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Sammanfattning     

Diabetes typ 1 är en sjukdom som oftast diagnostiseras i början av tonårsperioden. 

Tonåren är en känslig ålder där individen strävar efter att hitta en identitet. Identitet 

uppnås när tonåringar tillåts att experimentera med de valmöjligheter som påverkar 

deras liv. Föräldrar bör finnas tillgängliga när de behövs men bör gradvis överlåta 

kontrollen åt tonåringarna för att uppmuntra självständighet. Sjuksköterskan spelar en 

viktig roll i tonåringars strävan efter autonomi. Sjuksköterskan bör informera och 

motivera tonåringar till att ta ansvar för egenvården. För att skapa förutsättningar för en 

bra egenvård av diabetes och förhindra senkomplikationer, är det viktigt för 

sjuksköterskan att veta hur tonåringar upplever sin omgivning. Syftet är att belysa 

tonåringars, med typ 1 diabetes, känsla av omgivningens betydelse för hälsa och 

välbefinnande. Eftersom kvalitativa metoder är lämpliga för att beskriva fenomen, 

valdes det att göra en kvalitativ litteraturstudie i ämnet. De nio utvalda vetenskapliga 

artiklar som har användas i denna uppsats, har sökts via databasen Cinahl. Resultatet 

visade på att tonåringarna kände en trygghet i att dela upplevelsen av diabetes med sina 

vänner. Tonåringarna strävade efter att vara som vännerna, och de kände frustration då 

vännerna missförstod diabetes vården. Tonåringarna upplevde att föräldrarna visste mer 

om diet och diabetes än tonåringarna gjorde. Tonåringarna upplevde autonomi och 

frihet, men ibland kunde föräldrarna bli för kontrollerande. I mötet med vårdpersonal, 

kunde tonåringarna uppleva hälsa och välbefinnande när vårdpersonalen var personliga 

och lyssnade på deras funderingar. Lidande uppstod när vårdpersonalen inte inkluderade 

tonåringen i diabetes vården. I resultatdiskussionen diskuteras tre nya teman som 

framkom ur resultatet: Tonåringar vill ha mer information, Omgivningens betydelse för 

hälsa och välbefinnande, och Omgivningen kan lindra lidande. 
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INLEDNING 

Diabetes diskriminerar inte kön, ålder eller etnicitet. Frekvensen av diabetes bland 

världsbefolkningen har ökat avsevärt de senaste tio åren på grund av ändrad livsstil så 

som mindre motion och ohälsosam kost. Många som uppsöker sjukhus, har diabetes 

som grundsjukdom, och därför är det viktigt för allmänsjuksköterskan att ha goda 

kunskaper om diabetes. Diabetes kan göra att människors livsvärld förändras radikalt då 

de måste förändra livsstil som exempel kost, motion och insulinadministration. De flesta 

vuxna människor som diagnostiseras med diabetes har utvecklat verktyg för att hantera 

förändringen som sker när de måste leva med sjukdomen. Vuxna människor har 

utvecklats till att bli autonoma i sitt sätt att tänka och handla (Dammen & Jorunn, 2002; 

Townsend, 2006).  

Tonårsperioden är ett mellanskede där autonomin växer fram. Tonåringen står med ena 

foten i barndomen och andra foten i vuxenlivet. De strävar efter att bli självständiga i 

stället för att förlita sig helt och hållet på vuxna i omgivningen. För att uppnå autonomi, 

måste tonåringen klara av sin egenvård i relation till diabetesvården. Omgivningen 

spelar en viktig roll i tonåringens utveckling till att förbli autonom. För att främja 

tonåringens utveckling till en autonom vuxen i relation till diabetesvården, är det viktigt 

för sjuksköterskan att känna till hur omgivningen upplevs och hur relationer hjälper 

tonåringen att klara av sin egenvård. Då tonåringar redan går igenom en omvälvande 

period, där de försöker skapa en identitet och smälta in med vännerna, kan det vara svårt 

att leva med diabetes. Men, sjuksköterskan kan med sin erfarenhet och kunskap, 

underlätta tonåringens egenvård (Wiklund, 2003; Townsend, 2006). I denna uppsats 

kommer tonåringar definieras som personer mellan åldrarna 12-18 år.  

 

 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

I pankreas finns det betaceller som producerar och utsöndrar insulin. Typ 1 diabetes är 

en autoimmun sjukdom som karakteriseras av en gradvis förstörelse av betacellerna i 

bukspottkörteln. Vid typ 1 diabetes utsöndras antingen lite insulin eller ingen alls. 

Insulin behövs för att transportera glukos till cellerna. Oftast finns det en utlösande 

faktor så som en infektion eller stress. Personer som diagnostiserats med typ 1 diabetes 

måste kontrollera blodglukos nivåerna och ta insulin injektioner flera gånger om dagen 

(Dammen & Jorunn, 2002). Oftast diagnostiseras individer med diabetes typ 1 som barn 

eller tidiga tonåren, vilket är en känslig ålder med många hormonella omställningar, och 

där tonåringar också går igenom en period som präglas av strävan efter självständighet 

och frigörelse från föräldrar (Alvarsson, Brisman, Viklund, Örtqvist, & Östenson, 

2007).  
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Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett valigt förekommande blodprov som tas på 

tonåringarna var tredje månad till en gång om året. För vårdpersonalen är det en 

indikation på hur glukosvärdet har varit de senaste tre månaderna, men för tonåringarna 

är den en indirekt indikator på hur väl de skött sin diabetes vård (HbA1C, 2010).  

Hypoglykemi är en tidig komplikation av diabetes. Hypoglykemi är när glukosnivån i 

blodet är lägre än eller lika med 3 mmol/L. Känning definieras som en subjektiv 

upplevelse, personen med diabetes känner, när blod glukosnivån i blodet är lågt. Tidiga 

symptom på lågt blodsocker involverar de av centrala nervsystemet (CNS) exempelvis 

irritation, förvirring, yrsel, tremor, trötthet, svettningar och medvetslöshet (Dammen & 

Jorunn, 2002; Lilly et al, 2005). Oftast kan hypoglykemi hävas genom att äta något sött, 

men om personen är medvetslös kan administration av glukagoninjektion göra att hon 

kvicknar till tillräckligt för att äta eller dricka något, men om personen i fråga inte 

vaknar behövs intravenös tillförsel av glukos på sjukhus (Dammen & Jorunn, 2002). 

Den allvarligaste formen av hypoglykemi sker i samband med alkoholintag och ökad 

fysisk aktivitet så som dans. Eftersom alkohol förbränns i levern, klarar inte levern av 

att utsöndra lagrad glukos samtidigt som den skall förbränna alkoholen. Eftersom 

många människor tror att blodsocker nivån höjs då en person med diabetes intar dryck 

eller föda, missförstås oftast behovet av mat i samband med alkohol (Dammen & 

Jorunn, 2002). 

Ketoacidos är också en tidig komplikation som, om den inte behandlas, kan leda till 

koma eller död. Istället för att glukos lagras i levern kan glukos brytas ner till fettsyror 

som omvandlas till ketoner. Detta sura ämne, keton, gör att personen blir acidotisk, 

vilket visar sig genom ett sjunkande pH och ketoner i urin och blod. Ketoacidos 

definieras som blodglukos över eller lika med 25 mmol/L (Dammen & Jorunn, 2002; 

Lilley et al, 2005). Retinopati, nefropati och neuropati är några senkomplikationer som 

involverar ögon, njurar och nerver (Dammen & Jorunn, 2002). 

Medicinsk behandling av diabetes 

Först runt år 1920 upptäcktes insulinet som ett behandlingsredskap mot diabetes. Då 

framställdes insulin från grisens bukspottsskörtel men numera framställs insulin på 

genetisk väg (Lilley et al, 2005). Personer med typ 1 diabetes har oftast en individuell 

insulinbehandling med både långtidsverkande insulin att ta på morgonen och kvällen, 

och korttidsverkande insulin att ta innan måltider. Det finns olika sätt att administrera 

insulin. Ett sätt är genom en pump, där personen får kontinuerligt insulin men kan även 

administrera sig själv bolusdoser. Ett annat sätt är insulinpennan, som innehåller en viss 

mängd insulin men som sedan kan dras upp genom en vridmekanism för att 

administrera rätt insulindos i exempelvis fettet på magen (Dammen & Jorunn, 2002). 

 

Motion tillsamman med bra kost är viktigt för att hålla en jämn och stabil blodsocker 

nivå. Kolhydrater, fett och protein måste tillföras kroppen i lagom mängd. För att 

tonåringarna med diabetes skall lära sig hur de skall fördela födointaget, är 

tallriksmodellen en bra referensmall. Utifall tonåringarna skulle få en känning, finns det 

snabba kolhydrater som är viktiga att ta för att häva hypoglykemi. Dessa kolhydrater är 

exempelvis apelsinjuice, mjölk och bananer. Grönsaker är också nyttiga kolhydrater 

som tonåringarna behöver då deras kroppar växer och utvecklas fort. Daglig motion 
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som att gå i trappor i stället för att ta hissen, eller att cykla till skolan i stället för att ta 

bussen, är viktigt för dem som för alla människor. Tonåringar med diabetes måste tänka 

på att de kan få hypoglykemi då de ökar sin fysiska aktivitet. De bör kontrollera 

blodsocker nivån innan och efter aktiviteten och möjligtvis vara förberedda med ett 

mellanmål efteråt (Dammen & Jorunn, 2002). 

