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Sammanfattning 
 

  

Diabetes typ 1 är en alltmer vanlig sjukdom bland barn och tonåringar.  Att vara 

tonåring och samtidigt ha en kronisk sjukdom är en utmaning och ställer krav på 

tonåringen.  Tonårstiden kretsar kring att frigöra sig från sina föräldrar och utveckla sin 

egen identitet. Sjukvården har ett stort ansvar att ge en så god vård som möjligt och 

hjälpa tonåringen genom denna period i livet då tonåringen ska utveckla ett egenansvar 

för sin diabetes och hälsa.  

Syftet med denna uppsats var att belysa tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av 

vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan. Uppsatsens är en 

litteraturstudie bygger på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Analys har genomförts 

med kvalitativ innehållsanalys. 

I resultatet framkom att tonåringars upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar 

för den personliga hälsan var mötet med vården, den egna mognaden och stödet från 

nära relationer. 

Under arbetets gång har vikten av livsvärldsperspektivet och patientperspektivet 

tydliggjorts för att hjälpa tonåringen i utvecklandet av ett egenansvar för sin hälsa. 
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INLEDNING 

Då vi själva har barn som är i tonåren väcktes vårt intresse för att fördjupa oss i hur det 

är för en tonåring att leva med en kronisk sjukdom. Diabetes typ 1 är en sjukdom som 

påverkar det dagliga livet och som också innebär förändringar både avseende 

exempelvis kost och motion, samtidigt som den också innebär kontroller och 

medicinering. Tonårstiden är en tid i livet då stora förändringar sker, tonåringen skall 

utveckla en egen identitet, och successivt också kunna ta ett större ansvar för sin 

egenvård. Relationen till vänner är viktig och påverkar tonåringens liv. Diabetes blir allt 

vanligare bland yngre barn och detta innebär att allt fler tonåringar går igenom 

tonårstiden med diabetes typ 1. 

 

BAKGRUND 

 

Diabetes typ 1 och tonåringen 

Vid diabetes typ 1 saknar kroppen förmåga att producera tillräckligt med insulin på 

grund av förlust av betaceller relaterat till autoimmun sjukdom. Detta innebär att 

kroppen saknar förmåga att ta upp glukos från blodet vilket leder till hyperglykemi. 

Förhöjt blodglukos över en längre period leder till en mängd senkomplikationer som till 

exempel hjärtkärlsjukdomar, nefropati och neuropati. En okontrollerad diabetes kan 

därför bara för en kort tid leda till ökad risk för senkomplikationer. Andra 

komplikationer som är mer akuta är hypoglykemi och ketoacidos som påverkar det 

dagliga livet för en diabetiker. För att undvika komplikationer är det viktigt med ett 

jämnt blodsocker som ligger på en bra nivå. Därför är det viktigt med regelbundna 

blodsockermätningar, rätt kost och motion (Lernmark & Sundqvist, 2005). Sverige har 

bland den högsta andelen barn med diabetes i världen. Vidare är det framför allt 

diabetes hos barn som ökar i Sverige. Debuten för diabetes sjunker i åldrarna vilket gör 

att det blir allt vanligare att barn går igenom tonåren med diabetes (Soltesz, Patterson & 

Dahlquist, 2007; Persson, Danielsson, Rosén, Alexanderson, Lundberg, Lundgren et al., 

2006). 

Tonåringen definieras som en människa i den tiden i livet då den vuxna identiteten 

växer fram vilket börjar omkring 11 års ålder och sträcker sig upp till 20-25 års ålder. 

Det är en tid som kännetecknas av frigörelse och påverkar hur tonåringen uppfattar sig 

själv och sin relation till sina föräldrar (Ludvigson & Tuvemo, 2005). I tonåren går 

kroppen igenom en stor förändring rent fysiskt. Det är vanligt att blodsockret ligger 

högre under tonåren troligen på grund av alla hormoner och förändringar som kroppen 

går igenom under puberteten. För tonåringen kan detta innebära att det många gånger 

blir svårt att få ett stabilt blodsocker (Timms & Lowes, 1999). 

Diabetessjukdomen med dess krav och rutiner på vardagen upplevs som kontrollerande 

av tonåringarna. Vidare påverkas framtiden av att diabetessjukdomen begränsar deras 

framtida karriärval och möjligheter till körkort. För kvinnor innebär det även att 
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graviditeter måste vara välplanerade och blodsockernivåerna hållas på en jämn nivå för 

att undvika komplikationer. Män med diabetes har en ökad risk för impotens. Dessa 

problem skapar oro och stress inför framtiden hos tonåringarna (Kyngas & Barlow, 

1995). 

Vägen till autonomi 

I tonåren går barnet från att föräldrarna sköter det mesta runt sjukdomen till att själva ta 

ansvar för sin hälsosituation och på detta sätt skapa sig sin autonomi. Att bli autonom 

och skapa sig ett självbestämmande är en viktig del av tonårstiden och ett led i den 

psykologiska mognadsprocessen (Karlsson, Arman & Wikblad, 2006). Att bli autonom 

är således inget som sker över en natt utan är en process. Denna process pågår genom 

hela tonåren fram till dess att barnet är vuxen. Att vara autonom betyder att tonåringen 

både har förmåga och kunskap till att kunna utföra sin egenvård samt har vilja och 

förmåga att ta egna beslut. Det vill säga att tonåringen kan ta ett egenansvar för sin 

hälsa. Således är egenansvar en viktig del i processen för att bli vuxen och självständig 

(Hanna & Guthri, 2003). 

Det är en utmaning för tonåringen att hålla jämn och bra blodglukos nivå då de går från 

att vara barn i beroende ställning till att bli vuxen med ett eget ansvar för sjukdomen. 

Tonåringen skapar sig sin egen personlighet och sjukdomen kan då vara i vägen eller bli 

ett vapen för att skapa sig självständighet (Ludvigson & Tuvemo, 2005). Känslor av 

skuld på grund av diabetes sjukdomen är vanligt hos tonåringen, speciellt i samband 

med dåliga blodsocker värden. Värden behöver inte vara så dåliga som tonåringen 

uppfattar dem eftersom de strävar efter bättre värden. De kan ha skuldkänslor över att 

de inte gav sig rätt mängd insulin eller att de har ätit något olämpligt. Många tonåringar 

håller sig till vita lögner för att slippa fördömande från omgivningen som de tror sig få 

vid dålig skötsel. Dock är omgivningen många gånger mer förlåtande än tonåringen tror 

och lögnerna i sig ger ett dåligt samvete (Kyngas & Barlow, 1995; Davidson, Penney, 

Muller & Grey, 2004). 

