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Sammanfattning    
 
Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom bland barn och tonåringar. 
Att vara tonåring innebär att söka efter identitet och självständighet.  Tonåringarna 
tycker även det är viktigt att smälta in bland sina jämnåriga. Att som tonåring få 
diabetes kan på olika sätt påverka det dagliga livet. Vissa tonåringar med diabetes kan 
uppleva stress, rädsla och oro i relation till sin sjukdom, medan andra tonåringar har lärt 
sig integrera sjukdomen i sina liv. Som sjuksköterska möter vi ofta dessa patienter och 
eftersom forskningen om deras livssituation är begränsad är det viktigt att studera detta 
fenomen. 
 
Syftet är att beskriva hur tonåringar med diabetes typ1 upplever och hanterar sitt dagliga 
liv med sjukdomen. 
 
Vårt resultat bygger på sju kvalitativa och vetenskapliga artiklar, vilka vi funnit i 
databasen Cinahl. Våra sökord var: Diabetes, adolescents, quality of life, qualitative 
studies, experience, phenomenological etc. Vi analyserade artiklarna med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultatet visar att tonåringar med diabetes upplever: Jag känner mig fångad, Jag kan 
hantera livet med sjukdomen, Jag känner mig kontrollerad och andra förstår mig inte, 
Jag känner oro och skuld, Det är viktigt att jag får information.  
 
I diskussionen diskuteras metod val och de teman som framkommit i resultatet.  
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INLEDNING 
 
Vi vill ta reda på hur tonåringar upplever det att leva med diabetes typ1. Tonårstiden 
finner vi särskilt intressant eftersom det då händer en hel del i unga människors liv. Det 
kan vara att söka efter sin identitet, frigöra sig från föräldrarna och sträva efter 
självständighet. Diabetes typ1 är en kronisk sjukdom som kan påverka en tonåring på 
många olika sätt. Som sjuksköterska kommer vi att möta denna patientgrupp och det 
känns därför angeläget att studera hur tonåringar med diabetes upplever och hanterar sitt 
liv med sjukdomen. 
 
 
BAKGRUND 

Tonåringar. 
 
Med tonåringar menar man pojkar och flickor som är mellan tolv till arton år.  
Tonårstiden är en avgörande tid i ett barns utveckling. Den här tiden präglas av en 
könsmognad och pubertet. Under tonårstiden utvecklas oftast flickor i snabbare takt än 
pojkar, Den hormonell förändrig som sker hos tonåringar gör att de upplever sin kropp 
som ny. Tonåringarnas klumpighet beror på en snabb tillväxt av deras olika 
kroppsdelar. Utseendemässig sker en del förändringar till exempel: finnar och hår växt 
på ansiktet. Könsorgan utvecklas hos både könen samt tillväxt av hår i de genitala 
delarna. Flickor får sin förts menstruation, pojkar kommer in i målbrottet, rösten 
förändras och sädesuttömningar kan förkomma under nattetid. Flickorna blir oftast 
sexuellt aktiva tidigare än pojkarna. Under tonårstiden är det en stor skillnad i 
utvecklingen mellan tonåringar, exempelvis är en tonåring mer i beroendeställning till 
föräldrarna när de är i 13 årsåldern än de är i 17-årsåldern. Det är också vanligt att 
könsmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar och det kan då vara en förklaring 
till att tonårsflickorna blir sexuellt aktiva före pojkarna.  Tonåringarna står inför en 
mängd val vilka är betydelsefulla för inträdet i vuxenlivet. Man skaffar sig en egen 
identitet och frigör sig från föräldrarna. En risk för tonåringar är att de ska komma in i 
olika gängbildningar där drogmissbruk och kriminalitet förekommer, men de flesta 
smälter emellertid in i samhälliga normer och värderingar (Tetzehner, 2005).  
 
För en del kan tonårstiden vara en kaotisk, känslomässig och ansträngande period i 
livet. Tonåringar är i denna period mest upptagna av sig själva, vilket kan ha ett 
samband med de förändringar som sker under tonårstiden. Tonåringens 
identitetsutveckling innebär att de söker efter att hitta sin plats i samhället och en 
osäkerhet kan framträda. Frigörelsen från föräldrarna är den mest påtagliga 
förändringen under den här perioden. Tonåringens kompisar och föräldrar konkurrerar 
med varandra i vardagen och den tid som de spenderar med familjen blir allt mindre ju 
äldre tonåringen blir. En konflikt kan uppstå när olika krav ställs på tonåringen som 
exempelvis att hjälpa till med de vardagliga sysslorna i hemmet och hålla tider. Att 
under denna tid drabbas av en kronisk sjukdom kan ytterligare påverka tonåringarnas 
dagliga liv (Tetzehner, 2005). 

 

Vad är diabetes typ 1? 
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Diabetes mellitus är en växande sjukdom i så väl Sverige som i andra länder. Det finns 
mellan 124-135 miljoner människor som lider av diabetes i hela världen, men det 
beräknas att den siffran kommer att öka till 221 miljoner år 2010 och till 300 miljoner år 
2025. I Sverige drabbas cirka 3 procent av befolkningen. Mellan 10 till 15 procent av 
dessa människor har diabetes typ 1 och sjukdomen utgör härigenom ett 
samhällsproblem (Jonsson, 2001). 
 
Diabetes typ 1 kan drabba människor i alla åldrar, men drabbar främst barn och 
ungdomar. Det är en autoimmun sjukdom som gör att betacellerna i bukspottskörteln 
förstörs av kroppens eget immunförsvar. Människor som har den här sjukdomen är 
beroende av insulininjektioner, eftersom deras eget immunförsvar tillverkar 
betacellsantikroppar i bukspottskörteln. Dessa förstör betacellerna som producerar det 
kroppsegna insulinet. Betacellerna förstörs gradvis genom avtagande insulinproduktion, 
vilket medför att glukoskoncentrationen stiger i blodet och att hyperglykemi utvecklas 
(Almås, 2004).  
 
En sjukdom som diabetes kan medföra såväl tidiga, som sena komplikationer. Tidiga 
komplikationer är hyperglykemi och hypoglykemi. Hyperglykemi, det vill säga hög 
blodsockerhalt, kan innebära att patienten känner ökad trötthet och nedsatt 
muskelstyrka.  En person med diabetes typ1 som inte får behandling utvecklar en 
ketoacidos vilken kan leda till diabeteskoma, som kan vara livshotande om inte 
behandling sätts in omedelbart. Behandlingen består i att ge insulin subkutant (Almås, 
2004).  
 
En annan tidig komplikation är hypoglykemi, det vill säga låg blodsockerhalt.  
Symtomen på hypoglykemi är; svettningar, darrningar, hungerkänsla, hjärtklappning, 
yrsel, trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, apati, irritabilitet, aggressivitet, ångest, 
medvetslöshet och kramper. Orsakerna till lågt blodsocker kan vara för lite mat, ökad 
fysisk aktivitet eller för stor dos av insulin. För att häva hypoglykemin ges snabba 
kolhydrater som kroppen tar upp på en gång tillexempel socker, saft, läsk, mjölk eller 
frukt. Om personen drabbas av medvetslöshet ges glukagon subkutant (Almås, 2004). 
 