 

Att vara tonåring 

Enligt Townsend (2006) utgör 12-20 års ålder en balans mellan att hitta en identitet 

kontra upplevelsen av att känna rollförvirring. Hälsosam utveckling resulterar i att 

tonåringar känner självsäkerhet, känslosam stabilitet, och att de upplever sig själva som 

unika individer. Identitet uppnås när tonåringarna tillåts att experimentera med de 

valmöjligheter som påverkar deras liv. Föräldrar bör finnas tillgängliga när de behövs 

men bör gradvis överlåta kontrollen åt tonåringarna för att uppmuntra självständighet. 

Ickehälsosam utveckling av identiteten i denna ålder, karakteriseras av själupptagenhet, 

tvivel och roll förvirring (Townsend, 2006). Tonåringars identitet är kopplad till hur 

kroppen ser ut och fungerar. Identiteten påverkas i händelsen av sjukdom eller skada; 

den ändras också när tonåringarna inte kan leva som innan händelsen. Den ändrade 

livssituationen hotar då identiteten (Wiklund, 2003). Personlig värdesättning, moral och 

mål fattas. Tonåringarnas identitet kan bli rebellisk när föräldrar har varit för stränga, 

oregelbundna eller icke existerande in sin disciplin i hemmet. Om föräldrar inte 

uppmuntrar självständighet kan tonåringarna uppleva en rädsla inför ansvaret det krävs 

för att bli vuxen (Townsend, 2006).  

 

Omgivningen är de relationer tonåringarna anser vara essentiella under processen mot 

autonomi. Omgivningen kan upplevas som både negativ och positiv i relation till 

egenvården. Omgivningen hänvisas till de relationer tonåringarna har med vänner, 

familj, och vårdpersonal. Vännerna spelar en stor roll i frigörelsen från föräldrarna. De 

uppmuntrar och stöttar tonåringarna i deras strävan efter en identitet, samtidigt som 

vännerna symboliserar den grupp tonåringarna identifierar sig med. Tonåringarna med 

diabetes kan vara sårbara i gruppen då de har en sjukdom som kräver ständigt 

medvetande av kost, motion, och läkemedeladministration. Då tonåringarna lever i 

ständig konflikt från att vara barn till att bli vuxen, krävs ett stort tålamod av 

föräldrarna. Föräldrarna måste bestämma och sätta gränser, samtidigt som de måste 

släppa kontrollen och ge mer ansvar och frihet till tonåringarna med diabetes. 

Vårdpersonalen som omgivning definieras av tonåringarna som diabetesteamet, 

diabetessjuksköterskan, eller skolsköterskan (Wiklund, 2003; Townsend, 2006).  

 

Definition av begreppen egenvård och autonomi 

 

Nationalencyklopedin (2010) definierar egenvård som de handlingar individen själv kan 

göra vid enkla och vanliga sjukdomar och skador. Enligt Socialstyrelsen (2009) 

innefattar egenvård det patienten kan göra själv utan att patienten skadas. Det patienten 

själv klarar av att göra faller inte på hälso- och sjukvårdens ansvar, men det ligger på 

hälso- och sjukvårdens lott att följa upp och i samverkan med patienten planera dennes 

egenvård. Der är även den legitimerade yrkesutövarens ansvar, att bedöma om den 

enskilde individen klarar av egenvården (Socialstyrelsen, 2009). 



4 

 

 

Nationalencyklopedin (2010) definierar Autonom som ”självständig, oberoende.” 

Autonomi kommer från det Grekiska språket autos som betyder själv, och nomos som 

betyder regel eller lag. I filosofin betyder autonomi att individen har kapacitet att styra 

över sig själv, och att personen handlar av egen fri vilja. För att kunna fatta kompetenta 

beslut krävs att personen är välinformerad. En viktig del i att stötta autonomi i 

tonåringen, är att erkänna deras förmåga att fatta egna beslut, och göra sina egna val för 

att påverka sin livsvärld. Kompetensen kan variera i tonåringarna, därför är det viktigt, 

att inte se tonåringen som antingen fullt kompetent eller inte kompetent alls (Ågren-

Bolmsjö, 2005). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Vårdrelationen är alltid asymmetrisk då sjuksköterskan har en maktposition genom sin 

kunskap, och genom att tonåringarna är beroende av sjuksköterskan för att få vård 

(Wiklund, 2003). För att främja hälsa måste sjuksköterskan dela med sig av sin kunskap 

och makt genom att tonåringen känner jämlikhet, samarbete, delaktighet, och 

motivation. Detta gör att tonåringarna utvecklar autonomi (Kristoffersen, 2006; 

Wiklund, 2003; Ågren-bolmsjö, 2005). Vårdandet är sjuksköterskans centrala uppgift. 

Vårdandets syfte är att stödja tonåringens egenvård, men under vissa omständigheter 

klarar tonåringen inte av att prioritera sina behov, därför måste sjuksköterskan träda in 

och tillsammans med tonåringen hjälpa denne i egenvården av diabetes. Genom att 

sjuksköterskan tar del av tonåringens behov av vad denne behöver, och 

uppmärksammar hans/hennes försök till egenvård, främjar detta hälsoprocessen 

(Wiklund, 2003; Kristoffersen, 2003). Enlig Socialstyrelsen (2005, s. 12) skall 

sjuksköterskan kunna ”identifiera och bedöma patientens resurser till egenvård.” Hon 

skall kunna kommunicera på ett sätt som tillåter patienten att vara delaktig i vården och 

fatta kompetenta beslut. Sjuksköterskan skall även kunna ”tillvarata det friska hos 

patienten” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Sjuksköterskan bör ge omvårdnad oavsett 

personens sjukdom, handikapp, ålder, kön, kultur, hudfärg, ras, religion, eller politiska 

uppfattning (Socialstyrelsen, 2005). International Council of Nurses (ICN) har samlat 

fyra grundläggande etiska koder, för sjuksköterskan att följa i sitt arbete mot vårdandet. 

Dessa innebär att sjuksköterskan skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande utifrån patientens individuella möjligheter (Socialstyrelsen, 2005).  

 

 

Hälsa, Lidande och Livsvärld. 

Hälsa är inte något man har, utan något man är. Människor definierar hälsa på olika sätt, 

men enligt Eriksson i Wiklund (2003) beskrivs hälsa som en mänsklig upplevelse av 

sundhet, friskhet, samt välbefinnande. Sundhet är att personen är orienterad till tid, 

person och rum. Friskhet är frånvaro av sjukdom, och välbefinnande är personens unika 

upplevelse av att må bra. Lidande är en subjektiv upplevelse och kan innefatta hela 

människan. Det är inte bara ett symptom som skapar lidande och kan lindras, utan 

lidande kan involvera hela människans väsen som kropp, själ och ande. Lidande är en 

del av livet, det skapar kaos och smärta, men det skapar också en process där människan 

förnyas och förändras. Människan kan uppleva lidande men samtidigt ha hälsa. 
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Tonåringar med diabetes kan uppleva ett sjukdomslidande då de känner sig begränsade i 

att utföra vissa aktiviteter som de anser tillhör ett vanligt tonårsliv. De kan uppleva ett 

vårdlidande om de inte bemöts som kompetenta individer. Sjuksköterskan kan undvika 

vårdlidande genom att få tonåringen att känna sig delaktig i vården och agerar utifrån ett 

livsvärldsperspektiv (Wiklund, 2003). Målen kan vara desamma för tonåringarna med 

diabetes, till exempel att de skall klara av att administrera insulin själva, men 

handlingen måste utföras utifrån tonåringens unika livsvärlds perspektiv (Kristoffersen, 

Kap 6, 2006).  Livsvärlden är den vardag tonåringarna lever i. Hur de uppfattar världen 

och omgivningen (Wiklund, 2003). 

 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning om tonåringar med diabetes, utgår oftast utifrån föräldrarnas 

upplevelser, eller skolsköterskans erfarenheter. Lite forskning har gjorts de senaste tio 

åren om tonåringars upplevelser av att leva med diabetes, men före år 2000 

genomfördes mer forskning inom området. Det finns lite kvalitativ forskning utifrån ett 

patientperspektiv, men mycket kvantitativ forskning är gjord inom detta ämne. 

Forskning har gjorts på skillnaden mellan pojkars upplevelser av diabetes, jämfört med 

flickors upplevelser.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Övergången från barn till tonåring kan vara svår då många förändringar sker hormonellt 

och emotionellt. Kroppen växer och utseendet förändras. Tonåringarna försöker frigöra 

sig från sina föräldrar, och det är en tidsperiod då tonåringarna försöker skapa en egen 

identitet, samtidigt som de identifiera sig med kompisar och gruppen. Många söker efter 

att bli autonoma och ibland kan det vara svårt att gå från tonåring till vuxen. Tonåringen 

med diabetes måste ta större ansvar än sina jämnåriga vänner då de skall utvärdera 

blodsocker nivån och bestämma hur mycket insulin de skall ta flera gånger om dagen. 