Något som också påverkade tonåringens syn på sin diabetes var att de kände sig 

annorlunda och var rädda för vad vänner skulle tycka om dem. Gruppen och att få vara 

som alla andra är en del av en tonårings liv vilket innebär att det många gånger är 

viktigare att kunna göra som sina vänner än att styras av sin diabetes. För att passa in 

med vänner upplevdes diabetes vara ett hinder för tonåringen. Denna kamp i 

tonåringens liv utgör en risk för deras hälsa och är därför väldigt viktig att förstå för de 

som står i nära relation till tonåringen (Lowes, Eaton, Bill & Ford, 2007).  

Tonåringens relationer till hälso- och sjukvården  

Under tonårsperioden skall tonåringen också ta steget till vuxenvården. Detta innebär att 

tonåringen måste bygga en ny vårdrelation. Tidigare forskning har visat att tonåringen 

riskerar att bli osynlig i övergången från barn- till vuxensjukvård (Visentin, Koch & 

Kralik, 2006). Lundin, Öhrn och Danielson (2008) påvisar att tonåringen i 

barnsjukvården har tillgång till större resurser i form av läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och kuratorer som är speciellt insatta i barnets situation och diabetes 

sjukdomen. När tonåringen kommer till primärvården och vuxensjukvården finns oftast 

inte samma resurser utan de är hänvisade till sjuksköterska och läkare enbart. Tidigare, 



 3 

när tonåringen var barn, har sjukvårdspersonal tagit kontakt med barnet och dess familj. 

När tonåringen blir mer vuxen får tonåringen själv ta kontakt med vården. Därför är det 

lätt att tonåringen blir osynlig i vuxenvården eller uteblir från besöken. Sjuksköterskan 

har därför ett ansvar att fånga upp tonåringen. Vidare har sjuksköterskan ett stort ansvar 

att skapa en vårdrelation som bjuder in barnet till att bli vuxen och ta ansvar för sin 

diabetes sjukdom. För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan vara medveten om 

hur tonåringar uppfattar det steg det innebär att bli vuxen och utveckla ett egenansvar 

(Lundin et al., 2008). 

I sjuksköterskans ansvar för tonåringen ingår bland annat att träna och undervisa 

tonåringen i sin diabetesomvårdnad. Undervisningen syftar till att tonåringen ska kunna 

ta ett egenansvar. Denna undervisning börjar redan när diagnosen är fastställd och är en 

process som måste vara kontinuerlig genom hela livet. Därför måste tonåringens 

förmåga och kunskaper utvärderas regelbundet genom de olika stadierna av personlig 

utveckling. Detta för att kunna bättre kunna möta det unika behov som varje tonåring 

har (Timms & Lowes, 1999). 

Genom att använda sig av ett livsvärldsperspektiv i mötet med tonåringen, utgår 

sjuksköterskan från ett patientperspektiv. Detta innebär att sjuksköterskan försöker 

förstå tonåringens upplevelse av sin sjukdom och hur denne hanterar detta. Således 

måste hon ha en öppen hållning och lyssna till tonåringens berättelse och livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det viktigt för sjuksköterskan att känna till 

tonåringens kognitiva utveckling för att kunna anpassa sitt sätt att undervisa, sitt 

bemötande och att kunna förstå tonåringens livsvärld. Tonåringen lever och tänker 

mycket i nutid vilket betyder att det är svårt att ta till sig om sådant som kan påverka 

hälsan i framtiden, det vill säga senkomplikationer som kan framträda först efter många 

år som diabetiker. Det är först då tonåringen nått den senare delen av sin tonårstid som 

perspektivet på framtiden börja bli av betydelse (Ellen, 2004). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige har bland de högsta antalen barn som insjuknar i diabetes i världen och debuten 

sjunker i åldrarna. När dessa barn växer upp kommer de att i tonåren gå från den trygga 

miljön i barnsjukvården till vuxen vården där de blir mindre synliga. Att vara tonåring 

kan vara en omvälvande tid då barnet går från att vara barn till vuxen och utvecklas till 

en självständig människa. Tonårstiden karaktäriseras av kampen att ta kontrollen över 

sin livssituation och sin sjukdom i en tid då kroppen genomgår stora förändringar. Hur 

kan vi inom hälso- och sjukvården stödja tonåringen i dess utveckling till egenvård och 

självbestämmande om sin diabetes? Att utveckla ett självbestämmande är en del av 

utvecklandet av autonomi och en del i kampen för att ta ett egenansvar för sin sjukdom. 

Vad är viktigt för tonåringen i dess kamp för autonomi och egenansvar? 
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SYFTE 

Syftet är att belysa tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av vad som utvecklar 

deras egenansvar för den personliga hälsan. 

METOD 

Datainsamling 

Denna litteraturstudie grundar sig på vårdvetenskapliga artiklar om tonåringar med 

diabetes typ 1. Artiklarna som ingår belyser tonåringars upplevelse av att skapa sig 

autonomi samt hur tonåringarna upplevde att ta ökat ansvar för sin egenvård i 

förhållande till diabetessjukdomen. För att belysa tonåringens upplevelser användes 

artiklar med kvalitativ ansats där tonåringarnas upplevelser varit i fokus. Vid sökningen 

efter artiklar användes databaserna Cinahl och Medline. Där har artiklar som är peer 

rewieved inkluderats för att hitta forskningsartiklar av hög kvalitet.  Vidare har artiklar 

från både Norden och USA inkluderats. Dessa länder valdes på grund av att antalet barn 

och tonåringar som insjuknar med diagnosen diabetes är bland de högst förekommande 

i världen. Finsk och svensk tonårskultur är likartad. Även USA som tillhör västvärlden 

har en snarlik tonårskultur. Artiklar med tonåringar av båda könen i ett åldersspann på 

tretton till tjugo år inkluderades. För att kunna belysa tonåringens upplevelse av att 

utveckla egenansvar för den personliga hälsan inkluderades endast artiklar där 

diabetessjukdomen hade diagnostiserats innan tonårstiden 

Under sökprocessen påträffades flera artiklar med tonåringarnas upplevelser av att ha 

och leva med diabetes typ 1. De artiklar som innehåller generella upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1 exkluderades till förmån för de artiklar som handlar om att utveckla 

egenansvar. Vidare har kvantitativa artiklar exkluderats för att fokusera på att belysa 

tonåringarnas upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga 

hälsan. Artiklar äldre än 1997 har exkluderats till förmån för nyare forskning detta på 

grund av att det var svårt att finna artiklar efter de kriterier som valts. Sökorden som har 

använts och dess kombinationer i sökandet av artiklarna finns presenterade i tabellen i 

bilaga 1. 