Sena komplikationer är retinopati, nefropati och neuropati. Vid dessa komplikationer 
sker mikrovaskulära förändringar, det vill säga i de små blodkärlen. Detta påverkar 
kärlen i njurarna, ögonen och även i sensoriska samt autonoma nervsystemet. Retinopati 
orsakas av förändringar i ögats näthinna vilket gör att en kärlförändring i ögats centrum 
uppstår och orsakar blödningar, ödem samt inflammatorisk vätska. En diabetiker som 
har drabbats av den här komplikationen risker att få en påtagligt försämrad syn men en 
förbättrad blodsockerreglering kan hejda utvecklingen av retinopati. Nefropati uppstår 
av en försämrad blodglukosreglering som påverkar små blodkärl i njurarnas glomeruli 
och gör att proteiner läcker ut. Det första symtomet på nefropati är att diabetikern får ett 
förhöjt blodtryck och stigande kreatinin och ureainnehåll i blodet. Om ingen behandling 
sker med blodtrycksänkande medicin och att diabetikern reglerar sitt blodsocker kan en 
njursvikt utveckla sig med eventuell dialysbehandling. Neuropati orsakar skador på de 
små blodkärlen och dålig blodsockerreglering ökar risken att diabetikern ska drabbas 
komplikationen. Neuropati kan förorsaka avtagande förmåga att känna smärta, tryck 
beröring, kyla och värme. De här tillstånden utvecklas successivt och symtomen kan 
vara stickningar, domningar, balanssvårigheter med mera. Även makrovaskulära 
förändringarna förekommer. Dessa involverar de stora kärlen och kan medföra hjärt- 
och kärlsjukdomar i framtiden för diabetikern.   
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Behandlingen av diabetes typ 1. 

Behandlingen av diabetes typ1 innefattar såväl kost, fysisk aktivitet som insulin. 

Kost 

En diabetiker måste ha kunskaper om vad maten innehåller då det gäller proteiner, fett 
och kolhydrater och hur dessa påverkar blodglukosregleringen. Det finns olika typer av 
kolhydrater och för en diabetiker är det viktigt att lära sig skillnaden mellan dessa. Den 
som har diabetes rekommenderas att i första hand äta de långsamma nedbrytbara 
kolhydraterna. Dessa kolhydrater måste först brytas ner av kroppen vilket gör att det 
dröjer innan de kommer ut i blodet (Almås, 2004). Andra kolhydrater som är nyttiga är 
odigerbara kolhydrater och fibrer. Fibrer gör så att glukos tas upp långsammare från 
tarmen och resulterar i att stegringen av blodglukos minskar. En rekommendation är att 
snabbt nedbrytbara kolhydrater ska utgöra mindre än en fjärdedel av det totala 
kolhydratintaget. Exempel på långsamma kolhydrater är: fullkornsris, pasta, baljväxter 
och grovt bröd. Snabbt nedbrytbara kolhydrater kan vara: sockerrika drycker, godis och 
marmelad (Almås, 2004).      
 
En rekommendation är att fettkonsumtionen inte får överstiga trettio procent av det 
totala energibehovet. Fett gör att de som har diabetes riskerar gå upp i vikt, och det leder 
även till att insulinet utnyttjas dåligt. Om intaget av mättat fett blir för stort ökar 
kolesterolmängderna i blodet. Detta leder i sin tur till en ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. En diabetiker kan äta lika mycket protein som en människa i allmänhet 
kan göra (Almås, 2004). 
 
Fysisk aktivitet 
 
En diabetiker mår bra av fysisk aktivitet eftersom glukos då förbrukas i kroppen. På så 
sätt sänks blodglukosnivån i blodet under aktiviteten. Den fysiska aktiviteten medför att 
kroppens insulinbehov avtar och att känsligheten för insulinet ökar. Detta resulterar att 
en person med diabetes typ 1 får ett minskat insulinbehov och gör att insulindosen kan 
sänkas. Något som också är positivt med fysisk aktivitet, är att blodets lipidinnehåll 
förbättras, och ökad användning av muskulaturen i benen förbättrar blodcirkulationen 
(Almås, 2004). 

Insulin 

Eftersom diabetes typ1 är en insulinbristsjukdom, är det viktigt att ett samspel finns 
mellan insulinbehandling och måltider. Innan en diabetiker ska börja med sin 
insulinbehandling är det viktigt att han eller hon får reda på vilken effekt insulinet ger, 
och när det ska tas innan måltid.  En individuell behandlingsplan för den som har 
diabetes ska tas fram, där målet är att optimera blodglukosinställningen (Almås, 2004).  
DAFNE (Dose adjustment For Normal Living) är ett utbildningsprogram som är 
anpassad till tonåringar med diabetes typ 1. I det här programmet ingår en ny 
insulinregim som kan öka möjligheten för tonåringar med diabetes typ 1 att leva ett 
normalt liv (Waller, Eiser, Heller, Knowles & Price, 2004).  

Att ha diabetes och vara tonåring  

I tidigare studier har det framkommit att tonåringar med diabetes typ1 upplever 
sjukdomen som något de känner oro inför, i relation till framtiden (Kadohyro, 1999). 
Tonåringar upplever sjukdomen stressande och skrämmande, som ett fängelse (Kyngas, 
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1995). Studierna visar också att en del tonåringar har en positiv inställning till sin 
sjukdom. De upplever att sjukdomen är en del av deras liv och att de kan leva som 
andra (Kadohyro, 1999).  
 
I litteraturen framkommer dessutom att det ofta finns en skillnad mellan pojkar och 
flickor, när det gäller sjukdomsupplevelse. Exempelvis berättar flickor i högre grad om 
att de har diabetes, jämfört med pojkar (Faro, 2005).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ1 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom bland barn och ungdomar. 
Tonårsperioden är en viktig del i livet, och sökandet efter identitet och självständighet 
kan leda till problem i vardagen. En sjukdom som diabetes påverkar ofta hela deras 
livsstil och innebär att de ständigt måste vara medvetna om de restriktioner sjukdomen 
medför. Det är viktigt för en tonåring med diabetes att få vara som alla andra jämnåriga. 
Tonåringar med diabetes kan uppleva stress, rädsla och oro i relation till sin sjukdom, 
medan andra tonåringar har lärt sig att integrera sjukdomen i sina liv. Som 
sjuksköterskor möter vi ofta dessa patienter och eftersom forskningen om deras 
livssituation är begränsade är det viktigt att studera detta fenomen. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva hur tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 
 
 
METOD 

Litteratursökning  

Vår metod är en kvalitativ litteraturbaserad studie som går ut på att analysera 
vetenskapliga artiklar. Vi tog hjälp av Friberg (2006) när det gällde tillvägagångssätt i 
vår litteratursökning. Enligt Friberg (2006) ska en noggrann redogörelse i själva 
sökprocessen göras för att det är viktig att läsaren ska kunna avgöra relevansen i de 
valda artiklarna som analyseras. Hon belyser hur viktigt det är att bedöma de 
vetenskapliga artiklarnas kvalitet. Detta sker till exempel genom att man bedömer om 
studiens olika delar är relevanta och sammanhängande.  Det kan vara urvalskriterier när 
det gäller våra informationskällor, valet av sökord eller hur vi kom fram till dessa.  Vi 
använde oss av databasen Cinahl. Den försåg oss med möjligheten att göra en 
sökhistorik, samt att söka artiklar som var peer review granskade. I databasen sökte vi 
efter artiklar som besvarade vårt syfte. För att begränsa våra träffar i databasen till ett 
mer hanterbart och preciserat material sökte vi på ordkombinationer. Exempel på fraser 
var: diabetes and adolescents, diabetes and qualitative studies, adolescents and quality 
of life, samt diabetes and experience. I vår första sökning på diabtes och tonåringar fick 
vi fram ett tusental träffar som sedan avgränsades till ett tiotal träffar när vi hade med 
gemensamma sökord såsom tonåringar, diabetes typ1 och kvalitativ studie. Vi valde 
bort ett par artiklar av dessa eftersom de inte besvarade vårt syfte.  Vidare, avgränsade 
vi oss till kvalitativa artiklar genom att läsa igenom artiklarnas metoddel. Vi fann även 
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terminologi i de vetenskapliga artiklarna som hjälpte oss att utöka vårt 
sökningskriterium. Vi försökte också hålla en tidsbegränsning av artiklarna på tio år. I 
och med detta kunde vi få fram ett underlag för att besvara vårt syfte. När vi hade fått 
fram relevanta artiklar till vår uppsats fann vi inledningsvis nio artiklar som svarade på 
vårt syfte. En av artiklarna uppfyllde inte våra krav eftersom den inte beskrev 
tonåringars upplevelse att leva med diabetes typ 1.  Vi tittade även på gamla uppsatser 
som var relevanta för vår uppsats för att se vilka artiklar som hade använts som källor.  I 
bakgrunden ingick också kurslitteraturen som kunde besvara frågor om diabetes och 
diabetesbehandlig. Vi sökte även efter litteratur till vår bakgrund som handlade om 
tonåringar i allmänhet, för att få en bild av hur tonåringar upplever sina liv.  
 