Om de inte gör detta kan det ju faktisk leda till att de blir medvetslösa eller dör. Detta 

kan vara skrämmande och skapa stress. Då sjuksköterskan möter dessa tonåringar i 

vården är det viktigt för henne att ha en uppfattning om deras livsvärld. För att skapa 

förutsättningar för hälsa och välbefinnande, bör sjuksköterskan ha en förståelse för 

omgivningens betydelse. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa tonåringars, med typ 1 diabetes, känsla av omgivningens betydelse 

för hälsa och välbefinnande. 
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METOD 

Litteraturstudie 

För att undersöka tonåringars hälsa och välbefinnande, genomfördes en kvalitativ 

litteraturstudie. Kvalitativa metoder beskriver fenomen som skildras till en viss 

patientgrupp eller vårdsammanhang (Friberg, 2006). Många av de valda artiklarna, var 

intervjustudier där tonåringar med diabetes typ 1 intervjuats utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Huvudsakligen har sökandet efter information gjorts i Cinahl, men 

även i andra databaser så som Libris, BADA och Google scholar har använts. Alla de 

valda artiklarna hittades i Cinahl och PubMed. Information söktes också manuellt på 

biblioteket, Högskolan i Borås på avdelningen för hälso- och sjukvård, men ingen 

relevant litteratur om tonåringens upplevelser kunde hittas. 

 

De sökord som först användes var teenagers och diabetes. Flera artiklar hittades, men 

de flesta utav dessa var kvantitativa och uteslöts därför. Sökordet ändrades därefter till 

youth, adolecent, lived-experience, self-management, perception, diabetes och diabetes 

type 1, de lades till i sökfältet abstrakt. 75 artiklar hittades, men för att precisera 

artiklarna mera ändrades sökorden från att sökas i abstrakt till att sökas i titeln. Type 

1diabetes, adolecent och teenagers gav 29 träffar och utav dessa valdes sex stycken att 

användas. Senare tillkom tre till artiklar genom en sekundär sökning. Författaren hade 

fler inklusionskriterie gällande de vetenskapliga artiklarna: 

 

 Publicerad de senaste 10 åren 

 Ha kvalitativ ansatts 

 Handla om tonåringars upplevelser 

 Åldergruppen skulle vara 12-18 år 

 En eller flera sjuksköterskor var författare till artikeln för att vara relevant till 

utbildningen 

 

Allt som allt, bygger resultatet på nio vårdvetenskapliga artiklar. Författaren utgick från 

Fribergs (2006) modell för att granska kvalitén av artiklarna, se bilaga 2. 14 frågor 

ställdes gällande artikelns alla delar, så som problemet, syftet, metoden, resultatet, de 

vårdvetenskapliga grunderna, teorier, och författarnas tolkning av resultatet.  

Analys 

Bearbetning och analys av artiklarna har genomförts med hjälp av Evans (2003) 

analysverktyg.  Först valdes ett vårdvetenskapligt problem eller fenomen att undersöka 

närmare. Det vårdvetenskapliga fenomenet som valdes var diabetes. Fenomenet 

diabetes avgränsades till att omfatta åldersgruppen tonåringar och diabetes typ 1. Sedan 

följde en bearbetning där fenomenet ytterligare avgränsades till att beskriva tonåringens 

upplevelse av diabetes. Enligt Friberg (2006) sker skrivandet i form av en spiral där 

författaren identifierar forskningsfrågor och söker svaren på dessa men vid svar på 

frågorna uppstår nya forskningsfrågor. Detta är det som vanligtvis beskrivs i 

vetenskapliga texter som den hermeneutiska spiralen. Slutresultatet blev att belysa 

tonåringars, med typ 1 diabetes, känsla av omgivningens betydelse för hälsa och 

välbefinnande.  
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Mycket tid lades ner på att bearbeta och analysera de vetenskapliga artiklarna med hjälp 

av Evans (2003) analysmodell. Först lästes artiklarna flera gånger för att skapa en 

djupare förståelse för innehållet, och med hjälp av färgglada highlighters ströks 

relevanta ord och meningar under. Fokus lades på att läsa resultatdelen och dess olika 

teman och subteman. Därefter sammanställdes de olika artiklarnas resultat och teman på 

varsitt A4 papper och häftades fast på framsidan av varje artikel för att få en lätt 

överskådning av deras resultat och nyckelord. Likheter och olikheter identifierades i 

artiklarna, och nya teman och subteman utformades. Teman och subteman förändrades 

och omformades under skrivandets gång. Resultatet presenterades utifrån 

problemformuleringen och syftet som även dessa omformades och preciserades under 

analysprocessen.  

 

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras tre teman och sex subteman som uppstått genom noggrann 

analys av de nio valda vetenskapliga artiklarna, dessa presenteras i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Beskriver de tre temana och sex subteman som utvunnits ur de 

vårdvetenskapliga artiklarna 

 

 

TEMAN SUBTEMAN 

 

 

 

 

BETYDELSEN AV VÄNNER 

 

 Trygghet i att ha omtänksamma 

vänner 

 

 Känslan av att vara annorlunda och 

missförstådd. 

 

 

 

BETYDELSEN AV FÖRÄLDRAR 

 Föräldrar källa till kunskap och frihet. 

 

 Kontrollerande föräldrar skapar 

lidande 
 

 

 

BETYDELSEN AV MÖTET MED 

VÅRDPERSONAL 

 Känslan av vårdpersonal som 

stödjande 

 

 Vårdpersonalen som källa till 

frustration och vårdlidande 
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Betydelsen av vänner  

 

Vännerna spelade stor roll i tonåringarnas liv. För det mesta upplevdes vännerna som 

stöttande och positiva, men när kommunikationen mellan tonåringarna och vännerna 

inte var så god, uppstod missförstånd och frustration.  

 

Trygghet i att ha omtänksamma vänner. 

Vänner hade stor betydelse i tonåringarnas liv. Vad vännerna tyckte om, och vilken 

grupp de tillhörde var en central fråga bland tonåringarna. Vännerna kunde vara 

stöttande och uppmuntrande, och tonåringar med diabetes ville att vännerna skulle 

hjälpa dem att göra egenvården lättare. De upplevde välbefinnande när de fick stöd från 

sina vänner, och när vännerna väntade på tonåringen då de skulle injicera insulin, innan 

maten, tyckte tonåringarna att vännerna var omtänksamma. Om vännerna valde light 

produkter i stället för produkter med vanligt socker, upplevde tonåringen med diabetes 

att vännerna visade omsorg om dem (Karlsson, Armand & Wikblad, 2008). I studien av 

Lowes, Eaton, Bill & Ford (2007), beskriver en pojke med diabetes att hans vänner inte 

lät honom äta choklad för de visste att detta inte var bra för hans blodsocker värde. Han 

upplevde att vännerna tog hänsyn till hans sjukdom. En 15 årig flicka med diabetes 

beskrev hur hon ville att vännerna skulle behandla en vän med diabetes så här: 

 

 ” Att stötta helt enkelt…inte behandla dem som annorlunda, behandla dem som 

vanligt…veta att inte äta godis framför dem och inte erbjuda godis till dem…det är helt 

enkelt att vara taktfull och tänka på vad du gör runt omkring dem”  (Lowes et al, 2008, 

s. 353). 

 

Tonåringarna med diabetes kände välbefinnande när deras vänner intresserade sig för 

diabetesvården. Vännerna visade sitt intresse genom att fråga frågor och visa 

angelägenhet av att lära sig om diabetes. Tonåringarna kände sig glada då vännerna 

frågade om de kunde vara till någon hjälp (Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & 

Enskär, 2007).  

 

Ett stort antal tonåringar med diabetes hade någon eller några nära vänner som de hade 

berättat för vad sjukdomen innebar, hur symptomen på hypoglykemi såg ut och vad de 

skulle göra i fall de fick en känning. Flera utav dem hade förklarat för en nära vän hur 

glukagonsprutan fungerade i fall den skulle behöva användas i nödfall. De hade även 

berättat vilka symptom som kännetecknade lågt blodsocker. De vanligaste symptomen 

de nämnde var att de blev svettiga, törstiga och irriterade. I händelsen av blodsockerfall 

kände tonåringen, med diabetes, sig trygg i vetskapen om att vännerna visste vad som 

skulle göras (Karlsson et al. 2008). Tonåringen sa att det var viktigt för vännerna att 

veta att beteendet kunde ändras när de fick en känning. Flera tonåringar med diabetes 

var oroliga att vännerna skulle bli arga eller ledsna om tonåringen blev irriterade och arg 

av en känning. Ett flertal hade förklarat för sina vänner att detta skulle gå över så fort de 

fick något att äta eller dricka (Lowes et al. 2007).  