Kvalitetskontroll 

För att bedöma om artiklarna håller god kvalitet har Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) granskningsmetod för kvalitativa artiklar använts. Alla artiklarna i 

resultatet har lästs igenom och granskats enligt CASP kriterier. CASP är uppbyggd av 

10 frågor som systematiskt och noggrant går igenom en artikel för att granska dess 

kvalitet. Med hjälp av frågorna tydliggörs hur datainsamling och analys har gått till. 

Vidare framkommer etiska överväganden och resultat från artikeln av betydelse på ett 

klart sätt som gör det möjligt att bedöma kvalitén. De 10 frågorna finns redovisade i 

bilaga 3 (Public Health Resource Unit, England, 2006). 
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Analys  

En innehållsanalys av artiklarna har genomförts i enlighet med Evans (2003) 

beskrivning. Enligt denna metod läses först artiklarna igenom flera gånger för att 

identifiera helheten. Artiklarna delas också upp i meningsbärande nyckelenheter som 

kodas. Dessa nyckelenheter sammanförs sedan och kondenseras ihop till nya teman och 

subteman.  

 

Varje artikel lästes igenom ett flertal gånger. Syftet med att läsa artiklarna flera gånger, 

var att dels få en helhetsförståelse av artiklarnas och dels få en förståelse för faktorer 

som påverkar tonåringen med typ 1 diabetes upplevelser av att utveckla egenansvar för 

hälsan. Artiklarna delades sedan upp i nyckelenheter. En nyckelenhet är en 

meningsbärande del av texten som kodas. De i artiklarna identifierade nyckelenheterna 

som beskriver ett liknande innehåll sammanfördes till subteman. Detta gjordes efter att 

samtliga artiklar hade lästs och subteman skapades av samtliga nyckelenheter i alla sex 

artiklar. I nästa fas fördjupades diskussionen och därefter skapades benämningar på de 

olika subtemana. Benämningarna skulle svara an mot innehållet och även vara i linje 

med syftet av uppsatsen. När det var gjort kopplades liknande subteman ihop under 

huvudteman som diskuterades och namngavs. Dessa subteman och teman har styrkts 

med hjälp av citat. Våra teman och subteman finns redovisade i tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1 visar teman och subteman 
Huvudteman Subteman 
Mötet med vården Att mötas av ett patientperspektiv 

 Att mötas av ett sjukdomsperspektiv 

Den egna mognaden Att uppleva egenansvar 

 Att utveckla kompetens till egenvård 

Stödet från nära relationer Föräldrars roll 

 Vänners och omgivningens stöd 
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RESULTAT 

Efter analys av texten i samtliga artiklar framkom tre huvudteman som speglar 

tonåringars upplevelser. De huvudteman som framkom var: mötet med vården, den egna 

mognaden och stöd från nära relationer. Dessa huvudteman bestod av totalt sex olika 

subteman. Varje huvudtema finns beskrivet i resultatet med tillhörande subteman. 

Mötet med vården 

I detta inledande tema ”mötet med vården” framkom tonåringens upplevelser av 

sjukvården. Dessa möten varierade mellan upplevelser av patientperspektiv, där 

tonåringen stod i fokus, till upplevelser av en verksamhet som styrdes av rutiner och 

tidspress. 

Att mötas av ett patientperspektiv 

En bidragande orsak till att tonåringarna tog ansvar för sin diabetes var att de upplevde 

att sjukvårdspersonalen lyssnade till dem. I lyssnandet hamnade tonåringens livsvärld i 

fokus och omvårdnaden av diabetes sjukdomen präglades av ett patientperspektiv. 

”Some nurses are really skilful. They ask my opinion. They discuss… they are interested 

in my life and try give to me knowledge that I really need in my life”(Kyngäs, 2003, 

s.749). Genom lyssnandet kände sig tonåringen delaktig i sin omvårdnad. Tonåringarna 

ville vara delaktiga i sin sjukvård och de önskade att vårdundervisningen bedrevs och 

planerades efter deras behov (Kyngas, Hentinen & Barlow, 1998). Även Karlsson, 

Arman, och Wikblad (2008) och Kyngäs (2003) beskriver tonåringens vilja att vara 

delaktig i sin vård. Förutom att personalens förmåga att lyssna innebar en känsla av 

delaktighet, menade tonåringen att undervisningen även var en viktig del. 

Undervisningen skulle vara anpassad till tonåringens situation och att de fick möjlighet 

att diskutera hur diabetes omvårdnaden kunde anpassas efter deras verklighet (Kyngas, 

et al., 1998).  

Det innehåll som tonåringarna upplevde som bra i undervisningen var fakta om 

sjukdomen, dess behandling samt hur de kunde anpassa omvårdnaden till den egna 

vardagen. Förutom den praktiska kunskapen ville de även ha emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Detta tillsammans med kunskaper om strategier för hur de skulle 

hantera sin sjukdom upplevdes av tonåringarna som en viktigt bit av undervisningen för 

att kunna leva och växa med sin sjukdom. En god atmosfär underlättade för tonåringen 

att öppna upp sig och gjorde det lättare att ta emot emotionellt stöd. Vidare upplevde de 

tonåringar som fick sådant bemötande sig mer motiverade att ta egenansvar för sin 

sjukdom (Karlsson, et al., 2008; Kyngäs, 2003). 

Då tonåringarna fick professionellt bemötande där undervisningen var välplanerad hade 

de lättare att ta till sig undervisningen. Välplanerad undervisning innebar att 

sjuksköterskan hade god kunskap om de områden som togs upp samt om tonåringens 

livsvärld. Tonåringarna upplevde det positivt med både skriftlig och muntlig 

information i undervisningen. Skriftlig information gav dem möjlighet att i lugn och ro 

läsa för att sedan ställa frågor kring sin sjukdom. De tonåringar som i förväg fick veta 
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vad undervisningen skulle handla om kunde läsa på innan och på så sätt lättare ta till sig 

innehållet (Kyngäs, 2003). 