Dataanalys   

Friberg (2006) beskriver hur en kvalitativ analys av vetenskapliga artiklar kan 
genomföras. En analys startar med att läsa igenom inhämtade artiklar flera gånger för att 
bli insatt i vad de handlar om. Nästa steg är att ta reda på skillnader och likheter i 
artiklarna samt välja vad i artiklarna som ska fokuseras. De nyckelfynd i artiklarna som 
inte var relevant för bearbetning sorterade vi bort. Jämförelserna i artiklarna kan bestå 
av likheter eller olikheter i olika vetenskapliga teorier, tillvägagångssätt i metod delen, 
analysgången, resultatinnehållet och hur författaren tolkar sina resultat.  När likheter 
och skillnader har konstaterats i artiklarna sorteras dessa utifrån detta och paras ihop 
med varandra. En litteraturstudie ska fokusera på artiklarnas resultatdel. Helheten består 
i det här fallet av utvalda artiklar och delarna uppstår när artiklarna genom analys 
sönderdelas i mindre enheter. En strävan är att sedan att få ihop de mindre enheterna till 
en ny helhet utifrån syftet med studien. Den nya helheten som skapas av bärande 
enheterna utgör det nya resultatet.  

Vi gjorde så här: Först läste vi igenom artiklarna för att få grepp om vad de handlade 
om. Därefter analyserade vi artiklarna genom att meningsenheter identifierades och 
begreppslades med hjälp av koder. Koder med liknande innehåll sammanfördes 
slutligen i olika teman. I vår analys har vi utgått från att fokusera oss på studiernas 
resultat och försökt identifiera olika nyckelfynd i varje enskilt resultat. Vi har gjort en 
sammanställning av varje studies resultat för att få en bättre överblick om vad som ska 
analyseras. De teman som framkom var: Jag känner mig fångad, Jag kan hantera livet 
med sjukdomen, Jag känner mig kontrollerad, Andra förstår mig inte, Jag känner oro 
och skuld och Det är viktigt att jag får informationen. 
 
Våra sökord var: Diabetes, adolescents, quality of life, qualitative studies, experience, 
phenomenological.  
RESULTAT 

Att känna sig fångad 
 
Tonåringar med diabetes upplever att sjukdomen gör dem bundna. En del tonåringar 
upplever sig, enligt Kyngas och Barlow (1995), fångade i sin diabetessjukdom och de 
vet inte hur det är att vara fri från sjukdomen. En pojke beskriver att han inte vet vad 
frihet är, och att hans liv känns som ett fängelse avskilt från alla andra människors liv. 
Konsekvenserna av att leva med diabetes typ 1 innebär att dessa tonåringar upplever att 
de är uppbundna till ett system där föräldrar, lärare, skolsköterska, tränare och sjukvård 
ingår. Några av flickorna som deltog i en studie av Dickinson och O’Reillys (2006) 
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upplever att deras föräldrar är överengagerade. De flesta av de här unga kvinnorna talar 
om att de känner en frustration när deras föräldrar hela tiden tjatar när det gäller 
diabetesskötseln. De unga kvinnorna känner sig även särbehandlade gentemot 
klasskamrater, tränare och av lärare. Några av flickorna har till exempel dåliga 
erfarenheter av lärare som ifrågasatte när de åt godis för att sedan lämna klassrummet 
för att kontrollera sin blodglukosnivå. En del tonåringar berättar att sjukdomen ger 
upphov till begränsningar i deras liv som gör att de blir mer bundna till andra. De anser 
därför att det är väldigt svårt att njuta av livet (Kyngas & Barlows, 1995). En 
uppfattning en del tonåringar har är att ha diabetes känns som ett helvete (Kyngas och 
Barlow, 1995). De tycker också att det är svårare att vara spontana när de ska göra något 
med sina vänner (Carroll & Marrero, 2006). En av deltagarna säger att:            
 
Well, you have to be more responsible. You have to remember your insulin, tester, sugar 
foods and to count everything you eat. You can’t just eat whatever and whenever you 
want, which is something I did before I was diagnosed (Carroll & Marrero, 2006, s. 
246).  
 
I Carroll och Marreros (2006) studie framkommer att några tonåringar känner sig 
hindrade från att delta i olika sportaktiviteter på grund av sin sjukdom. I den äldre 
gruppen av tonåringar framkom att det kan uppstå problem inför bilkörning eftersom de 
måste kontrollera sitt blodsocker innan de kan köra i väg. Om deras blodsocker är för 
högt är det olagligt att köra bil. Diabetessjukdomen minskar även möjligheterna till 
olika val av karriärer i livet. En ung man som deltog i studien beskriver hur hans 
framtidsplaner att bli stridspilot inte kan bli verklighet på grund av hans diabetes. I 
Kyngas och Barlows (1995) studie berättar några tonåringar att livet med diabetes känns 
som att vara fångad i en mardröm som aldrig tycks ta slut. Det finns en önskan om att 
vakna upp ur denna mardröm och att sjukdomen skulle vara borta. En tonåring uttrycker 
detta så här: 
 
”I am like a little boy in prison. I do not know anything about freedom. My life is a 
prison, separated from other people’s lives” (Kyngas & Barlow, 1995, s. 943).  
 
Ungdomarna i en studie av Leonard, Garwick och Adwan (2005) uttrycker att diabetes 
är en svår kamp som de aldrig kommer att vinna och en del tonåringar tycker det är 
svårt att vara optimister eftersom sjukdomen aldrig kan besegras. Även om det finns 
löfte om intensiv terapi och bättre kontroll som skulle kunna förbättra deras liv, är det 
svårt för tonåringarna att tro på att detta skulle kunna hjälpa dem (Davidson, Penney, 
Muller & Grey, 2004). De upplever att det är en svår sjukdom och att den tär mycket på 
deras krafter. Även om de inte tänker ständigt och jämt på sin diabetes finns sjukdomen 
ändå där, och den kommer aldrig att försvinna (Dickinson & O’Reilley 2004).  
 
 Tonåringar kan även känna en begränsning på grund att de inte kan kontrollera sin 
beroendeställning till andra människor. En deltagare uttrycker sig så här:  
 
I have never felt free (Kyngas & Barlow, 1995, s. 955). 
 
Att hantera både tonårslivet och sjukdomen.  
 