 

Tonåringarna upplevde att de kunde känna sig som vanliga tonåringar runt sina vänner 

och för en stund glömma att de levde med diabetes. De kände sig säkra och trygga i 

vetskapen av att vännerna visste om att de hade sjukdomen (Karlsson, et al. 2008). De 
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ville vara och göra samma saker som sina vänner, och de kände välbefinnande när de 

fick vara likvärdiga sina vänner. De gånger vännerna drack alkohol, ville många 

tonåringar med diabetes också göra detta.  Tonåringarna sa att de visste tidiga- och sena 

komplikationer av alkohol konsumtion, ändå drack de alkohol (Leger, Stölten & 

Bolmsjö, 2009). I samband med alkoholkonsumtion kunde tonåringarna lägga över 

ansvaret av blodsockerkontroller till sina vänner. Ansvaret kunde gälla att ta kontroller i 

händelse av ett blodsockerfall (Leager et al. 2009) eller som i vissa fall att helt ta över 

blodsocker kontrollerna (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielsson, 2009). Förutom att låta 

vännerna ta blodsocker kontroller, beskrev tonåringarna också hur de valde att stanna 

kvar tillsammans med sina vänner så att dessa skulle kunna ha kontroll över dem:  

 

”Vid flertal tillfällen har jag varit för full och bara däckat, då har min flickvän oftast 

kollat mitt blod socker, så jag försöker sova hemma hos henne för jag känner mig 

säkrare där” (Leager et al. 2009, s. 12). 

 

 

Känslan av att vara annorlunda och missförstådd. 

Ibland kände sig tonåringarna annorlunda än sina jämnåriga vänner, detta kunde 

upplevas som både negativt eller positivt. De kände ofta att de inte kunde vara lika 

spontana som sina vänner eftersom de var tvungna att planera måltider och insulin 

administration (Huus & Enskär, 2007), och de kände sig annorlunda när de inte kunde 

delta i gruppaktiviteter i skolan. Att inte kunna delta i gymnastiken, eller avbryta 

gymnastiken för att kontrollera blodsockret, upplevdes av många tonåringar med 

diabetes som ett sjukdomslidande (Lowes et al. 2007: Huus & Enskär, 2007). 

Gruppaktiviteter gjorde att de upplevde sig själva som annorlunda sina vänner: 

 

” …ibland är det lite speciellt, till exempel när vi har orientering, vill inte läraren att 

jag skall springa ensam. Jag måste springa med en vän…”(Huus & Enskär, 2007, s. 

30). 

 

 Flera sa att de inte kändes som om de hade en sjukdom, när de var bland sina vänner, 

förrän de fick en känning (Lowes et al. 2007). Dickinson & O’Reilly (2004) menar att 

tonåringar med diabetes ständigt lever med sin sjukdom, även om de inte medvetet 

tänker på att de hade den och att vetskapen om den aldrig försvann. Ibland, när 

tonåringarna inte tänkte medvetet på att de hade sjukdomen och var annorlunda än sina 

vänner, kunde vännerna påminna dem om att de var speciella, medans i andra 

situationer kunde det hända att vännerna glömde bort eller inte förstod allt om diabetes, 

och då kände tonåringarna sig ledsna och kränkta. Om vännerna läskade dem med godis 

eller åt mat på olämpliga tider, kunde det uppstå missförstånd som var svårt att hantera 

för flera tonåringar, men som de var tvungen att lösas (Dickinson & O’Reilly, 2004).  

 

Vid flertal tillfällen rapporterade tonåringarna, med diabetes, att de kunde bli sårade av 

sina vänners missuppfattningar gällande sjukdomen. Eftersom många vänner ofta inte 

visste skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes, trodde de att tonåringen 

diagnostiserad med diabetes måste vara överviktig. Tonårsflickor med diabetes sårades 

mestadel av detta. Flera vänner trodde att diabetes var smittsamt, och de undrade hur 

tonåringen hade fått sjukdomen och av vem (Lowes et al. 2007). De kände också att 
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vännerna tittade annorlunda på dem efter att de fått diagnosen diabetes (Huus & Enskär, 

2007). Vänner kunde reagera starkt vid synen av insulinpennan. Reaktionerna kunde 

variera mellan nyfikenhet såsom exempelvis att få kunskap om hur pennan såg ut, till 

reaktioner såsom obehagskänslor. Vännernas reaktioner kunde ibland uppfattas som 

sårande för tonåringen (Lowes et al. 2007). Ibland skämdes tonåringarna för att behöva 

använda medicinsk utrustning framför vännerna som exempelvis insulinpennan. Även 

då de visste att det var nödvändigt att använda insulinpennan, lät de bli att injicera 

insulin för att verka precis som vännerna (Huus & Enskär, 2007). 

 

Det hände många gånger att vännerna trodde tonåringarna var knarkare då de såg dem 

använda nålar till att injicera insulin. Detta upplevdes som mycket sårande och 

kränkande (Lowes et al. 2007; Dickinson & O’Reilly, 2004). En flicka upplevde att 

hennes vänner blev sura när hon inte kunde delta i kvarsittning under lunch för att hon 

var tvungen att kontrollera sitt blod socker och äta något. Hon upplevde att hon svek 

sina vänner och kände att de såg på henne som annorlunda. Hon upplevde ett 

sjukdomslidande (Lowes et al, 2007). Vissa tonåringar upplevde att vännerna kunde bli 

allt för tjatiga om de försökte bestämma vad och när tonåringarna skulle äta eller 

kontrollera blodsockret (Huus & Enskär, 2007).  En pojke beskrev en situation då han 

kände sig kränkt av sina vänner på följande sätt: 

 

”När jag har en hypo i klassrummet och sen äter sockertabletter eller försöker äta 

kolhydrater, liksom säger några klasskompisar  -Åh, du är så lycklig som får äta i 

klassrummet. Och jag tänker -Gud, du förstår inte hur svårt det är ibland . Men jag 

säger det inte till dem…men jag tänker för mig själv att det inte är så lätt som det ser ut 

” (Lowes, et al. 2007, s. 353) 

 

Tonåringar med diabetes kände sig kluvna vad gällde att berätta för sina vänner om sin 

diabetes. De flesta förstod att det var viktigt att berätta för andra ifall de skulle få lågt 

blodsocker, men också antog tonåringarna många gånger, att vännerna redan hade en 

basal kunskap om diabetes. Flera verbaliserade frustration då de kände att de var 

tvungna att berätta även då de inte ville berätta (Dickinson & O’Reilly, 2004). 

 

Betydelsen av föräldrar 

Många tonåringar talade mycket om sina föräldrar i samband med diabetes. De 

upplevde föräldrarna som en förlängd arm i egenvården. Vilket kunde innebära att de 

var både hjälpande och stöttande, men även att de ville ha för mycket kontroll och 

översikt över tonåringens diabetes vård.  

 

Föräldrar som källa till kunskap och frihet. 

Enligt Karlsson, et al. (2008) upplevde tonåringarna att de fick mer frihet av föräldrar 

genom att visa god kontroll av dagligt blod glukos nivåer. De kände att föräldrarna 

litade mer på dem dag för dag, och de fick ta mera ansvar ju bättre blodsocker de 

uppvisade (Karlsson et al. 2008). Tonåringarna självförtroende växte i takt med att 

föräldrarna litade mer på deras förmåga att hantera egenvården (Hanna & Guthrie 

2000), och ju mer föräldrarna litade på tonåringarna desto mer frihet fick de. Att få sova 
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över hos och göra utflykter tillsammans med vännerna upplevdes som frihet (Hanna & 

Guthrie, 2000; Huus & Enskär, 2007; Karlsson et al. 2008). 

 

 Flera tonåringar kände att de tillsammans med föräldrarna kunde komma överens om 

en bra insulindos. De upplevde att en möjlig diskussion med föräldrarna, där 

tonåringarna kunde motivera vad de tyckte, gjorde att de skaffade sig mer kunskap om 

diabetesvården. En flicka sa att hon ibland hade rätt angående insulindosen, ibland hade 

hennes föräldrar rätt, och ibland hade de rätt tillsammans. Hon förklarade även att hon 

slappnade av när hon var hemma och överlät ansvaret av insulin administration till sin 

mamma (Karlsson et al, 2008). 

 

För tonåringar med diabetes är kost och motion av största vikt för att uppehålla hälsa 

och välbefinnande. Tonåringarna upplevde att föräldrarna många gånger hade viktig 

information om diabetes dieten. Tonåringarna kände att de kunde vända sig till sina 

föräldrar för råd och hjälp. Många tonåringar med diabetes typ 1 kände att de inte hade 

full kontroll över dieten på grund av för lite kunskap om den fysiologiska processen. De 

kände sig inte helt säkra på vad som klassades som bra mat; oftast visste de, allt för väl, 

vad som var dålig mat och vad för slags föda de skulle undvika för att få ett högt 

blodsocker. Även då tonåringen önskade att de hade mera kontroll över diabetes 

processen, kände de att föräldrar hade mera kunskap än de hade.  Tonåringar upplever 

att de fick bra praktisk information från föräldrar så som matval och dosadministration. 

Tonåringarna sa att det fanns en trygghet i att veta att föräldrarna kunde hjälpa dem i 

egenvården (Karlsson et al. 2008). Tonåringarna upplevde föräldrarna som en god källa 

till problemlösning exempelvis när de serverade alla familjemedlemmar samma mat, 

och när de förbjöd godis i hemmet. Oftast upplever tonåringarna att mamma var den de 

kunde lita mest på när det gällde hjälp i egenvården. Men, mamma upplevdes även som 

den förälder som oroade sig mest (Spraud-Lundin et al. 2010; Hanna & Guthire 2000). 