Att mötas av ett sjukdomsperspektiv 

Då tidspress och rutiner fick styra tappades ofta patientperspektivet bort. Tonåringar 

som möttes av ett sjukdomsperspektiv var de som hade minst motivation till att sköta 

sin diabetes omvårdnad. Dessa tonåringar upplevde bland annat att sjukvårdspersonalen 

inte lyssnade på dem utan bara arbetade efter ett fastspikat program. I värsta fall tog 

sjukvårdspersonalen knappt notis om tonåringen och dennes verklighet. ”They don´t see 

me as an individual. It‟s the same whatever I do or say. It doesn´t mean anything to 

them” (Kyngas, et al., 1998, s.763). Rutinerna och vad som stod i dokumentationen 

spelade större roll än tonåringens berättelse. Detta resulterade i att tonåringen kände 

hopplöshet inför besöken då ingen lyssnade på dem. Tonåringarna upplevde att besöken 

inte gav något och de kunde likaväl vara utan besöken. Språket som användes vid 

undervisningstillfällena var ofta medicinskt och inte anpassat till tonåringen. Vilket 

gjorde att tonåringarna hade svårt att förstå undervisningen och därför inte tog till sig 

den (Kyngas, et al., 1998; Kyngas, 2003).  

Även den medicinska kunskapen och mätvärdena upplevdes som viktigare än 

tonåringens egen situation. Detta speglade sig i att kontroller och värden var viktigare 

än information om hur skötsel av diabetes kunde anpassas till tonåringens verklighet.”I 

usually… or … the doctor usually decides, I mean about whether I should get new 

insulin or something, so they decide the basic amounts I should take “(Karlsson, et al., 

2008, s.568). Tonåringarna upplevde att läkarna balanserade insulinet efter de värden 

som de hade tillgång till och inte efter tonåringens verklighet. Därför fick de ofta ändra 

om insulin doserna själva för att de skulle anpassas till deras vardag (Karlsson, et al., 

2008; Kyngas et al., 1998). 

Även den skriftliga informationen som gavs upplevdes rutinmässig och inte anpassad 

efter vad tonåringen efterfrågade. Vidare uttryckte de att internet kunde användas mer 

och på så sätt göra det lättare att anpassa informationen till människan. Den information 

som fanns på internet var oftast gammal och ej uppdaterad. De önskade också att de 

kunde få information om framsteg och forskning inom sitt sjukdomsområde och ansåg 

att internet skulle kunna vara en bra källa för att föra fram detta (Kyngäs, 2003). 

Den pedagogiska miljöns utformning var av betydelse för tonåringens möjlighet att ta 

till sig undervisningen som gavs under besöken. I sjukvården saknades rum anpassade 

för undervisning därför användes behandlingsrummen. Tonåringarna hade många 

gånger smärtsamma upplevelser från behandlingsrum. Vidare så stördes 

undervisningssamtalen av annan personal som behövde ha tillgång till utrustning som 

fanns på rummet (Kyngäs, 2003).  

”I was in shock during the patient education session because I saw all the needles and 

instruments on the table. They reminded me of very painful tests. I asked to go to 

another room but there was no room for us. Many nurses came into the room to pick up 

some instruments” (Kyngäs, 2003, s.747). 
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Om sjukvårdspersonalen misslyckades med att skapa en bra undervisningsmiljö 

resulterade det i att tonåringen inte kunde dra nytta av undervisningen. En tonåring 

beskrev det som att de stördes så mycket att de glömde bort all som sades. Andra 

tonåringar beskrev att undervisningen ofta stördes av telefoner som ringde (Kyngäs, 

2003). 

 

Den egna mognaden 

I temat ”den egna mognaden” framkom tonåringars upplevelser av att mogna, utveckla 

egenansvar och utveckla kompetens till egenvård. Tonåringarnas upplevelser av 

mognadsprocessen och känslor i samband med att de utvecklar egenansvar belyses 

under subtemat ”att uppleva egenansvar”. Att utveckla kompetens till egenvård belyser 

den kunskap och färdighet som tonåringen behöver för att kunna utvecklas mot ett 

egenansvar. 

Att uppleva egenansvar 

Överföringen av ansvar skedde gradvis och det var tonåringens mognad och önskan att 

vara självständig som drev på processen (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielsson, 2010). 

Att vara självständig stod dock i konflikt med känslan av att vilja vara beroende. Att 

vara beroende och utan ansvar upplevdes av tonåringen som skönt och tryggt. 

Tonåringen behövde då inte ta några beslut som kunde äventyra dennes hälsa (Karlsson, 

et al., 2008; Sparud-Lundin, et al., 2010). 

Hos tonåringen fanns en vilja att ta mer ansvar, samtidigt kändes ansvaret tyngdfullt. 

När de fick förtroende att sköta sin diabetes ökade känslan av egenansvar och frihet. 

Med tiden upptäckte tonåringen att egenansvaret gav frihet men att det ställde krav på 

deras egenvårdsresultat. Tonåringar som inte klarade av ansvaret upplevde en känsla av 

otrygghet. Denna otrygghet skapade skuldkänslor hos dem. Om tonåringen upplevde att 

blodsockret låg för högt eller lågt kände de att det var deras fel. Vidare var slarv eller 

uteblivna blodsockermätningar en källa till skuld hos tonåringen. Även framtida risker 

för komplikationer var en källa till oro. ”Just a lot of responsibility because if 

something bad happens… that was my fault” (Hanna & Guthrie, 2000, s.170). 

Tonåringen hade rädslor för att inte kunna klara av sitt egenansvar. Dessa rädslor 

präglades av skuld och skam över att inte räcka till (Hanna & Guthrie, 2000; Karlsson et 

al., 2008). 

Diabetes sjukdomen kan bli en stigmatisering då den särskiljer tonåringen från den 

friska normen. Detta resulterade i känslor av skam över sjukdomen och förnekelse av 

sina egna behov. Även behovet av hjälp stigmatiserade tonåringen då detta utmanade 

tonåringens självständighet och i slutändan dess identitet (Sparud-Lundin, et al., 2010). 