Tonåringar med diabetes typ 1 beskriver sin sjukdom som svår och krävande, men på 
samma gång tror de att de har en potentiell förmåga att handskas med den stress som 
sjukdomen medför. De flesta anser att sjukdomen är en del av livet och detta gör att de 
kan hitta ett sätt att förhålla sig till sjukdomen (Davidson, Penney, Muller & Grey 
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2004). En strategi tonåringen kan ha är att anpassa sin behandling till vardagliga rutiner, 
på så sätt kommer tonåringen lättare i håg vilka behandlingsåtgärder som ska göras. Om 
tonåringen känner sig trött eller utmattad, söker de hjälp med behandlingen hos 
föräldrarna (Davidson et al 2004). 
 
Eftersom diabetes är en svår sjukdom att hantera kan detta bidra till att tonåringar som 
har diabetes känner en stolthet när det gäller deras förmåga att kunna hantera 
sjukdomen. De upplever att de har kontroll över sjukdomen, vilket gör att de känner 
självsäkerhet och en frihet. Detta medför att de känner att de kan smälta in bland alla 
andra i deras ålder. Att smälta in i omgivningen är något som successivt växer fram och 
kan bidra med positiva följder för tonåringens hälsa och självkänsla (Davidson et al. 
2004). En del tonåringar menar i en studie av Kyngas och Barlow (1995) att deras 
diabetes är som en vana och de anser att deras sjukdom samt behandling är en 
integrerad del i deras liv. De uppfattar inte sig själva som annorlunda än andra unga 
människor i deras ålder utan diabetes och anser därför att deras liv är normalt. En av 
deltagarna kommenterade detta:  
 
The disease, the care and the treatment do not limit or disturb my life. It is a natural 
part of me. My life is the same as my friends (Kyngas & Barlow, 1995, s 943). 

 
I en studie av Dickinson och O’Reilly (2005) framkom det att unga kvinnor med 
diabetes inte anser att deras sjukdom upptar så stor plats i deras liv. De prioriterar att 
smälta in i tonårskulturen, vilket innebär att de strävar efter att vara med på alla 
aktiviteter som tonåringar gör utan diabetes. Kompisars förståelse om vad diabetes 
innebär, är något som hjälper tonårsdiabetiker att leva som alla andra (Caroll & 
Marrero, 2006). En flicka som deltar i studien uttrycker sig så här: 
 
I am really grateful for my friends because I was a cheerleader and I played basketball 
and all of these sports. They were always there when I was low. If I couldn’t walk or 
something then they would help me and give juice or whatever I need (Carroll & 
Marrero, 2006, s. 248). 
 
 
I Waller, Eiser, Heller, Knowles och Price (2004) studie framkommer det att tonåringar 
med diabetes upplever en entusiasm över att den nya insulinregimen (DAFNE) kan 
tillåta dem att leva ett mer normalt liv. Tonåringarna fokuserar på att den nya 
insulinregimen ger dem en ökad frihet när det gäller kosten och att de blir mindre 
beroende av andra. Det här gör det möjligt för tonåringar att leva ett liv som alla andra i 
deras ålder och en tonåring uttrycker:  
 
Think about it. This could make us as normal as a normal person without diabetes! boy, 
12 (Waller et al 2004, s. 286).  

 
Tonåringarna med diabetes berättar att de utövar fysisk träning. Detta ökar möjligheten 
till en flexibilitet i kosten och är även ett behandlingsalternativ för högt blodsocker. En 
känsla som härigenom kan uppstå för tonåringar är att de kan känna sig som en individ 
utan en kronisk sjukdom (Davidson et al 2004). 
 
I studier framkommer också att flickor och pojkar hanterar livet med sjukdomen på 
olika sätt. Williams (1999) fann att tonårsflickor med diabetes är mer öppna och pratar 
mer om sin sjukdom, än vad pojkar gör. En tonårsflicka med diabetes berättade att hon 
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tyckte det var viktigt att alla i hennes omgivning är informerade att hon har diabetes. 
Om något händer henne, vet andra kanske vilka åtgärder som kan vidtas (Williams, 
1999). En pojke säger att han inte ens pratar om sin sjukdom med sina kompisar. Han 
anser att det är hans ensak att han har diabetes och han vill inte berätta för sin bästa 
kompis att han har drabbats av sjukdomen (Williams, 1999).  
 
 
En flicka i den här studien beskriver att hon upplever att diabetes är en stor del i hennes 
liv och återger detta så här:  
 
The main thing is that it’s (diabetes) always on your mind, so it is a big issue, because 
you know every certain hour you’ve got to be doing something towards it, you know 
(Williams, 1999, s. 1162).  
 
En pojke upplever däremot sin sjukdom så här, och han säger.  
 
Just plain sailing and not much of a problem (Williams, 1999, s. 1162).  
 
Det finns i Willians studie (1999) skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller 
insulinbehandlingar per dag. Av de tio flickorna som intervjuas, intar nio sitt insulin 
mer än två gånger per dag. En följd av detta är att dessa flickor tar sitt insulin öppet i 
offentliga sammanhang. En reflektion tonårsflickorna gör är att diabetes är en del av 
deras identitet, och att de inte bryr sig om vad andra tycker (Williams, 1999). De flesta 
av pojkarna väljer däremot att ha en insulinregim som gör det möjligt att sköta 
behandlingen privat i hemmet. En pojke väljer då två insulinregimer per dag och säger 
att det ger honom en bättre kontroll. Ett annat argument för att bara ta sitt insulin 
hemma, är att han måste gå ifrån lektionen innan lunchrasten. Han måste därför ha med 
sig en spruta till skolan, som han säkert menar kommer att bli upptäckt. Han förklarar 
dessutom att det inte finns så många platser där han avskilt kan injicera sitt insulin, och 
att de toaletter som finns ibland inte kan låsas (Williams, 1999). I kontrast till pojkarna, 
har flickorna tagit ett eget ansvar för sin diabetesbehandling vilket har uppmuntras av 
sjukhuspersonalen. I Williams studie framkommer det att flickor har högre 
förväntningar på sig att vara mer självständiga i sin behandling av sjukdomen. Det kan 
uppstå problem när tonårsflickorna inte har någon som påminner om de olika 
behandlingsåtgärderna sjukdomen kräver. Uppmuntran av vårdpersonal när det gäller 
flickornas självständighet i sin behandling, har gjort att de inte fått samma stöd från sina 
föräldrar som pojkarna fått i sin diabetesbehandling.  En tonårsflicka säger så här: 
 
I don’t do my injection sometimes and that’s why I get these problems. 
 
CW: What happens when you don’t do it? 
 
My sugar level goes extremely high and I just start vomiting. It takes the whole day – 
like, if I don’t inject today at the end of this day at the end of this day I’d be like weak, I 
won’t want to get out of my bed (Williams, 1999, s. 1164) 
    
I studien av Dickinson och O’Reilly (2004) menar flickor mellan 16-17 år att de 
prioriterar att vara aktivt involverade i tonårskulturen och därför minskar deras fokus på 
diabetes. För en del flickor i den här studien är diabetes bara en del som blivit integrerad 
i deras liv och de försöker att inte göra så stor sak av det. De anser att det är viktigt att 
deras liv kommer i första hand. För den här gruppen av unga tonårskvinnor bestämmer 
sjukdomen inte vem de är, de ser sig själva som normala tonåringar. Dickinson och 
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O’Reilly påvisar att tonårsflickor med diabetes inte tycker om när andra människor, 
speciellt vänner och föräldrar till vänner, gör en stor sak av deras sjukdom. En av 
tonåringarna beskriver att hon inte gillar att få uppmärksamhet. Tonårsflickor upplever 
att diabetessjukdomen tvingar dem att bli både mer oberoende, och mer ansvarstagande 
än deras jämnåriga kompisar. Kraven på diabetesskötseln upplever flickorna som 
positivt och ger en möjlighet av att kunna agera självständigt (Dickinson & O’Reilly, 
2004). 
Flickorna införlivar sjukdomen till sin identitet på ett antingen positivt eller negativt sätt 
men sjukdomen upptar en stor del av deras dagliga liv.  Däremot upplever pojkar att 
sjukdomen bara är en liten del av det dagliga livet. De brukar inte prata med sina vänner 
om sjukdomen och de anser att det är deras ensak. Flickorna är mera flexibla när det 
gäller behandlingen av sin sjukdom jämfört med pojkarna och ibland kan detta orsaka 
allvarliga konsekvenser för flickornas hälsa (Williams, 1999). Pojkar upplever det 
positivt med strikta rutiner när det gäller behandlingen av sin sjukdom och känner på så 
sätt att det underlättar att hantera sin diabetes. Det här leder i sin tur till att de minskar 
riskerna för komplikationer (Leonard, Garwick & Adwan 2005).  
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Att känna sig kontrollerad och att inte förstås av andra. 
 