Tonåringarna sa att det kändes skönt att veta att någon brydde sig om dem: 

 

”…Okey jag har varit arg när mamma frågar mig om jag tagit mitt insulin. Det är 

frustrerande att lyssna på henne hela tiden. Men samtidigt känns det tryggt att hon bryr 

sig om mig” (Huus & Enskär,  2007, s. 30). 

 

Tonåringarna med diabetes strävade efter att bli självständiga och fatta egna beslut. Det 

kunde ge dem en känsla av självkontroll och frihet genom att klara av att administrera 

insulin och mäta blodsockret helt själva (Hanna & Guthrie, 2000), men att evaluera hur 

mycket insulin som skulle ges, kunde vara svårt att bestämma ibland (Karlsson et al. 

2008). När de inte klarade av egenvården ventilerades känslor som uppgivenhet och 

frustration, och de kände sig lättade då föräldrarna fanns till hands och kunde instruera 

dem om hur mycket insulin som skulle ges (Karlsson et al. 2005; Dickinson & O’Reilly, 

2004; Lowes et al. 2008).  

 

 

Kontrollerande föräldrar skapar lidande 

Vissa flickor med diabetes tyckte det var jobbigt och pinsamt med all uppmärksamhet i 

samband med att de administrerade insulin, åt mat, eller kontrollerade sitt blodsocker på 

allmänna platser. En flicka sa att hon blev frustrerad och arg på sina föräldrar då de 
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pratade om diabetes på allmänna platser så som restauranger. Hon tyckte det var 

pinsamt när de lade sig i vad hon skulle äta och hur mycket insulin hon borde ta 

(Dickinson & O’Reilly, 2004). Ibland tyckte tonåringarna att föräldrarna kunde bli 

väldigt gnatiga när de påminde dem om att kontrollera blod sockret eller justera insulin 

doserna (Viklund & Wikblad, 2009). Tjatiga föräldrar visade sig ha en negativ effekt på 

tonåringens motivation och egenvård (Karlsson et al. 2008). I följande citat förklarar en 

tonåring vad han vill göra då hans mamma blir alltför tröttsam: 

 

” Min mamma liksom säger: du borde inte ha gjort så… Se upp för vad du äter… Det 

gör liksom bara att jag vill äta mer framför henne” (Dickinson & O’Reilly, 2004, s. 

104). 

 

En annan tonåring förklarade att mamman kunde ringa till mobiltelefonen flera gånger 

per dag då tonåringen var ute med vänner. Detta upplevdes som positivt i början, men 

när mamman hade ringt ett flertal många gånger för att kontrollera vad tonåringens 

blodsocker var, upplevde tonåringen mamman som tjatig (Sparud-Lundin et al. 2010). 

Tonåringarna tyckte att de ibland fick för mycket uppmärksamhet från föräldrarna, och 

de kände att föräldrarna tragglade och förstorade saker angående diabetes vården. Dessa 

föräldrar upplevdes som överdrivet involverade i tonåringens liv, men tonåringarna 

förklarade på samma gång att de visste att föräldrarna tjatade för att de brydde sig om 

tonåringen och ville deras bästa (Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007).  

 

Ibland upplevde tonåringen att föräldrarna var ett hinder i strävan mot autonomi. För 

mycket kontroll från föräldrarnas sida, kunde hindra tonåringarna från att utveckla sin 

beslutsfattande kompetens. Flera tonåringar med diabetes upplevde att deras föräldrar 

var mera oroliga för dem jämfört med deras vänners föräldrar. Detta gjorde att de kände 

sig mer påpassade av föräldrarna än deras vänner gjorde (Hanna & Guthrie, 2000; 

Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007; Karlsson et al. 2008). Ibland 

upplevde tonåringarna att egenvården blev för överväldigande då föräldrarna ville ha 

stor kontroll. Exempelvis då föräldrarna ville veta blodsockernivån mer frekvent än 

tonåringen hade kontrollerat den under dagen, kände tonåringen sig trängd och 

kontrollerad av föräldern (Sparud-Lundin et al. 2010; Hanna & Guthrie, 2000). 

 

Vissa tonåringar beskrev hur deras föräldrar förväntade sig att tonåringarna skulle vara 

mognare och ta mer ansvar jämför med sina jämnåriga vänner. Vissa tonåringar 

upplevde att föräldrarna förväntade sig att tonåringarna skulle ta mer ansvar och 

kontroll över insulin administrationen, än de var kapabla eller villiga att göra 

(Dickinson & O’Reilly, 2004), medans andra tonåringar upplevde att föräldrarna tyckte 

det var svårt att släppa kontrollen (Huus & Enskär, 2007). 

  

Flera tonåringar beskrev hur de kände sig bundna till ett system skapat av vuxna, och att 

det kunde vara frustrerande när de kände att de var tvungna att lyda de vuxnas regler. 

Många gånger kände tonåringarna att de var tvungna att växa upp snabbt, och skaffa sig 

autonomi snabbare än sina syskon (Dickinson & O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007; 

Wennick & Halltröm, 2007), medan andra tonåringarna ville att föräldrarna skulle lita 

på dem mer, och låta dem ta ansvar (Viklund & Wikblad, 2009). Några tonåringar 

upplevde en påtvingad vuxenrelation till sina föräldrar vilket skapade en konflikt. 

Tonåringarna upplevde att de förväntades vara sina föräldrars barn i vissa situationer, 
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till att sedan vara en vuxen jämlike i andra situationer (Dickinson & O’Reilly, 2004). 

Vissa tonåringar upplevde att föräldrarna ville ha alldeles för mycket kontroll över 

diabetes hanteringen, vilket i sin tur ledde till konflikter mellan tonåringarna och 

föräldrarna (Dickinson & O’Reilly, 2004; Wennick & Hallström, 2007), medan andra 

tonåringar upplevde att föräldrarna överlät alldeles för mycket kontroll åt dem. Detta 

blev en börda och gjorde att de kände sig pressade och stressade (Hanna & Guthrie 

2000). 

 

Tonåringarna tyckte att föräldrarna skulle finnas tillgängliga för frågor eller funderingar 

(Hanna & Guthire 2000). Men vissa föräldrar ville inte diskutera alternativ till 

insulindos, utan instruerade tonåringen hur mycket insulin de skulle ta. Detta gjorde att 

tonåringarna kände sig förbisedda och ledsna. De upplevde inte en känsla av autonomi 

och välbefinnande (Viklund & Wikblad, 2009). Tonåringarna ville känna att det var 

deras egen kropp, och att ingen annan kunde bestämma över den. De ansåg att de kände 

sin kropp bättre än föräldrarna, och upplevde därför att de var specialister på hur mycket 

insulin som skulle administreras. Självtillit upplevdes av tonåringarna som en bra grund 

att basera sina beslut på. Detta kunde betyda att de var tvungna att våga motsätta sig vad 

föräldrar instruerade dem att göra  

 

”…När jag har högt blodsocker, säger mina föräldrar till mig att ta en liten dos insulin, 

men jag tar vad jag själv vill när de inte ser. Ibland är det för mycket, men det är inte så 

ofta” (Viklund & Wikblad, 2009, s. 3266). 

 

Tonåringarna tyckte att det var viktigt att föräldrar hade en positiv och uppmuntrande 

attityd mot deras försök till att sköta sin diabetes själva. Tonåringar, med diabetes, 

upplevde lidande, när föräldrar blev upprörda över dålig blod glukos kontroll (Karlsson 

et al. 2008). Föräldrar som verbaliserade misstro, skam, rädsla eller klandrade 

tonåringen för misskötsel av diabetes regimen (Hanna & Guthrie 2000), ansågs som en 

negativ källa, vilket oftast ledde till destruktiv beteende och lidande: 

 

 ”Min mamma vill gömma det; hon vill inte att någon skall få reda på min diabetes. 

Hon blir arg på mig om jag pratar om det.” (Viklund & Wikblad, 2009, s. 3267). 

 

Betydelsen av mötet med vårdpersonalen 

I artikelgranskningen framkom att tonåringen med diabetes talade mycket om 

förhållandet med vårdpersonalen. De ansåg att mötet var en viktig länk för att skapa 

självförtroende till att klara egenvård och uppleva hälsa.  Men det var inte alltid mötet 

upplevdes som relevant i förhållande till livsstil och ålder. 

 

Känslan av vårdpersonalen som stödjande. 

Tonåringarna i studien av Viklund & Wikblad, (2009) tyckte att erfarenhet av diabetes 

skötsel var viktigt för att skaffa sig beslutsfattande kompetens. Enligt tonåringarna var 

det ett bra sätt att skaffa erfarenhet genom att reflektera tillsammans med 

vårdpersonalen över sina tidigare misstag, kroppsliga symptom och tidigare experiment 

med insulin doser. Tonåringarna upplevde att de i samverkan med vårdteamet kunde 

diskutera och fastslå rätt insulindoser, men också diskutera öppet och analysera vad 
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orsaken till exempelvis en känning kunde vara. Genom feedback, gav vårdpersonalen 

dem verktyg att undvika tidigare misstag och i stället utveckla sin egenvård (Viklund & 

Wikblad, 2009). 