Även Kyngas et al. (1998) påpekar denna stigmatisering då tonåringen vill vara som 

sina vänner men sjukdomen särskiljer dem. Detta resulterar i att tonåringen missköter 

sin diabetes då vännerna är viktigare än hälsan. ”I can´t care for myself because self-

care activities don´t fit my friends‟ lifestyle.”(Kyngas, et al., 1998, s.765). 

Stigmatiseringen är alltså en risk för tonåringens hälsa. Insikten i vikten av att ta hand 
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om sig själv kom med ökad personlig mognad vilket således är en viktig del av 

tonåringens utveckling av identitet och självbild (Karlsson, et al., 2008; Kyngas et al., 

1998). 

Då tonåringen pendlade mellan att ta ansvar eller ej påverkades graden av ansvar de fick 

av föräldrarna. Detta skapade en oklarhet som innebar att tonåringarna inte alltid visste 

vem som hade huvudansvaret i omvårdnaden av deras diabetes. Därför var det vanligt 

att de upplevde känslor av oro och otrygghet (Hanna & Guthrie, 2000). 

För att kunna ta ansvar behövde tonåringen mycket kunskap om sin diabetes, egenvård 

och rutiner. Mycket av denna kunskap hade föräldrarna redan fått då barnet fick sin 

diagnos. Tonåringarna hade därför missat väsentlig kunskap som gavs i barndomen och 

upplevde det svårt att ta ett egenansvar.”now I´m almost completely responsible for my 

own diabetes… but then it feels like I haven´t had time to get the information my parents 

got” (Karlsson. et. al 2008 s.566). Tonåringarna har således behov av kunskap för att ta 

ett egenansvar. Kunskapen hjälpte också tonåringen att bemästra situationer som kunde 

kännas skräckfyllda. ”It made me so happy… the idea that I could give myself the shots 

and all, that I‟d got over the fear of it too”(Karlsson, et al., 2008, s.567). Övervinnandet 

av rädslan gjorde att de växte i sitt självförtroende och kunde ta alltmer egenansvar 

(Karlsson, et al., 2008). 

Att utveckla kompetens till egenvård 

I tonåren tog barnet steget från att vara beroende av att föräldrarna skötte hela deras 

omvårdnad tills att tonåringen blev mer vuxen och tog egenansvar för sin 

diabetesomvårdnad. Tonåringarna berättade att processen började med att de gav sig 

själva insulin och mätte sitt blodsocker. De var dock beroende av föräldrarnas 

kunskaper för att korrigera insulindoserna. Det var inte alltid de kom ihåg att utföra 

kontroller av sitt blodsocker vilket resulterade i att föräldrarna fick påminna dem. När 

tonåringarna började korrigera sitt insulin efter mätvärdena började deras 

blodsockervärden svänga mycket. Karlsson, et al. (2008) och Schilling, Knafl och Grey 

(2006) menade att tonåringen med tiden lärde sig att korrigera sina värden och att deras 

kunskap således var experimentell. Med tiden upplevde sig tonåringarna mer säkra på 

att korrigera sitt insulin att de ansåg sig själva som experter på detta (Schilling, et al., 

2006; Karlsson, et al., 2008). 

Tonåringarna upplevde att de fick ökad motivation om blodsockervärdena låg bra 

(Karlsson, et al., 2008).  Även Hanna och Guthrie (2000) menar att lyckad egenvård gav 

tonåringen ökat självförtroende och trygghet. Vidare upplevde tonåringarna att den 

egenvård de utförde gav dem mer flexibilitet i vardagen och tillät dem göra mer saker. 

”I got to go more places with friends and like stay the night somewhere … besides like 

my grandma‟s”(Hanna & Guthrie, 2000, s.169). Tonåringarna upplevde ökad frihet 

genom att möjligheterna i vardagen blev fler. Istället för att vara begränsad av sin 

diabetes. Vidare menade tonåringarna att de kände trygghet genom att själva kunna ta 

hand om sig. Tonåringarna uttryckte att lyckad egenvård gav föräldrarna mer frihet och 

en känsla av mindre oro (Hanna & Guthrie, 2000). 
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En annan viktigt del för att tonåringen skulle kunna utföra egenvård var betydelsen av 

den kost som de behövde. Tonåringarna berättade att de först fick lära sig vad de skulle 

välja till frukost och mellanmål för att hålla ett stabilt blodsocker. De fick lära sig vad 

de kunde äta eller dricka vid högt eller lågt blodsocker. Med tiden berättade 

tonåringarna att de skapade sig erfarenhet och kunskap om vad de kunde äta och inte äta 

men att de upplevde att föräldrarna hade mycket av kunskapen (Karlsson, et al., 2008; 

Schilling, et al., 2006). 

Innan tonåren berättade barnet om sina känningar till föräldrarna. I början av tonåren 

kom insikten av att de behövde berätta även för andra i omgivningen vilket visade på en 

ökad personlig mognad. Då tonåringen växte med sin sjukdomsinsikt, dvs. förståelse för 

sin sjukdom, kom insikten av vilka i omgivningen som tonåringen behövde berätta för 

om sin diabetes. ”If, like, say I go to take a shot or something like that, I always  try and 

go to the bathroom to do it so the kids aren´t like, oh my god, it´s a needle”(Schilling, et 

al., 2006, s.417). Tonåringen i citatet arbetade med yngre barn och visade på ett ökat 

egenansvar genom att ta hänsyn till barnens reaktioner. Andra tonåringar uttryckte att 

det hade insikten i vilka de skulle berätta för om sin diabetes. Detta med syfte på 

åtgärder vid hypo- eller hyperglykemi som de också berättade om (Schilling, et al., 

2006).  

 

Stödet från nära relationer 

Tonårstiden innebar en period i livet då identiteten formades och relationerna blev allt 

viktigare samt fick nya betydelser. Betydelsefulla relationer runt tonåringen var 

relationen till föräldrar, vänner samt omgivningens stöd. Alla dessa relationer omformas 

och tonåringen skapar sig nya positioner i dessa. Då självbilden och relationer förändras 

är det viktigt med hjälp och stöd samt mycket kärlek. Tonåringarnas upplevelser av 

detta stöd kunde vara positiva och stödjande eller negativ och kränkande. Detta gjorde 

att en konflikt sällan var långt bort (Sparud-Lundin, et al., 2010).  