Tonåringar med diabetes råkar ofta ut i konflikter med föräldrar och sjukvårdspersonal. 
En del tonåringar känner att de här personerna misslyckas med att förstå dem, eftersom 
sjukvårdspersonal och föräldrar försöker tvinga dem till att ändra sin livsstil. De känner 
att dessa personer är mer intresserade av sjukdomen än att se varje tonåring som en 
individ med egen integritet. Konsekvenserna som konflikten ger är att det uppstår 
svårigheter i hemmet och i kontakten med sjukvården när det gäller behandlingen av 
sjukdomen. En del tonåringar använder lögner som en försvarsmekanism för att undvika 
konflikter med sjukpersonalen och familjen (Kyngas & Barlow, 1995). En tonåring 
upplever det så här:  
 
I have learned to lie.  It is better to lie to my parents, nurses and doctors than to be 
nagged  (Kyngas & Barlow, 1995, s. 944).  
 
En tonåring upplever en frustration över att hennes pappa tycks veta allt om hennes 
diabetes trots att han inte var delaktig på sjukhusets informationsmöte. Detta gör att 
tonåringen känner en irritation, eftersom pappan inte har tagit till sig kunskap om hur 
hennes sjukdom påverkar henne (Caroll & Marrero, 2006). 
 
En del tonåringar med diabetes upplever att vissa klasskamrater och lärare i skolan inte 
tror på att de ibland mår dåligt. Denna misstro uppstår tillexempel när de måste gå i från 
klassrummet för att kontrollera sitt blodsocker eller för att få i sig något att äta. Dessa 
människor tror att tonåringen ljuger och använder sjukdomen som en ursäkt för att 
slippa lektionen (Caroll & Marrero, 2006).  
 

I Dickinson och O’Reilleys (2004) studie visar det sig att flickorna känner ett tvång 
över att de måste kontrollera sin blodglukosnivå, ha koll på vad de äter, anpassa 
insulindosen och sköta sjukdomen. Att göra detta betyder ofta att de får oönskad 
uppmärksamhet. De tycker till exempel att det är genant när människor ställer frågor, 
tittar på dem när de äter eller tar sitt insulin. En del människor tror till och med att de 
missbrukar illegala droger. 

 
Något som kom fram i analysen är att många tonåringar upplever sig kontrollerade av 
föräldrar och sjukhuspersonal. Denna känsla uppstår när tonåringen strävar efter att 
självständigt behandla sin sjukdom.  Ett exempel på behandlingsåtgärder som 
kontrollerades av utomstående är blod och urintest. De flesta av dessa unga människor 
tyckte att det var genant att lämna exempelvis urinprover till sjuksköterskan. 
Tonåringarna upplever att detta är en privat och personlig sak (Kyngas & Barlow, 
1995). En del tonåringar ser positivt på att föräldrar är aktivt involverade i deras 
sjukdom, andra inte. Några av dem uttrycker tacksamhet över att få hjälp, andra tycker 
att de är jobbigt att föräldrar ständigt tjatar om vad de ska göra. En sak som irriterar 
tonåringar är att de inte tycker om att bli kontrollerade av sina föräldrar. Att känna sig 
kontrollers kan skapa en sjukdomslidande  De känner då att föräldrarna inte litar på dem 
och en tonåring uttrycker sig så här:  
 
They let me go out and do things by myself and everything, but they always ask me what 
my blood sugars have been every day (Leonard, Garwick & Adwan, 2005, s. 409). 
 
Att känna oro och skuld. 
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Tonåringar uttrycker oro över att behöva ta fullt ansvar för sin sjukdom. De tror det 
kommer att bli svårt att i framtiden ta hand om sig själva, när inte någon påminner om 
blodsockerkontroller eller insulin. Samtidigt som de känner oro över att ta fullt ansvar, 
ser de också positivt på att de blir självständiga (Leonard et al.2005).  
Något som kan vara ett problem för tonåringen är hur eller när de ska tala om för sina 
kompisar att de har diabetes. Om alla vet, kan detta skapa en oro för tonåringen, och de 
kan till och med skulle ångra att de talade om det överhuvudtaget (Davidson, Penney, 
Muller & Grey 2004). 
Tonåringen med diabetes strävar efter att ha nära vänner som har kunskap om diabetes 
och på så vis ger dem stöd, för att detta ger en känsla av trygghet. Emellertid så kan en 
god vän orsaka känslor av oro, exempelvis genom att överbeskydda, sprida rykte om 
sjukdomen och prata öppet om sjukdomen i sociala sammanhang (Davidson et al 2004).  
 
Oro kan också uppstå när tonåringar till exempel tvingas byta skola. De måste börja om 
från början och anpassa sina rutiner på nytt. Tonåringen måste även informera andra i 
sin omgivning om sjukdomen igen (Davidson et al.2004).  
Det finns också en oro hos tonåringar över hur andra skall reagerar när sjukdomen 
måste skötas under skoltid. Det kan vara när de ska ge sig själva insulin och ta 
blodglukos, eftersom det känns obekvämt att göra det på skolan (Waller, Eiser, Heller, 
Knowles och Price 2004). 
Tonårsdiabetiker känner sig även oroliga på grund av ovissheten inför framtiden. De 
uttryckte då sin oro över svårigheterna när det gäller att klara av att vårda sin diabetes 
på längre sikt. Det finns även en oro över hur de ska klara av skolan, arbetet och bevara 
sin hälsa i framtiden (Kyngas & Barlow, 1995) 
 
 
Relationen med föräldrarna kan vara både positiva och negativa. I vardagslivet kan 
ibland tonåringen uppleva föräldrarna som både överbeskyddande och tjatiga. Samtidigt 
kan det också kännas som något positivt att föräldrarna bryr sig och är ett stöd i 
diabetesbehandlingen (Davidson et al.2004).  
Tonåringen kan ofta känna en skuldkänsla över att de inte sköter sin diabetes på rätt sätt. 
Detta kan infinna sig vid exempelvis dåliga blodglukosresultat (Davidson, Penney, 
Muller & Grey 2004). Det finns också en risk att tonårsdiabetikern kan missförstå 
kostdirektiv, även efter en lång tids behandling av diabetes. I en studie av Davidson et 
al. (2004) visade resultatet att när man inte kan leva upp till de kostdirektiv som finns 
känner vissa tonåringar skuld. Detta kan ske när deras familj och vänner hela tiden 
lägger sig i vad de äter och tonåringen upplever då skuld över att inte kan leva upp till 
föräldrarnas förväntningar (Davidson et al., 2004).  en tonåring upplever det så här: 
 
My dad ask me a lot about what my blood sugars are and stuff and how I’ m doing with 
it…If my numbers are high, he’ll get mad at me (Leonard, Garwick & Adwan, 2005, s. 
410).  
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Att vara i behov av kunskap. 
 
