty of Health and Society, Malmö University 

Vaaler, S.(2006). Patofysiologi. I.A. skafjeld(Red.):Diabetes. Lund: Studentliteratur. 

Wikblad, K.(2010). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentslitteratur, red. 

Viklund, G.(2010). Diabetes hos tonåringar. I WIKBLAD, K. (ed.) Omvårdnad vid diabetes. 

Lund: red studentlitteratur.ss  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-9-10


 

18 

 

Viklund, G. & Wikblad, K.(2009). Teenagers' perceptions of factors affecting decision-

making competence in the management of type 1 diabetes. J Clin Nurs, 18,  ss 3262-

3270.JCN2963 [pii] 10.1111/j.1365-2702.2009.02963.x. 

Wolf, A. .(2012). Person-centred Care. Possibilities, Barriers and effects in hospitalized 

patients. Diss Type, University of Götenburg. Götenburg. 

Von Tetzchner, S. .(2005). Barn och ungdomsåren Utvecklingspsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

  



 

19 

 

 

Bilaga 1:1 
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Datum databas sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

 Cinhal Diabetes type1- 

AND Adolescent* 

AND Experience* 

AND Support 

AND Self-Care 

1512 

145 

41 

20 

6 

4 

 Medline Diabetes type 1 

AND Adolescent* 

AND Experiens* 

AND Support 

AND Self-Care 

5689 

1357 

97 

16 

7 

2 

 PubMed Diabetes type1 

AND Adolescent* 

AND Experience* 

AND support 

AND Self-care 

5136 

1263 

41 

20 

6 

3 
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Artikel översikt 

 

Titel Författare/ 

Land 

Syfte Metod Resultat Tidskrift 

Teenagers with type 

1 diabetes, a 

phenomenological  

study of the 

transition towards 

autonomy in self-

management 

Karlsson,A. 

Arman,M,& 

Wikblad/ 

 

Sverige 

Att belysa hur 

tonåringar med 

diabetes mellitus 

typ 1 upplever 

övergången mot 

självständighet i sin 

egenvård 

32 tonåringar blev 

intervjuade om sina 

erfarenheter av egenvård 

av diabetes. En kvalitativ 

fenomenologisk ansats. 

Resultatet tyder på att självtillit och 

bekräftelse av andra är viktigt för en 

bättre hantering av egenvård under 

övergångsprocessen. Bekräftelse och 

uppmuntrande av föräldrar, kamrater 

och diabetesteam förbättrade 

tonåringars hantering av egenvård. 

 

International 

journal of 

nursing 

studies 

2008 

The role of 

significant others in 

adolescent diabetes 

A qualitative 

Study 

 

 

Carroll, A. E. & 

Marrerro, D. 

 

USA 

 

Att undersöka hur 

diabetes påverkar 

ungdomars 

uppfattning av 

livskvalitet, 

generellt och i 

relation till 

föräldrar, vänner, 

skola och läkare. 

31 tonåringar i åldern 13-

18 år med typ 1 diabetes 

rekryterades från 

läkarmottagningar i ett 

storstadsområde i 

mellanvästern. Fem 

fokusgrupper användes 

vid datainsamlingen. 

Föräldrar upplevdes irriterande och 

kontrollerande men även som ett stöd i 

hantering av egenvård, kompisar 

upplevdes stödjande men hade även en 

brist på förståelse. Det var viktigt att 

vårdpersonal såg dem som individer. 

The Diabetes 

Educator 

2006 

Diabetes education: 

what do adolescents 

want? 

 

 

 

 

 

 

Chaney D; Coates 

V; Shevlin M; 

Carson D; 

McDougall A; 

Long A. 

 

UK 

 

Tonåringars behov 

av strukturerad 

diabetesutbildning 

som bidrog till att 

minska oro och 

ångest i samband 

med deras 

egenvård. 