Föräldrars roll 

Föräldrarna har ett ansvar från tidig ålder att lära barnet att ta ett egenansvar för sin 

diabetes. Tonåringen har en vilja att lära sig och sökte därför stöd och råd hos sina 

föräldrar vid behov. Föräldrarna gav även stöd till tonåringen genom att avlasta från 

ansvaret när tonåringen upplevde att det blev för mycket (Schilling, et al., 2006). 

Kyngas, et al. (1998), Karlsson, et al. (2008) och Schilling, et al. (2006) menade att 

föräldrarna ofta påminde tonåringarna för att stötta deras egenansvar. Karlsson, et al. 

(2008) skriver att påminnelser kunde upplevas av tonåringarna både som positiva och 

som negativa. Det var en svår balans av att ge tillräckligt med påminnelser utan att 

kränka tonåringens egenansvar. Tonåringarna uppskattade föräldrarnas påminnelser 

men ibland upplevde de att det blev för mycket. Detta resulterade i att tonåringarna 

gjorde revolt mot föräldrarna. Ofta användes själva sjukdomen som ett vapen i denna 

revolt. ”But if they yell, then I just get mad at them, then it´s their fault I eat candy” 

(Karlsson, et al., 2008, s.567). Genom att missköta sin diabetes och sen skylla på 
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föräldrarna kunde tonåringen använda sjukdomen mot sina föräldrar. Tonåringen kunde 

på liknande sätt använda sin sjukdom för att belöna sina föräldrar genom att sköta sin 

diabetes noga (Karlsson, et al., 2008). 

Konflikter mellan föräldrarna och tonåringen var mestadels kring kost och motion 

oavsett tonåringens ålder. Tonåringarna upplevde att föräldrarna ifrågasatte vad de åt 

och speciellt när de hade känningar. Även hur ofta de ägnade sig åt aktivitet och hur de 

förberedde sig inför dessa. Vanligt förekommande konfliktämne enligt tonåringarna var 

blodsockermätning. Många gånger upplevde tonåringarna att föräldrarna tjatade om de 

hade kontrollerat sitt blodsocker eller inte. Schilling, et al. (2006) menade dock att dessa 

konflikter om blodsockermätning var vanligast i tidiga tonåren. Mängden insulin som 

tonåringarna tog för att korrigera höga eller låga värden upplevdes av tonåringarna som 

konfliktfyllt. Detta speciellt när tonåringarna blev äldre och hade utvecklat ett 

egenansvar (Schilling et al., 2006; Sparrud-Lundin et al., 2010). 

Med ökad mognad fick tonåringen en ökad förståelse för föräldrarnas stöd och 

påminnelser. De hade också ökad förståelse för varför föräldrarna bad dem testa sitt 

blodsocker när de själva inte såg någon mening med det. Vilket kunde förebygga 

konflikter som tidigare varit vanligt förekommande (Sparud-Lundin, et al., 2010).  

Äldre tonåringar upplevde föräldrarnas påminnelser som onödiga eftersom de ansåg sig 

själva ha kontroll över sin diabetes. Detta gjorde att de inte tog åt sig när de upplevde att 

det blev för mycket. ”If we disagree about it[testing], I´ll just tell them no and that´s 

kind of the end of it because I do take responsibility for it”(Schilling et al., 2006, s.419). 

Tonåringarna upplevde att föräldrarna kränkte deras självbestämmande genom att 

påminna dem om något de själva hade kontroll över. I fallet med blodsockermätningen 

kunde det röra sig om att de själva inte upplevde sig ha några känningar eller att de 

skulle mäta sitt socker senare med tanke på insulindosen de nyligen tagit. Redan från 

femtonårsåldern ansåg tonåringarna att föräldrarnas och omgivningens påminnelser 

kunde vara kränkande då de själva upplevde sig ha kontroll över sin diabetes (Schilling, 

et al., 2006). 

Vänners och omgivningens stöd 

Vänner var en stor del av tonåringens liv och kunde ha ett inflytande. Vännerna var ett 

bra emotionellt stöd i vardagen genom att de accepterade och visade hänsyn till 

tonåringen. Detta uttryckte sig i att vännerna anpassade sig till tonåringens vardag, 

exempelvis genom att använda lightprodukter eller undvika godis (Karlsson, et al., 

2008). 

”Because my friends don´t eat sweets when they´re with me. It helps me and encourages 

me to care for myself. I believe that they think of me and want to help me. When we are 

planning something they ask, „Is this good for you?‟ or „Do you think that this is OK?‟. 

This is a kind of support from them to me. I think it´s good… They also helped me to pay 

attention to meal times, having my insulin injections, etc.”(Kyngas, et al., 1998, s.766). 

Att vännerna anpassade sig till tonåringen var ett bra stöd för tonåringen för att denne 

skulle ta sitt egenansvar för sin diabetes. Kyngas, et al. (1998) visade att de tonåringar 

som fick stöd från sina vänner klarade av egenansvaret bättre än där tonåringen 
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anpassade sig efter vännerna. Vidare fanns tonåringar som hade införlivat sin egenvård 

så väl i sitt liv att de inte brydde sig om vad vännerna gjorde eller om de fick stöd från 

dessa. Även Sparrud-Lundin, et al. (2010) påpekar att vänner kunde både vara ett stöd 

och icke stöd samt att detta inte behövde vara av betydelse. Vännerna fick dock ett 

större inflytande om föräldrarnas inflytande var litet. 

För de tonåringar som hade en partnerrelation var partnern till stöd om hon eller han 

hade god kunskap om diabetes. Om partnern däremot saknade kunskap innebar detta att 

stöd från andra i omgivningen blev viktigare. Dock var ofta stödet från föräldrar 

viktigare oavsett om partnern hade kunskap eller inte (Sparrud-Lundin, et al., 2010). 

Internet var också en stödjande faktor och speciellt möjligheten att chatta med vänner i 

liknande situation. Detta kunde hjälpa tonåringen med att få ökad förståelse för sin 

sjukdom och sina egna reaktioner på denna. Tonåringen upplevde att de hade en chans 

att få förståelse från andra i liknande livssituationer (Sparud-Lundin, et al., 2010). 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

De artiklar som har valts har alla varit vårdvetenskapliga och uppfyller således kravet på 

detta. De är alla av kvalitativ natur för att belysa tonåringar, med diabetes typ 1, 

upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för sin hälsa. Paulsson (2008) 

skriver att kvalitativ ansats används lämpligast för att belysa människors erfarenheter 

och upplevelser. Då det var upplevelser som skulle belysas är kvalitativa artiklar bäst 

lämpade. 