Tonåringar tycker att informationen är bäst när den är enkel, tydlig och rolig. Det är 
också viktigt att informationen äger rum under skoltid för att den inte ska förstöra deras 
fritid. Det är viktigt för tonåringar med diabetes att få möta personer med liknande 
upplevelser och erfarenheter för på så sätt kan man lära känna varandra. Genom att 
olika diabetesläger arrangeras kan detta leda till att yngre, jämnåriga och äldre 
tonåringar får utbyte av varandras erfarenheter. Detta kan vara till hjälp för 
tonårsdiabetikern att tackla sjukdomen på en bättre sätt. En flicka uttrycker sig så här: 
 
It’s good (group education) because you get to talk to other it makes you think, I should 
be doing that! It was the first time she’d ever spent any length of time with other 
children with diabetes so she thought I’m not the only one! (Waller, Eiser, Heller, 
Knowles & Price, 2005, s. 286).  
 
Tonåringarna tycker att det är positivt att föräldrar är med när de möter 
sjukvårdpersonalen. De anser att deras föräldrar kan förklara vad sjukvårdspersonalen 
säger i enklare termer (Leonard et al 2005). Båda flickor och pojkar tycker att 
sjukvårdpersonalen inte använder rätt språk för att förklara vad som kommer att ske i 
diabetesbehandlingen. Detta resulterar i att de alltid behöver få hjälp av föräldrar för att 
få en klarhet i behandlingsstrategin (Leonard et al.2005).  
 
I en studie av Waller et al (2004) framkom att en del tonåringar ibland upplever att de 
får för mycket information på en gång av sjukvårdspersonalen. Det massiva 
informationsflödet kan vara svårt att ta till sig. Mötet med den behandlande läkaren är 
också ibland för kort. Tonåringarna känner att deras frågor inte blir besvarade och att 
läkaren bara fokuserar på sjukdomen. Därför får de inte den information de så väl 
behöver. Många tonåringar är positiva till att ha en e-postkontakt med sin behandlande 
läkare. En frihet uppstår då tonåringen när som helst kan ställa frågor angående sin 
diabetesbehandling, och en uppföljning av blodsockernivån kan också dagligen utföras. 
Detta var något som var speciellt vanligt i bemötandet av yngre tonåringar.  
 
Informationen när det gäller diabetes är intressant och viktigt för den tonåring som har 
drabbats av sjukdomen. Om så är fallet kan tonåringen känna en entusiasm och på så 
sätt lära sig mer om sin sjukdom. Tonåringar vill också att informationen ska vara utan 
prestationskrav. De tycker också att det är bättre att lära sig olika behandlingsåtgärder 
praktiskt och inte bara teoretiskt Det är också viktigt för tonåringarna att föräldrarna är 
välinformerade så att de på bästa sätt kan stötta och hjälpa när det behövs. Emellertid 
upplever de det väldigt frustrerande om föräldrarna agerar som om de egentligen inte 
har någon kunskap (Waller et al 2004).  
 
Det finns dock tonåringar som har ett annat synsätt på sin sjukdom. Eftersom de följde 
regelbundna tider, och råd angående diet och motion, kände de sig nöjda med att få den 
här informationen så de kunde leva en hälsosam livsstil. Det här medförde att den 
kontroll som utfördes av föräldrar och sjukvårdspersonal angående tonåringarnas 
diabetes, mottogs som positivt (Kyngas & Barlow, 1995). För alla tonåringar i 
Davidson, Penney, Muller och Grey (2004) var ett dominant tema att inte helt lita på 
den vårdplan som hade ordinerats till dem. De tror inte på att ett högt eller lågt 
blodsocker kan förhindras på så sätt. Många tonåringar tycker också att de borde vara 
mer involverade i sin vårdregim. En tonåring uttrycker sig så här:   
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It seems to me that ourselves we could think it out logical, what we could do for 
ourselves instead of what 20 doctors try to figure out for us and it not coming out right  
(Davidson, et al. 2004, s.77).  
 
En annan tonåring beskriver följande: 
 

Yeah, we know ourselves better than they do (Davidson, et al. 2004, s.77). 
 
 
DISKUSSION 

I diskussionen ingår metoddiskussion och resultatdiskussion.  

Metoddiskussion 
 
Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville beskriva hur tonåringar med diabetes 
upplever och hanterar sitt dagliga liv med sjukdomen. Vi tycker att den 
litteraturbaserade modellen vi använt oss av var lämplig för vår uppsats, eftersom 
vetenskapliga artiklar skrivna av andra, kan ge en inblick hur det är för en tonåring att 
leva med diabetes typ1. På detta sätt kunde vi beskriva materialet och ta fram nya 
slutsatser. En av artiklarna är publicerad 1995, men resterande av dem är av senare 
datum. Våra artiklar kommer från tre olika länder: USA, England och Finland. Den 
geografiska spridningen gör att undersökningen får en större bredd. En negativ aspekt 
var att vi inte hittade någon vetenskaplig studie från Sverige.  I vår analys av det 
insamlade materialet uppstod teman som vi tyckte var intressanta och beskriver 
materialet. Vi anser att det var svårt att formulera korrekta teman eftersom innehållet i 
de olika temana på många sätt överlappar varandra. Efter ett antal justeringar 
formulerade vi emellertid teman som var relevanta för vårt syfte.  
 
Vi är medvetna om att alla individer/tonåringar är unika och att vi inte kan generalisera, 
men vårt resultat bidrar förhoppningsvis till att förståelsen för dessa tonåringars 
livssituation ökar.  Även om en kvalitativ studies resultat inte är möjligt att generalisera 
finns dock i dylikt resultat mönster som kan överföras till kontext där dessa människor 
vårdas. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Då tonåringar drabbas av en kronisk sjukdom innebär det stora konsekvenser i deras 
livsföring. Resultatet visar att tonåringar med diabetes upplever sig fångade i sin 
sjukdom. Den fångenskap som pojkar och flickor upplever, gör att de känner sig 
begränsade i sin sjukdom. Enligt Eriksson (1994) kan ett sjukdomslidande vara de 
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fysiska symtom som en sjukdom ger, men även upplevelsen av att känna sig begränsad. 
Hon beskriver vidare att ett sjukdomslidande även kan beröra själen och det andliga hos 
patienten. En människa kan då uppleva en skam och skuld i relation till den sjukdom 
eller behandling som han eller hon har. Patienten kan själv uppleva detta om 
vårdpersonalen har en fördömande attityd, men det kan även bero på det sociala 
sammanhanget. I resultatet framkom det att tonåringar kan känna hur deras 
diabetessjukdom ger upphov till en del hinder i livet som de inte kan påverka. De 
känner sig tvingade att anpassa sig efter människor i sin omgivning som instruerar dem 
i hur de ska sköta sin sjukdom. Något som också kom fram var att de här tonåringarna 
kan känna sig fångade och ofta blir tvungna att avstå från många aktiviteter på grund av 
sin diabetes. Det här gör att det kan vara svårare att till exempel spontant följa med och 
campa eller att sova över hos sina kompisar. De känner sig fångade av sin sjukdom 
eftersom deras kompisar eller andra i deras omgivning inte är lika insatt i sjukdomen 
som deras föräldrar är.  
 