Fem 

fokusgruppsintervjuer 

genomfördes i tre akuta 

Hospital Trusts i 

Nordirland. Sammanlagt 

21 ungdomar mellan 13-

19 år intervjuades. Data 

analyserades med hjälp 

av en tematiska 

Resultatet belyser de svårigheter som 

tonåringar hade i hantering av sin 

diabetes i sina dagligaliv. Tonåringarna 

önskade ett strukturerat 

utbildningsprogram. 

Journal of 

clinical 

nursing 

2012 
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innehållet analysram. 

Type 1 diabetes 

children and 

adolescents 

knowledge and 

questions 

Olssen Roper S, 

Call , A, 

Leishman, j. 

Ratcliffe G. Cole 

M, Barbara L. 

Dyches T.  

Marshall E.s 

USA 

Syftet var att 

beskriva 

tonåringars behov 

av kunskap för en 

effektivare 

hantering av 

egenvård vid typ 1 

diabetes. 

Kvalitative studie 

består av intervjuer med 

58 tonåringar 

Tonåringars behov av psykosocialt och 

emotionellt stöd, kunskap om lång- och 

kortsiktiga komplikationer, effekt på 

familjen och upplevelser framkom i 

resultatet. 

Journal of 

advanced 

nursing 

2009 

Promoting health in 

families of children 

with type 1 diabetes 

mellitus 

 

 

 

 

 

De Oliviera I.R. 

Nascif-unior I. A. 

& 

Rocha, S. M 

 

Brasilien 

Att identifiera 

socialt stöd och 

nätverk till familjer 

med barn med typ 

1 diabetes för att 

stärka insatser som 

syftar till att främja 

hälsa 

En kvalitativ studie med 

djupintervjuer av 

tonåringar och deras 

anhöriga, 7 deltagare 

Familjestöd, tydlig information och 

utbildning från vårdpersonalen ansågs 

vara avgörande faktorer för att få 

kontroll över sjukdomen och förebygga 

och/eller fördröja komplikationer 

International 

journal of 

nursing 

Practice 

2010 

Redefining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes 

Sparud-Lundin C. 

Öhrn I. B. & 

Danielsson E. 

 

Sverige 

Att belysa vikten 

av samspel mellan 

föräldrar och 

ungdomar med typ 

1 diabetets och 

vikten av 

föräldrarnas stöd av 

ungdomarnas 

egenvård 

Intervjuer med 13 

ungdomar med typ 1 

diabetes, och 13 föräldrar 

om överföring till 

vuxendiabetesvård. 

Internet kommunikation 

mellan ungdomar på en 

diabetes -webplats ingick 

också i analysen 

Tonåringar upplevde att de fick 

omfattande stöd från föräldrar jämfört 

med andra närstående, chatvänner kan 

också bli viktiga när det gäller 

emotionellt, socialt och diabetesrelaterat 

stöd i internet-kommunikationen. 

Journal of 

advanced 

nursing 

2010 

The perception of 

peer support by 

teenagers aged 12–

16 years with 

type 1 diabetes 

 

Lowes L, Eaton 

N, S Bill S, Ford. 

L, 

 

UK 

Att belysa 

tonåringars 

uppfattning om 

stöd av vänner vid 

hantering av sin 

diabetes. 

En kvalitativ studie 

baserad på intervjuer 

med 21 tonåringar 

 

Tonåringarna upplevde att “bästa 

vänner” oftast var stödjande. Alla 

tonåringarna trodde att det skulle vara 

till hjälp för vännerna att ha 

diabetesinformation. 

Practical 

Diabetes 

International  

2007 
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Contracting and 

monitoring 

relationships for 

adolescents with 

type 1 diabetes. 

 

 

 

 

 

Aaron E. 

Carroll, 

Marrerro 

D.G 

Linda A. 

Dimeglio 

Stefani 

Stein. 