Vid sökning av artiklar gjordes en generell sökning på diabetes och tonåringar. Det 

framkom bara ett fåtal artiklar om tonåringars upplevelser av att utveckla ett 

egenansvar. Därför valdes artiklar som är publicerade från 1998 och framåt för att få 

med tillräckligt många artiklar. Av samma orsak togs även artiklar från USA, Finland 

med och inte bara från Sverige. Både USA och Finland har liksom Sverige växande 

problem med tonårsdiabetes typ 1. 

CASP användes för att den är utvecklad för granskning av kvalitativa artiklar, därför är 

CASP ett bra val för att granska artiklarnas kvalité. Artiklarna som granskats har funnits 

vara av god kvalitet (Public Health Resource Unit, England, 2006). Sparud-Lundins, et 

al. (2010) artikel belyser åldrarna tjugo till tjugotvå och hamnar således på den övre 

gränsen för definitionen av tonåring eftersom den på ett bra sätt belyser den senare 

delen av tonåren och på vilket sätt egenansvaret har utvecklats stämmer den väl med 

vårt syfte. 

En innehållsanalys enligt Evans (2003) valdes då denna metod är väl lämpad för analys 

av kvalitativa artiklar. Vidare skapades genom analysen en ny helhet som krävs för att 

tillföra något nytt. De huvudteman som framkom vid analysen beskrevs i olika 
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omfattning i de olika artiklarna, detta kan tolkas att det finns en variation avseende 

tonåringars upplevelser av vad som utvecklar tonåringens egenansvar för sin hälsa.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av 

vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan. Resultatet visar att det 

som utvecklar tonåringars egenansvar för den personliga hälsan är mötet med vården, 

den egna mognaden och stödet från nära relationer.   

 

Den egna mognaden 

I resultatet framkom att känslor som skuld och stigmatisering är en del av tonåringens 

utveckling mot den egna mognaden. Dessa känslor kan vara ett hinder och något som 

tonåringen måste övervinna för att utveckla egenansvar. 

 

Tonåringarna kan uppleva sig stigmatiserade på grund av att de särskiljer sig från sina 

vänner utan diabetes. Detta kan leda till att tonåringen försöker upprätthålla en fasad för 

att likna sina vänner så mycket som möjligt. De strategier som tonåringen använder sig 

av för att inte avvika från sina vänner kan i värsta fall äventyra tonåringens hälsa både 

fysiskt och psykiskt. Fysiskt på grund av riskerna för komplikationer och psykiskt kan 

fasaden ge upphov till känslor av skuld och skam.  

Skuld dominerade mycket av tonåringarnas upplevelser i utvecklandet av egenansvaret. 

Den vanligaste orsaken till skuldkänslor var blodsockervärden som inte var bra. I 

resultatet framkom att blodsockervärdena svänger mycket i tonåren. En orsak till detta 

är att tonåringen experimenterar med insulindoser och kost för att skapa så bra balans på 

blodsockret som möjligt. Det är också nödvändigt för den enskilda tonåringen att 

experimentera för att få kunskap om hur just han eller hon kan reglera sin diabetes. Det 

är inte lätt för tonåringen att hitta en balans då kroppen även växer och påverkas av 

hormoner. Timms och Lowes (1999) menar att detta beror på den pubertala fasen som 

tonåringen går igenom och att hormonerna spelar in. Davidsson, et al. (2004) och 

Kyngas och Barlow (1995) menar på att det är vanligt bland tonåringar att känna skuld. 

Denna skuld kan dels vara över egenvården men kan också bero på tonåringens 

relationer med omgivningen. Detta eftersom det är vanligt att tonåringarna ljuger eller 

skapar sig fasader som ger dåligt samvete. Skulden kan leda till depression i slutändan. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta tonåringens känslor och upplevelser av skuld på 

allvar för att förebygga att tonåringen går in i en depression. Tonåringarna behöver 

mycket emotionellt stöd för att bearbeta händelser och känslor kring sin diabetes. 

Diabetes är en kronisk sjukdom med en framtidsutsikt som kan vara skrämmande för 

tonåringarna. Denna rädsla påverkar hur tonåringen förhåller sig till sin diabetes och 

viljan att bemöta svåra känslor och utmaningar i samband med diabetes sjukdomen. 

Kyngas och Barlow (1995) beskriver tonåringars upplevelser av diabetes som ett 

fängelse och ett helvete. Diabetes sjukdomen är inget som går att bota utan måste bli en 

del av livet.  Därför är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar till tonåringarnas känslor. 

Att ha diabetes som tonåring är en sorgeprocess vilket betyder att de är i behov av 

mycket emotionellt stöd och professionell hjälp. Sorgeprocessen kan ta sig i uttryck på 

olika sätt och tar olika lång tid. Det är svårt att acceptera som tonåring att inte kunna 
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leva utan begränsningar och som många andra, ett liv som innebär mer frihet. I denna 

fas är det viktigt med regelbundna besök så att sjuksköterskan kan fånga upp 

tonåringens behov och ge rätt stöd. Sjuksköterskan kan vidare ge föräldrar en förståelse 

för tonåringens olika sätt att bearbeta detta.   

I resultatet har det framkommit att tonåringen dels vill ha egenansvar men har även 

behov av att vila från ansvaret. Denna balansgång är bra att ta hänsyn till då tonåringen 

tagit ett steg framåt i sitt egenansvar och det kan då finnas behov av vila och 

återhämtning för att sedan ta nya steg. Vidare är det av betydelse för sjuksköterskan att 

förstå behovet av vila från kraven som det innebär att ha diabetes. Om en tonåring inte 

vill ta ansvaret i en sådan fas av vila behöver sjuksköterskan förstå och ta hänsyn till 

detta. Däremot är det viktigt att lyfta det positiva när tonåringen faktiskt går framåt i sin 

utveckling. Sjuksköterskan kan därför behöva samtala med föräldrarna om tonåringens 

behov av en paus i egenansvaret. 