I resultatet framkommer det att flickor är mer självständiga och utåtriktade än pojkar i 
förhållningssättet till sin sjukdom. Vi tror att det kan bero på en samhällsattityd som 
säger att flickorna automatiskt får ta mer ansvar, eftersom de mognar tidigare än pojkar. 
Orsaken till att pojkar är så förtegna om sin sjukdom, kan bero på att deras status i den 
maskulina hierarkin blir hotad (Williams, 1999; Connell, 1987). Det kan därför vara 
svårt för tonårspojkar att öppet prata om sin sjukdom. De upplever att deras sjukdom 
riskerar att omkullkasta deras manlighet och är rädda för att då inte bli accepterade av 
sina kompisar. Det framkommer även i resultatet att det finns en tendens att flickor blir 
förbisedda i sin diabetesbehandling. I och med att flickorna anses vara mer 
ansvarstagande tror vi att vårdpersonal och familjen ibland kan försumma flickorna. Det 
här kan innebära negativa konsekvenser för behandlingen av deras sjukdom.   
 
Resultatet visar att en del tonåringar känner sig kontrollerade och att andra inte förstår 
deras situation. Detta kan bero på ett problem i vårdrelationen enligt Eriksson (1990). 
Vårdrelationen utgör en grund i vårdprocessen där patienter lär sig att ta emot och ge, 
men varken vårdgivare eller vårdtagare uppfattar att det här är självklart. Relationen ska 
byggas enligt Eriksson på en ömsesidighet, utan att vårdare ska forcera relationen. Den 
här processen ska enligt Eriksson vara ett öppet system som står i ständig interaktion till 
andra och det omgivande systemet. Erikssons förklaring till en interaktion är ett 
konstant utbyte av information och utförande av olika vårdaktivitet Den upplevelsen av 
kontroll en tonåring upplever skapar ett lidande. Ett lidande handlar inte enbart om att 
observera symtomen utan innebär också en inre process. Lidandet beskrivs ofta som 
någon form av hot, kränkning eller förlust av människans själ. Ett sådant lidande kan 
uppstå för tonåringar när de upplever exempelvis misstro från lärare och klasskamrater 
när de måste gå ifrån lektionen för att ta sitt insulin eller blodsockertest. Tonåringar med 
diabetes upplever härmed en brist på förståelse av omgivningen vilket visar sig i Caroll 
och Marrero (2006) studie. En frustration kan också uppstå när ingen förstår varför de 
måste göra det och de får höra, att det använder det som svepskäl för att slippa lektioner 
i skolan. Vi tycker att det behövs mer information om diabetes, till lärare och 
klasskamrater för att motverka att missförstånd uppstår. Om till exempel skolsköterskan 
informerar om diabetes på skolan kan det underlätta för tonåringar med diabetes och 
medföra att missförstånd undviks. Förutsättningar för detta finns, om deras vänner får 
information om vad diabetes är och om vännerna kan se känna igen tecken på till 
exempel lågt blodsocker. Detta kan öppna möjligheter för de här tonåringarna att vara 
med på till exempelvis olika sportaktiviteter och känna att de är med i gemenskapen 
med sina kompisar.  
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I vår studie framkom att tonåringar upplevde att sjukvårdspersonalens information när 
det gällde diabetesbehandlingen var otydlig och innehöll svåra termer. Det visade sig 
också att mötet med den behandlande läkaren var för kort och fokuserade på 
tonåringarnas sjukdom. Vi kan därför konstatera att tonårsdiabetiker vill att läkare och 
sjuksköterskor lägger ner mer tid på att undervisa i behandlingen av sjukdomen. I vår 
studie fann vi att tonåringar med diabetes också vill att informationen ska vara lätt att 
förstå, vara individanpassad, inspirerande samt intresseväckande för att möjliggöra 
förutsättningarna till en bra följsamhet i behandlingen. Ett exempel på detta visar sig i 
en studie av Waller et al (2005) när tonåringar med diabetes som intervjuades påpekar 
vikten av en tydlig, enkel, rolig och individanpassad information.  
 
Det är viktigt att sjukvårdspersonalen inte enbart ser tonåringarna som diabetiker utan 
frågar om saker som inte rör sjukdomen i sig.  Vi tycker att vårdpersonal som kommer i 
kontakt med tonårsdiabetiker ska försäkra sig i att tonåringen förstår vad som 
informeras i samband med diabetesbehandlingen. Detta kan göras genom att ta reda på 
hur mycket tonåringen kan om sin sjukdom. Mötet med den här unga människan ska ske 
på ett lugnt och avslappnade sätt och i en lugn miljö utan störande inslag. 
Vårdpersonalen kan ge varandra konstruktiv kritik och våga säga ifrån om mötet med 
patienten. 
 
Resultat visar att tonåringar med diabetes känner sig tryggare och öppnar sig mer med 
personer som har drabbas med samma eller liknande sjukdom. Därför tycker vi det är 
bra om vi är uppmärksamma och lyssnar noga i samtalet med tonåringen och bejakar 
tonåringens livsstil. Det gäller att försöka lyssna och förstå hur tonåringen med diabetes 
typ 1 upplever sin sjukdom och hur den påverkar tonåringen. Vi ska inte negligera 
tonåringen i mötet utan prata direkt till honom eller henne En sak vi också måste ta 
hänsyn i mötet med tonåringen är att dem själva ska få avgöra om deras föräldrar ska 
vara med eller inte. Det innebär inte att föräldrarna ska försvinna som stöd i 
behandlingen, utan att de ska förstå att det är en viktig del i tonåringarnas behandling av 
sjukdomen 
 
Slutsats 
 
Sätten att leva med och hantera diabetes typ 1 som tonåring kan variera och beror på 
varierande faktorer.  
 
Vår studie visar att vissa tonåringar med diabetes typ 1 kan ha ett mer positivt synsätt på 
sitt liv medan andra förnekar sin sjukdom.  Att ha en bra relation till andra är viktigt för 
att tonåringar ska kunna hantera sin sjukdom. Tonåringar som hamnar i konflikt med 
omgivningen har svårare att sköta sin sjukdom, vilket kan göra att de känner sig 
kontrollerade och beroende av andra. Detta gör det svårt för tonåringar med diabetes att 
smälta in i tonårskulturen.  
 
Vår studie visar att flickor förväntas kunna ta ett större ansvar i behandlingen av sin 
sjukdom än pojkarna.   
 
I möte med sjuksköterskan är det viktigt att tonåringar med diabetes har en frihet att 
kunna ge sin åsikt om hur vården ska se ut.  På så sätt kan vården anpassas till den 
enskilda människan och möjligheten ökar för att hon eller han skall känna ett 
välbefinnande.  
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Bilaga 1     

 Perspektiv   
                

 Syfte Metod Resultat 

Titel: The role of 
significant others 
in adolescent 
diabetes   
Författare: 
Carroll, A, E., 
Marrero, D,G. 

Tidskrift: The 
Diabetes Educator 
Årtal: 2006  

Tonårsdiabetike
rs upplevelse av 
hur deras 
livskvalitet 
påverkas av 
sjukdomen. 
 
                         

 Syftet med studien 
är att beskriva hur 
tonåringar ansåg att 
diabetes typ 1 
påverkade deras 
livskvalitet. Det var 
också att få fram hur 
tonårsdiabetikers 
relation påverkades 
när det gällde 
föräldrar och den 
övriga omgivningen. 

 Deltagarna i 
studien med 
diabetes typ 1 var 
totalt 31 stycken 
mellan 13-18 år. 
Det var en 
kvalitativ studie 
som utgick ifrån 
bandinspelningar 
av intervjuer.  