 

USA 

 

 

Främsta syfte: att visa 

viktigaste orsakerna vid 

konflikter mellan tonåringar 

med typ 1 diabetes och deras 

föräldrar och att identifiera 

faktorer som kan underlätta 

eller hindra kontroll av 

egenvård. Att genomföra en 

pilotstudie för att testa 

förbättringar av livskvalitet och 

hantering av egenvård genom 

en ny mobilteknologi. 

 

 

Semistrukturerad 

intervju + 3-

månaders 

pilotstudie. 

Intervjuer med tio 

tonåringar, föräldrar. 

 

I resultatet framkom att 

1-tonåringar förstår orsaker till 

föräldrarnas tjat men det innebär inte att 

de tolerera det 

2- tonåringar upplevde att det var mest 

effektivt och enklast att prata om diabetes 

med diabetesteamet. 

Tonåringar önskade regelbundna 

kontroller med sjukvårdspersonal. 

3- en ny mobil teknik kan förbättra 

hantering av diabetes egenvård hos 

ungdomar. 

 

Diabetes 

Technology 

& 

Therapeutics 

2011 

Teenagers, 

perceptions of 

factors affecting 

decision-making 

competence in the 

management of type 

1 diabetes. 

 

Viklund 

G; 

Wikblad 

K. 

 

Sverige 

Syftet var att undersöka 

tonåringar uppfattningar om 

faktorer som påverkar 

beslutsfattande kompetens 

inom diabetesbehandling. 

Design: En 

explorativ, kvalitativ 

intervjustudie 

genomfördes med 31 

tonåringar med typ 

1-diabetes, i åldern 

12-17 år. 

Metoder: 

Tonåringarna 

intervjuades två 

veckor efter att ha 

avslutad en 

bemyndigande 

utbildning. 

Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Fem kategorier stod som viktiga 

för beslutsfattandet: kompetens, kognitiv 

mognad, personliga egenskaper, 

erfarenhet, socialt nätverk och föräldrar 

engagemang. Baserat på innehållet i 

intervjuerna och de fem kategorierna, 

skapades ett övergripande tema: 

"Tonåringar förtjänar respekt och stöd för 

deras brister under löptidensprocessen". 

Journal of 

clinical 

nursing 

2009 
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Assessing 

adolescents 

with insulin-

depended 

diabetes 

mellitus: a 

mulitiple 

percpective 

pilot study 

using visual 

illness 

narratives and 

interviewer 

 

Buchbinder 

M.H 

Detzer,M.J; 

Welsc 

H,R.L; 

Christian 

O.A.S; 

Patashni 

CK; J.L. & 

Rich, M. 

 

UK 

Att undersöka 

tonåringarnas 

upplevelser av 

att leva med typ 

1 diabetes 

genom att 

använda video 

som åtgärd eller 

prevention 

Kvalitativ studie. Vid 

analys av data används 

grounded theory. 

Tonåringarna filmade 

sina liv 8 timmar varje 

dag under en månad, 

sedan kompletterades 

detta med intervjuer. 

5 tonåringar deltog, 3 

pojkar och 2 flickor 

mellan 13-18 år. 

Tonåringarna upplevde det positivt med 

föräldrarnas inblandning i deras 

diabetesbehandling. 
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2005 

 

Improving 

diabetes care 

for young 

people with 

type 1 diabetes 

through visual 

learning about 

mobile phones 

Froisland,H 

Årsand, E 

Skårderud,F 

 

Norge 

Att undersöka 

hur 

mobiltelefoner 

kan användas i 

uppföljning av 

tonåringarna 

med typ 1 

diabetes och 

därigenom 

vägleda 

vidareutveckling 

av applikationer 

3-månaders pilotstudie 

testade två 

mobilteleapplikationer: 

att utvärdera 

tonåringarnas 

upplevelser med två 

olika mobiltelefoner 

med tillämpningar för 

diabetesvården 

Tonåringar fann mobilapplikationerna 

användbara som stöd i sin egenvård. 

Diabetes medicin 

2011 
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