 

Tonåringarna med diabetes rapporterade att de upplevde diabetesteamet som ett stöd i 

sin utveckling mot total autonom egenvård (Karlsson et al. 2007). Enligt Karlsson, et al. 

(2007) kände tonåringarna att diabetes teamet uppmuntrade dem till att fatta egna beslut 

angående diabetesvården; vårdpersonalen hade inte bara bra kunskap att dela med sig, 

men upplevdes också kunna lyssna och svara på frågor.  

 

Tonåringen kände sig inte tvingad att göra något de inte ville, och de kände att diabetes 

teamet stöttade dem i deras försök och misslyckande. Att få tala med diabetessköterskan 

angående subkutan injektion, som kunde vara skrämmande, hjälpte tonåringarna att 

känna bättre självförtroende och att de hade kontroll över sjukdomen (Karlsson et al. 

2007; Dickinson & O’Reilly, 2004). Vissa tonåringar beskrev att de kände trygghet i 

vetskap om att de kunde gå till skolsköterskan om de fick en känning eller behövde 

hjälp (Dickinson & O’Reilly, 2004). 

 

Tonåringarna upplevde att det var lättare att ta till sig informationen om vårdpersonalen 

var personliga och sociala. De kände att vårdrelationen mellan dem och vårdpersonalen 

var viktig för att utveckla autonomi. En tjej beskriver vårdrelationen med 

diabetessköterskan så här: 

 

 ”Hon pratar med mig. Jag menar, hon pratar med min familj och så, men hon riktigt 

pratar med mig och frågar mig vad som händer i stället för mina föräldrar” (Dickinson 

& O’Reilly, 2004, s. 303). 

 

Vårdpersonalen som källa till frustration och vårdlidande 

Ibland kändes vårdrelationen mellan sjuksköterskan och tonåringen som sårande. 

Tonåringarna verbaliserade känslor av besvikelse när sjuksköterskan inte såg dem som 

kompetenta individer. En flicka kände sig frustrerad och ledsen då skolsköterskan inte 

inkluderade henne i besluten angående diabetes, utan ville tala med hennes föräldrar 

istället (Dickinson & O’Reilly, 2004). Flera tonåringar kände sig frustrerade i mötet 

med vårdpersonalen då de missade roliga aktiviteter på grund av inbokade kontroller. 

De värsta de visste, var när de kom i tid till mötena och sedan fick sitta och vänta i 

väntrummet på vårdpersonalen som var sena, då upplevde de ett vårdlidande (Dickinson 

& O’Reilly, 2004).  

 

Flera tonåringar rapporterade att de upplevde att vårdpersonalen aldrig riktigt var nöjda 

med deras försök till egenvård (Wennick & Hallström, 2007). Det kunde vara ett 

orosmoment att träffa diabetesteamet. Vissa kände att de hade ett stort krav på sig, från 

vårdpersonalen, att uppvisa ett bra HbA1C. Tonåringarna var rädda att diabetesteamet 

skulle bli arga eller bli besvikna på dem för att de inte skött sin egenvård tillräckligt bra. 

En tonåring sa att hon kände sig skamsen, då hon träffade diabetesteamet, om hennes 

HbA1C inte låg inom normala värden eller hade ökat sedan senaste besöket. En flicka 

beskrev hur hon kände sig stressad när läkaren kommenterade hennes vikt vid varje 
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läkarbesök. Detta skapade ett lidande för henne, vilket resulterade i att hon ibland 

undvek att ta insulin för att gå ner i vikt (Dickinson & O’Reilly, 2004). 

 

Diabetessköterskan upplevdes ha valid information om diabetes regimen och kunde ge 

bra råd. Men, ibland kände tonåringarna att råden de fått från vårdpersonalen inte alltid 

stämde med deras liv (Karlsson et al. 2007). Flera tonåringar ville veta mera om hur de 

skulle sköta sin diabetes då de intog alkohol, men oftast vågade de inte fråga 

sjuksköterskan. Istället fick de upptäcka det själva (Lowes, et al. 2007).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie belystes tonåringars, med typ 1 diabetes, känsla av 

omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande. En kvalitativ litteraturstudie 

ansågs av författaren vara bäst för att få en djupare förståelse för tonåringars upplevelser 

av att leva med diabetes typ 1. Syftet av en kvalitativ litteraturstudie är att få en bättre 

förståelse för patienten och dennes situation, och kvalitativa metoder används för att 

beskriva och belysa fenomen (Friberg, 2006).   

 

En svaghet med valet av artiklar, är att de valdes ur en enda databas. Författaren är van 

vid att använda Cinahl och har gjort så under hela sjuksköterskeutbildningen, därför 

valdes att söka efter artiklar i Cinahl. Samma artiklar som hittades i Cinahl hittades även 

i PubMed. Sex artiklar hittades i Cinahl och tre artiklar hittades i de fem valda 

artiklarnas referenslistor. Många kvantitativa artiklar gällande familjen eller 

vårdteamets upplevelser av tonåringar med diabetes, hittades. En finns med i 

diskussionen men resten valdes att exkluderas. En kvalitativ artikel som handlade om 

hela familjens upplevelse av att ha en familjemedlem med diabetes, inkluderades då 

denna svarade på syftet och bidrog till att tydliggöra resultatet. I stället för att analysera 

kvalitativa artiklar, kunde författaren ha analyserat bloggar skrivna om tonåringar med 

diabetes. Många hemsidor har forum där tonåringar med diabetes kan skriva om sin 

vardag. Det hade varit intressant att sammanställa vad tonåringar med diabetes skriver 

om i dessa forum och bloggar. Ungdiabetes.se är en hemsida där människor med 

diabetes träffas och diskuterar sina upplevelser av att leva med sjukdomen.  

 

Sedan analyserades artiklarna utifrån Evans (2003) analysmodell. Författaren 

fokuserade på att skapa en djupare förståelse för artikelns resultat genom att läsa denna 

del flera gånger. Detta kunde ta lång tid. Då jag har bott och arbetat i USA i många år 

och har goda kunskaper i engelska, anser jag att de artiklar som var skrivna av svenska 

författare presenterades i en språkform som många gånger verkade en direktöversättning 

från svenska till engelska. Detta kunde ibland göra det svårt att förstå sammanhanget. 

Eftersom jag har goda kunskaper i både engelska och svenska valde jag att översätta 

citaten från engelska till svenska för att få en helhet och djupare förståelse för 

resultatdelen.  
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Teman och subteman skrevs på ett separat papper och häftades sedan på artikelns 

framsida för att få en överblick över vad artiklarna handlade om. Detta anser författaren 

var till stor hjälp för att se likheter och olikheter i artiklarna. Vad som var överraskande 

var att det inte fanns så många olikheter i artiklarna, utan de bekräftade varandras 

resultat. Författaren anser att det var svårt att formulera nya subteman, eftersom 

artiklarnas resultatdel visade på samma slutsats. Jag hade inte en medförfattare att bolla 

idéer med och detta ledde till att handledaren fick en betydande roll i artbetet med att 

formulera teman och subteman, vilka fick omformas många gånger under skrivandets 

gång. Om författaren hade fått göra uppsatsen igen, hade en medförfattare valts för att 

utveckla idéer, och att diskutera resultatet med någon som hade varit med under 

skapandets gång. 

 

 

Resultatdiskussion 

Under utvecklandet av uppsatsen, uppdagades att omgivningen påverkade tonåringens 

hälsa och välbefinnande både negativt och positivt.  Det upptäcktes att det fanns en vilja 

hos de flesta tonåringar att få ta mer ansvar om sin egenvård än vad vissa föräldrar ville 

ge. I resultatet uppdagades även att det fanns ett stort behov av ytterligare undervisning 

som var anpassad till tonåringarnas ålder och livsstil. Då tonåringarna ofta identifierade 

sig med en grupp samtidigt som de försökte göra sig fria från sina föräldrar och hitta en 

egen identitet, var det lätt att falla för grupptryck och prova på att dricka alkohol. 

Resultatet diskuteras under tre rubriker: Tonåringar vill ha mer information, 

Omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande, och Omgivningen kan lindra 

lidande. 

 

Tonåringarna vill ha mer information 

 

Som framkommit i resultatet, upplever tonåringar att de vill ha mer information och 

kunskap om diabetes vården. Ibland upplevde de att informationen inte var anpassad till 

deras livsstil och behov. Därför bör sjuksköterskan, undervisa och informera tonåringen 

utifrån ett livsvärldsperspektiv (Wiklund, 2003; Socialstyrelsen, 2005), och 

undervisningen bör anpassas till den enskilde människan (Kristoffersen, 2006). Ågren-

Bolmsjö (2006) säger att en persons kompetens kan variera. Därför skall sjuksköterskan 

anpassa innehållet i informationen till tonåringen i förhållande till dennes mognads- och 

kompetensgrad. Det kan skilja sig mellan en pojke på 15 år och en flicka i samma ålder. 