Resultatet studien 
beskriver är hur 
relationer kan påverka 
och vad skolan har för 
inverkan på deras 
livskvalitet. Resultaten 
visar att tonåringar 
upplever sjukdomen som 
något negativt, 
stressande och att 
tonåringar strävar efter 
en själständighet. 

Titel: Stressor and 
self-care 
challanges faced 
by adolescents 
living with type1 
diabetes.  
Författare: 
Davidson, M., 
Penney, E, A & 
Muller, B 
Tidskrift: 
Applied Nursing 
Research  
Årtal: 2004 

Hur tonåringar 
med diabetes 
typ 1 upplever 
att deras 
sjukdom  
framkallar 
stress. 

  
Syftet med studien 
var att beskriva 
tonårsdiabetikers 
källor till stress och 
utmaningar att 
hantera sin diabetes 
självständigt.  

Deltagarna i 
studien var 34 
tonåringar i åldern 
12-20 år med 
diabetes typ 1. 
Studien var  
kvalitativ.   
  

 Resultatet visar hur 
tonåringar med diabetes 
typ 1 hanterar stress i 
olika situationer som 
uppstod i samband med 
sin sjukdom. Tonåringar 
upplever en känsla av 
skuld och frustration när 
de inte kan hålla 
sjukdomen under 
kontroll. En annan 
känsla som kommer 
fram i den här studien är 
att en del tonåringar har 
integrerat sjukdomen 
som en del av sitt 
vardagliga liv. Att avstå 
från mat när de är 
hungriga, eller att äta när 
de inte är hungriga 
upplever tonåringar som 
ett dilemma.  
 

Titel: The lived 
experience of 
adolescent 
females with 
type1 diabetes. 
Författare: 
Dickinson, J, K., 
O’Reilly, 
Maureen, M  
Tidskrift: The 
Diabetes Educator 
Årtal: 2004 

 
Tonårsflickors 
levda erfarenhet 
av diabetes typ 
1.  

 
 
 

Syftet med studien 
var att få en ökad 
förståelse för hur det 
är för en tonåring att 
leva med diabetes 
typ 1.  

Deltagarna var 
totalt tio kvinnor i 
åldern 16-17 år. 
Intervjuerna var 
frivilliga med en 
deltagare åt 
gången. 
Kvalitativ studie 
med en 
fenomenologisk 
ansats 

Resultatet visar att 
tonårsflickorna med 
diabetes typ 1 i  kände 
sig bundna av sin 
sjukdom och 
sjukvårdsapparaten.  Det 
kom dock fram att de här 
tonåringarna fann ett sätt 
att hantera sin sjukdom, 
vilket gör att de kan 
smälta in bland alla 
andra i samma ålder. Det 
framkom att en del 
tonåringar även  slarvade 
med behandlingen vilket 
innebar en del negativa 
konsekvenser.  

Titel: Diabetes: 
an adolescent’s 
perspective  
Författare: 
Kyngas, H., 
Barlow, J  
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing.   
Årtal: 1995 

Hur tonåringar 
med diabetes 
typ 1 upplever 
att deras 
sjukdom utgör 
en begränsning 
av deras frihet 
och oberoende. 

 
 
 

Syftet med studien 
är att beskriva den 
individuella 
betydelsen och 
påverkan diabetes 
typ 1 har för 
tonåringar.   

Totalt intervjuades 
51 tonåringar i 
åldern 13-17år. 
Studien bestod av 
28 pojkar och 23 
flickor som hade 
diabetes typ 1. 
Studien är 
kvalitativ med en 
fenomenologisk 
ansats. 1.  

 Resultatet visar 
tonåringars personliga 
upplevelse av att leva 
med diabetes typ 1. Det 
kunde till exempel 
gestalta sig i att diabetes 
känns som en mardröm 
som aldrig tar slut och 
som ett fängelse. 



Bilaga 2 
Titel: 
Adolescent’s 
perceptions of 
parental roles and 
involvement in 
diabetes 
management  
 
Författare: 
Leonard, B, J., 
Garwick, A & 
Adwan, J, Z 
  
Tidskrift: Journal 
of Pediatric 
Nursing 
 
Årtal: 2005 

Hur tonåringar 
upplever sin 
relation till 
föräldrarna och 
vilken påverkan 
det har på deras 
sjukdom. 
 
 
                         

Syftet med studien är 
hur tonårsdiabetikers 
relationer till 
föräldrar och 
omgivning påverkas 
av hög och låg 
blodsockernivå och 
på vilket sätt 
tonåringar upplever 
att deras följsamhet 
till sjukdomen 
påverkas.      

En kvalitativ 
studie med 
tonåringar i åldern 
14-16 år som har 
diabetes typ 1. Det 
var sammanlagt 18 
stycken som deltog 
i studien, tretton 
flickor och fem 
pojkar. Deltagarna 
intervjuades av 
och intervjun 
fokuserade på 
deltagarnas 
relation till 
föräldrarna när det 
gällde 
behandlingen. 

Tonåringar som skötte 
sin diabetes hade mindre 
konflikter med anhöriga 
än de som inte gjorde det 
 
Att ha begränsningar 
upplevde de som negativ 
och en del tonåringar 
hamnade i depression. 
Att själv kunna sköta sin 
behandling gav 
tonåringarna en känsla av 
själständighet  

Titel: 
Adolescent’s and 
their parent’s 
views on the 
acceptability and 
design of a new 
diabetes 
education 
programme: a 
focus group 
analysis    
Författare: 
Waller, H., 
Heller, S., 
Knowles, J & 
Price, K 
Tidskrift: 
Blackwell 
Publishing Ltd, 
Child: Care 
Health and & 
Development 
Årtal: 2005 

 Information till 
tonårsdiabetiker 
och föräldrar när 
det gäller ett 
behandlingsprog
ram för diabetes. 
 
 

Syftet i den här 
studien var att ta reda 
på hur tonåringar och 
barn med diabetes 
typ 1 accepterar samt 
upplever ett nytt 
utbildningsprogram 
för diabetiker. 

Studien var 
kvalitativ med 
totalt 24 barn. 12 
pojkar och 12 
flickor i åldern 11-
16 år. Deltagande 
föräldrar var 29 
stycken. 8 pappor 
och 21 mammor.  
 

Resultatet visar att 
tonåringarna med 
diabetes typ 1 som deltog 
i studien var entusiastiska 
att 
utbildningsprogrammet 
de deltog i kunde 
medföra att deras 
livskvalitet förbättrades.  
En känsla infann sig av 
att kunna vara som alla 
andra i deras ålder Att 
kunna möta andra 
tonåringar med samma 
sjukdom och dela med 
erfarenheterna upplevde 
av tonåringar som positiv 

Titel: Gender, 
adolescence and 
management 
Författare: 
Williams, C 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 1999 

Inverkan på 
könet och 
hanteringen av 
diabetes typ1 för 
tonåringar. 
 
 
 

Syftet med studien 
var att ta reda på hur 
flickor och pojkar i 
tonåren med diabetes 
typ 1 upplever och 
hanterar sin sjukdom. 

Artikeln är 
kvalitativ med 
totalt 25 
deltagande 
tonåringar med 
könsfördelningen 
av tio pojkar och 
femton flickor i 
åldern 15-18 år.  

Resultatet visar på vilket 
sätt pojkar och flickor 
med diabetes upplever 
och hanterar sin sjukdom. 
I studien kommer det 
också fram att flickor och 
pojkar blir bemöta på 
olika sätt av föräldrar och 
sjukhuspersonal när det 
gäller behandlingen av 
sin sjukdom och att 
Pojkar har mer strikta 
rutiner jämför med 
flickor. 
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