Beteende som är risktagande, impulsivt och rebelliskt, kan i vanliga tonåringar vara 

farligt, men i tonåringar som har diabetes kan detta beteendet ha förödande 

konsekvenser (Townsend, 2006; Kadohiro, 2009). En viktigt del som resultatet visar på, 

är att tonåringar inte vet hur de skall bete sig när de dricker alkohol. Vissa tonåringar 

kontrollerade blodsockret mera frekvent under kvällen de drack. Andra tonåringar valde 

att inte ta något insulin alls under kvällen. Flera utav dem fick uppsöka sjukhus på 

grund av ketoacidos morgonen efter (Lowes et al. 2007). Som beskrivet i bakgrunden är 

ketoacidos ett tillstånd som kan kosta tonåringen livet, därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att utbilda tonåringar om tidiga- och senkomplikationer av alkohol och 

diabetes. Sjuksköterskan borde på ett tidigt stadie undervisa tonåringarna om hur de 

skall hantera diabetes vården när de intar alkoholhaltiga drycker. Tonåringarna i studien 
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av Kadohiro (2009) gav förslag till hur de ville att vårdpersonalen skulle undervisa dem. 

De sa att vårdpersonalen borde vara ärligare, inte linda in saker i fina ord, vara klarare i 

sina direktiv, ge dem positivt feed-back/ berömm; och till sist förklarade tonåringarna 

att det inte fungerade att skrämma dem med hemska historier till en bättre egenvård 

(Kadohiro, 2009). 

 

Resultatet visar på att många tonåringarna ansåg att det hjälpte dem att bli mera 

autonoma i sin egenvård genom att få diskutera sina erfarenheter av diabetes vården 

med omgivningen. Samtidigt upplevde flera tonåringar att de inte var delaktiga i vården 

när de träffade vårdpersonalen tillsammans med föräldrar. Vårdpersonalen tenderade till 

att vända sig till föräldrarna med frågor och information gällande tonåringens diabetes. 

Det är viktigt för sjuksköterskan att följa socialstyrelsen kompetensbeskrivning (2005, 

s. 11) som förklarar att ” i dialog med patienten och/eller närstående ge stöd och 

vägledning för att möjligöra optimal delaktighet i vård och behandling.” Stor vikt bör 

läggas vid att skapa ”optimal delaktighet” med tonåringarna för att uppnå en så bra 

diabetes vård och undvika komplikation i så stor mån möjligt (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande är en subjektiv och unik upplevelse (Wiklund, 2003). Enligt 

resultatet upplevde tonåringarna med diabetes hälsa och välbefinnande då de blev 

accepterade och älskade av omgivningen. Flera konstaterade att de kunde leva med 

sjukdomen och ändå uppleva hälsa. Vissa förklarade att de upplevde hälsa så länge de 

inte fick en känning, medans andra sa att de upplevde hälsa ända tills de behövde 

injicera insulin (Karlsson et al. 2008). När tonåringarna fick vara som sina vänner 

upplevde de välbefinnande. Vännerna var en bra källa till att tonåringarna upplevde 

hälsa, därför bör sjuksköterskan inkludera tonåringarna och deras vänner i vården. När 

sjuksköterskan utbildar och informerar tonåringarna om diabetes vården, bör vännerna 

få ta del av detta eftersom resultatet visar på att, tonåringarna litade och ibland överlät 

diabetes vården till sina vänner. Det uppdagades att mer information, till vännerna och 

klasskompisar angående diabetesprocessen, är behövligt. Även då tonåringarna hade 

berättat om sjukdomen för några nära vänner, kunde missförstånd leda till frustration 

och lidande (Huus & Enskär, 2007; Lowes et al. 2007). 

 

Då föräldrar gav mera frihet och kontroll till tonåringarna, upplevde tonåringarna hälsa 

och välbefinnande. Deras självförtroende och självkänsla växte i takt med känslan av 

kontroll. Egenvården kunde fördelas mellan tonåringarna och föräldrarna, tills 

tonåringarna var mogna för att klara egenvården själva. Tonåringarna ansåg att de 

föräldrar som gav utrymme till tonåringarnas egna tankar och viljor, skapade och 

uppmuntrade välbefinnande (Kyngas & Barlow, 1995). Det kan vara svårt för en 

förälder att släppa kontroll om sin tonåring med diabetes. Eftersom sjuksköterskan skall 

uppmuntra hälsa och välbefinnande, bör denne tala med föräldern/ föräldrarna, till 

tonåringar med diabetes, om att successivt överlåta skötseln av diabetes vården till 

tonåringarna. Detta baserat på resultatet i denna uppsats. 
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Omgivningen kan lindra lidande 

 

Vissa tonåringar upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från omgivningen. De 

verbaliserade känslor som oro, rädsla, skam och depression (Kyngas & Barlow, 1995; 

Hanna & Guthrie 2000; Viklund & Wikblad, 2009). En tonåring berättade när han fick 

höra historier från sin mammas väninna gällande komplikationer som amputation och 

blindhet, kände han sig rädd och självmordbenägen (Kadohiro, 2009). Andra tonåringar 

upplevde ett lidande i mötet med vårdpersonalen då de uppvisade ett dåligt HbA1c, 

därför är det viktigt för sjuksköterskan att förebygga vårdlidandet genom att 

uppmärksamma tonåringens livsvärld (Wiklund, 2003; Dickinson & O’Reilly, 2004). 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, bör sjuksköterskan lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). För att lindra lidande bör sjuksköterskan finnas tillgänglig och 

skapa en relation till tonåringen. När vårdrelationen mellan sjuksköterskan och 

tonåringen, skapar tillit och acceptans, vågar tonåringen skapa sin lidandeberättelse. 

Lidandeberättelsen ger tonåringen verktyg till att förändras och våga ta steget till en 

process att förnya sin livsberättelse. Sjuksköterskan kan genom ett medvetet 

förhållningssätt stötta tonåringen i lidandeberättelsen till att hitta en förståelse för 

lidandets innebörd (Wiklund, 2003).  

 

 

Ibland kände tonåringarna sig stressade, ensamma och isolerade från omgivningen i 

förhållande till sin diabetes vård (Kyngas & Barlow, 1995; Wennick & Hallström, 

2007). För att tonåringarna kan känna sig delaktiga i vården, bör sjuksköterskan dela 

med sig av sin makt. Detta gör att sjuksköterskan förebygger sjukdom och främjar hälsa 

(Wiklund, 2003), vilket är ansvarsområden som faller på sjuksköterskan profession 

enligt ICN:S etiska kod för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). Vad som är 

avgörande när det gäller makt, är hur den används. Sjuksköterskan har oftast mer 

kunskap om diabetes området än tonåringen, vilket också gör att sjuksköterskan besitter 

större makt. Men detta gör inte att sjuksköterskan är förmer eller har större värde än 

tonåringen. Tonåringen har större kunskap och erfarenhet av hur det är för honom/henne 

att leva med diabetes. Därför borde makten formas efter tonåringens behov av kunskap. 

Det är oetiskt av sjusköterskan att inte använda sin makt för att främja tonåringens 

bästa, därför bör makten användas till att ge tonåringen de verktyg som krävs för att 

denne skall kunna ”växa och utvecklas utifrån sin egen version om hur hon/han vill och 

bör leva” (Wiklund, 2003, s. 157).  

 

Resultatet visar på att flera tonåringar upplevde att deras föräldrar ville ha mer kontroll 

över dem än deras jämnåriga vänner (Hanna & Guthrie, 2000; Dickinson & O’Reilly, 

2004; Huus & Enskär, 2007; Karlsson et al. 2008). De kunde kännas som om de var 

inlåsta i ett fängelse, och att livet var hopplöst (Kyngas & Barlow, 1995), vilket skapade 

ett livslidandde (Wiklund, 2003). Tonåringarna upplevde sjukdomslidande då de inte 

kunde delta i aktiviteter som deras vänner kunde.  Flera tonåringar tyckte att de blev 

påminda om att de levde med en komplicerad sjukdom då de var tvungna att avbryta 

roliga aktiviteter för att kontrollera sitt blodsocker, äta ett mellanmål, eller injicera 

insulin (Lowes et al.2007; Huus & Enskär, 2007) Många tonåringar tyckte att det var 

jobbigt att sticka sig i kroppen med insulin penna framför sina vänner (Kadohiro, 2009), 
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detta kunde göra att de upplevde skam, vilket kunde skapa ett sjukdomslidande 

(Wiklund, 2003). Enligt Wiklund (2003) upplever tonåringarna skam när de inte känner 

sig älskade eller tillräckliga. Tonåringarna upplever skam då de upplever att de riskerar 

att förlora någon ur omgivningen som de tycker är viktig för dem. När tonåringen 

upplever sjukdomslidande och vårdlidande skapar det ett livslidande. Omgivningen kan 

hjälpa till att förebygga ett livslidande för tonåringarna, genom att lyssna, vara 

empatiska, och visa att tonåringarna har ett värde. Det är viktigt att omgivningen ser 

tonåringarna med diabetes som de verkligen är och uppmärksammar detta, eftersom 

tonåringarna lider när de inte kan leva upp till omgivningens förväntningar. 

Omgivningen kan ge tonåringarna validering som ett sätt att lindra lidande. Validering 

ger tonåringen en giltighet åt det tonåringen gör, känner och tänker. Det förmedlar att 

tonåringarnas handlingar är rimliga och begripliga under rådande omständigheter 

(Wiklund, 2003). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Största delen av artiklarna som söktes, ansåg belysa antingen föräldrarnas upplevelser 

av att ha en tonåring med diabetes, eller vårdpersonalens upplevelser, som var 

specialiserad i diabetes vården, av tonåringen med diabetes. För att förbättra 

omvårdnaden och förståelsen för tonåringar med diabetes, borde en analys av bloggar 

göras. I dagsläget, bloggas och skrivs det mesta på internet. Ungdiabetes.se och 

Facebook är några hemsidor där forum för alla möjliga slags verksamheter träffas bland 

annat tonåringar med diabetes. Det var intressant att läsa om tonåringarnas förslag på 

hur de ville bli bemötta av vårdpersonalen. Det skulle vara mycket intressant att läsa 

flera artiklar där det har gjorts undersökningar och förslag på hur vårdpersonal kan 

förbättra mötena med tonåringarna. 
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Bilaga 1. 

 Perspektiv  Syfte Metod Resultat 

Titel: 

 Teenagers’ 

perception of 

factors affecting 

decision-making 

competence in the 

management of typ 

1 diabetes 

Författare: 

Viklund, G & 

Wikblad, K. 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Årtal: 2009 

En kvalitativ 

explorativ  

intervjustudie 

att få en djupare 

förståelse om hur 

tonåringar med 

diabetes upplever 

faktorer som 

påverkar deras 

besluts fattnings 

kompetens. 

Bandad 

intervjustudie med  

31 ungdomar med 

diagnosen typ 1. 

Analysen gjord med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman.  

För att kunna fatta 

kompetenta beslut 

krävs självtillit, 

självförtroende och 

kontroll. 

Tonåringarna ansåg 

att omgivningen 

borde ha förståelse 

för deras fel och 

brister när det 

kommer till 

egenvården. 

Titel: Experience of 

alcohol drinking 

among Swedish 

youths with typ 1 

diabetes 

Författare: 

Bolmsjö, I., Leger, 

A., & Stölten, C. 

Tidskrift: 

European Diabetes 

Nursing 

Årtal: 2009 

En kvalitativ 

intervjustudie  

att få en djupare 

förståelse för den 

individuella 

upplevelsen, av 

tonåringar med 

diabetes, av att 

dricka alkohol.  

Bandad 

intervjustudie med 

10 ungdomar med 

diabetes typ 1 

 50% var  flickor, 

50% var pojkar. 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

hjälp av Burnard’s 

analysmodell. 

Tonåringar vill vara 

som sina vänner. De 

vet inte hur de skall 

bete sig när de intar 

alkohol. En del 

tonåringar 

administrerade 

insulin medan andra 

inte gjorde detta. Ett 

flertal tonåringar 

blev inlagda på 

sjukhus pga. 

ketoacidos. 

Titel: Teenagers 

with typ 1 diabetes- 

a phenomenological 

study of the 

transition towards 

autonomy in self 

management. 

Författare: 

Karlsson, A., 

Arman, M., & 

Wikblad, K. 

Tidskrift: 
International 

Journal of Nursing 

Studies 

Årtal:2008 

En fenomenologisk 

studie.  

att  förklara de 

individuella 

erfarenheter som 

tonåringen, med typ 

1 diabetes, har av 

egenvården 

Bandad 

intervjustudie. 

Analys med hjälp 

av Vancuver School 

of Doing 

Phenomenology 

beskrivet av 

Halldorsdottir. 

Resultatet indikerar 

att tonåringens 

självtillit och 

konfirmation från 

andra, hjälper i 

frigörelseprocessen. 

Att växa genom 

individuell  självtillit 

sågs som ett verktyg 

att utveckla sina 

egna beslut. 
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Titel: Families’ 

lived experience 

one year after a 

child was 

diagnosed with 

type 1 diabetes. 

Författare: 

Wennick, A., & 

Hallström, I 

Tidskrift:  
Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Årtal: 2007 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie. 

 att kartlägga 

familjens levda 

erfarenheter  av 

diabetes ett år 

efter att  

ungdomen blivit 

diagnostiserad 

med diabetes. 

Bandad 

intervjustudie.  

Analys med hjälp 

av Van Manen 

analysmodell. 

Ett år efter 

diagnosen, 

förklarade familjen  

livet som 

annorlunda men 

samtidigt normalt. 

De upplevde inte 

livet som svårt 

men inte heller helt 

lätt.  

Titel:  The 

perception of peer 

support by 

teenagers aged 12-

16 years with type 

1 diabetes 

Författare: 

Lowes, L., Eatson, 

N., Bill, L & 

Ford,L 

Tidsskrift: 

Practical Diabetes 

Institute 

Årtal: 2007 

En kvalitativstudie  att få fram 

tonåringars 

upplevelse av stöd  

från vänner i 

skötseln av 

diabetes, och att 

skapa en broschyr 

om diabetes för 

vännerna. 

Bandad 

intervjustudie. 

Analys med hjälp 

av Kvales 

analysmodell. 

Vänner upplevdes 

som stöttande och 

hjälpande. 

Tonåringarna 

antog att vännerna 

hade en bas 

kunskap om 

diabetes. 

Tonåringarna 

antog att vännerna 

visste vad de skulle 

göra om de 

upplevde 

hypoglykemi. 

Titel: The lived 

experience of 

adolescent females 

with type 1 

diabetes 

Författare: 

Dickinson, J,K & 

O’Really, M,M. 

Tidsskrift: The 

Diabetes Educator 

Årtal: 2004 

Fenonenologisk 

studie. 

Att få en djupare 

förståelse för 

flickor med 

diabetes typ 1 

Bandad 

intervjustudier. 

Analys med hjälp 

av Van Manens 

analysmodell. 

Flickorna kände att 

de mötte många 

konflikter under 

deras dagliga 

diabets vård. De 

kände att deras liv 

styrdes av en 

sjukdom de inte 

kunde rå för, och 

av vrdpersonalen. 

Titel: Redifining 

relationship and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes 

Författare: 

Spraud-Lundin, 

C., Öhrn, I & 

Danielsson, E 

En kvalitativ 

intervjustudie. 

Syftet är att 

utforska 

betydelsen av 

interaktion och 

stöd från föräldrar 

och närstående. 

Bandad 

intervjustudie. 

Analys med hjälp 

av Charmaz 

analysmodell. 

Tonåringarna 

kände att de var 

tvungna att 

omdefiniera sina 

förhållanden till 

omgivningen. 

Föräldrar 

upplevdes som 

mest stödjande. 
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Tidsskrift: 

Journal of 

advanced nursing 

Årtal: 2009 

Titel: Adolecents’ 

Percieved Benefits 

and Barrrier 

Related to 

Diabetes Self-

Managemnt-Part 1 

Författare: 
Hanna, M & 

Guthrie,D. 

Tidsskrift:  

Comprehensive 

Pediartic Nursing 

Årtal: 2000 

Kvalitativstudie Att identifiera 

tonåringars 

upplevelser av 

negativa och 

positiva barriärer 

till egenvård. 

Bandade 

intervjustudie. 

Analys med hjälp 

av Janis och 

Manns 

analysmodell. 

Det positiva de 

upplevde för sig 

själva var mer 

frihet, ökat 

självförtroende, 

och mer kunskap. 

Positivt för 

föräldrar var att de 

behövde inte oroa 

sig lika mycket 

som förut. Ökad 

börda av 

egenansvar 

upplevdes som 

negativt ibland. 

Titel: Adolecents’ 

Experience of 

living with 

diabetes 

Författare: Huus, 

K & Enskär, K 

Tidsskrift: 

peadiartic Nursing 

Årtal: 2007 

Kvalitativstudie Att beskriva 

tonåringars 

upplevelser av att 

leva med typ 1 

diabetes. 

Bandad 

intervjustudie. 

Analys med hjälp 

av Giorgi 

analysmodell. 

Tonåringarna 

pendlar mellan 

upplevelsen av att 

vara normal och 

annorlunda. De 

strävar efter att 

vara som sina 

vänner. 
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Bilaga 2. Fibergs (2006) 14 frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Friberg  (2006, s. 109-11) 14 analyssteg av artikelgranskning.  

 

Sker en 

återkoppling till 

det praktiska 

vårdarbetet? 

Vad visar 

resultatet? 

Hur 

analyserades 

data? 
Vad är syftet? 

Är det klart 

formulerat? 

Finns teoretiska 

utgångspunkter 

beskrivna? 

Finns det ett 

tydligt problem 

formulerat? 
Hur är 

undersökningspersoner 

eller situationer 

beskrivna? 

Hur har 

författarna 

tolkat resultatet? 

Hur 

argumenterar 

författarna? 

Hur hänger metod 

och teoretisk 

utgångspunkter 

ihop? 

Hur är metoden 

beskriven? 

Finns det en 

återkoppling till 

vårdvetenskapliga 

utgångspunkter? 

Finns det en 

metoddiskussion, 

hur diskuteras 

den? 

Finns det någon 

vårdvetenskaplig 

teoribildning 

beskriven i 

bakgrunden? 