 

Stödet från nära relationer 

I resultatet framkom att tonåringarna ansåg att stödet från föräldrarna var det viktigaste. 

Davidson et al. (2004) och Lowes et al. (2007) styrker att föräldrarnas stöd är av störst 

betydelse. Det framkom dock att det måste finnas en balans i stödet som föräldrarna ger 

för att det inte ska upplevas som kontrollerande. Det är därför en utmaning för 

föräldrarna att stödja sina tonåringar utan att bli kontrollerande och överbeskyddande. 

Tonåringen är i en frigörelse fas från föräldrarna där diabetes sjukdomen utgör ett 

hinder som bidrar till beroendeställning. Detta på grund av att tonåringen ofta saknar 

kunskap för att ta ett fullständigt egenansvar. Föräldrarna har ett ansvar att hjälpa 

tonåringen och föra kunskapen vidare. 

I resultatet framkom vikten av att anta ett patientperspektiv och se tonåringens livsvärld. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att i patientens värld finns både vårdare och 

närstående. Dessa inkluderas i livsvärldsperspektivet. Att ta hänsyn till tonåringens 

livsvärld innebär även att de relationer som finns runt tonåringen beaktas. Det vill säga 

att relationerna till föräldrarna och vänner inkluderas i sjuksköterskans arbete i att stödja 

tonåringen i sin utveckling av egenansvar. Därför finns ett behov av stöd till föräldrarna 

och inte bara tonåringen. Föräldrar kan behöva hjälp med att anpassa sitt stöd, så att det 

blir ett stöd och inte kontrollerande, vilket även Kyngas och Barlow (1995) anser. 

Sjuksköterskan bör beakta tonåringens relation till sina föräldrar och hjälpa tonåringen 

med att skapa en bra relation till sina föräldrar. Detta kan ske genom att sjuksköterskan 

hjälper föräldrarna att anpassa sitt stöd men också genom att hjälpa tonåringen att 

försonas med tanken att föräldrarna många gånger menar väl i sitt stöd. Det är även 

viktigt med en öppenhet för alla frågor och tankar som tonåringen och föräldrarna har. 

Vännerna, som även de ingår i tonåringens livsvärld, behöver tas i åtanke när 

sjuksköterskan planerar inför mötena med tonåringen. Tonåringens vänner kan både 

vara stödjande och icke stödjande. Då vännernas inflytande kan spela roll på hur 

tonåringen sköter sin diabetes är det viktigt att dessa även har kännedom om diabetes 

sjukdomen. Lowes, et al. (2007) och Davidson, et al. (2004) beskriver vikten av att 

vänner har kunskap om diabetes och hur det påverkar tonåringens förmåga att ta 
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egenansvar. Ofta får vännerna kunskap om diabetes från tonåringen, dock är kunskapen 

inte alltid fullständig eller helt korrekt (Lowes, et al., 2007). Därför har sjuksköterskan 

har en betydande roll i att se till att vännerna får adekvat och mognadsanpassad 

information om diabetes. Sjuksköterskan kan i samråd med tonåringen ta fram alternativ 

för hur vännerna skall få ökade kunskaper om diabetes. Det är dock viktigt att detta sker 

utifrån tonåringens önskemål. 

Mötet med vården 

I resultatet framkom att tonåringen vill bli lyssnad till och i mötet med vården vara i 

fokus. Genom att använda sig av patientperspektivet och därmed sätta patienten i fokus 

har sjuksköterskan ett bra verktyg för att skapa en god vård. Detta överensstämmer med 

det tonårsperspektiv som Davidson, et al. (2006) har kommit fram till där tonåringen 

och dess livsvärld ligger till grund i mötet. Både tonårsperspektivet och 

patientperspektivet sätter patienten i fokus, vilket innebär att omvårdnaden och 

undervisningen utgår från tonåringens livsvärld istället för att ta utgångspunkt i 

sjukdomen. Detta innebär att tonåringens upplevelser och livsvärld blir synliga för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan får då möjlighet att stödja tonåringen så att 

omvårdnaden anpassas till tonåringens unika situation och inte till diabetessjukdomen. 

Genom att sjuksköterskan har ett patientperspektiv och lyssnar kan hon avgöra vad 

tonåringen har för kunskaper om sin diabetes. Resultatet visar att många tonåringar 

känner av en brist på kunskap när de skall skapa sig ett egenansvar för sin hälsa. Vidare 

behöver sjuksköterskan lyssna för att skapa en bild av vilken nivå av egenansvar 

tonåringen tar för att hjälpa denne vidare i sin egenvård. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att en grundförutsättning för ett vårdande möte är att sjuksköterskan har 

möjlighet att vara följsam och öppen inför patientens behov. Det är viktigt att lyssna till 

tonåringen för att ta del av dennes livsvärld. Detta för att hjälpa tonåringen med att 

anpassa sjukdomen efter sin verklighet och inte efter sjukvårdens perspektiv. Resultatet 

visar på att tonåringarna annars själva anpassar både råd och egenvården till deras 

förståelse. Detta är förenat med risker, delvis på grund av brist på kunskap. En god vård 

relation som är öppen och följsam ger möjligheter till en grundtrygghet för tonåringen i 

sin diabetes. Detta skapar möjligheter för tonåringen att ta ansvar för sin diabetes i 

vuxen ålder, vilket ger en högre livskvalité och hälsa som vuxen. Risken för sen 

komplikationer minskar i och med att tonåringen får möjlighet att sköta sin diabetes på 

ett bättre sätt. 

Resultatet visar tydligt på tonåringens önskan av att vara delaktig i sin omvårdnad. Inte 

alla tonåringar fick detta bemötande (Kyngas, et al. 1998). Tonåringen har ett behov av 

att bli sedd av vården och inte bara få medicinsk kunskap. Medicinsk kunskap och vård 

som inriktar sig enbart på medicinska värden, riskerar att bli moraliserande över 

tonåringens egenvård. Detta sänker tonåringens motivation till egenansvar då 

tonåringen, som redan strävar efter att få så bra värden som möjligt, definitivt inte vill 

höra att denne måste förbättra sin egenvård ytterligare. 

Genom att använda patientperspektivet skapas också möjligheter till att bygga en god 

vårdrelation. Wiklund (2003) beskriver vårdrelationen som ett yttre och inre ansvar. Där 

det yttre ansvaret är för vårdsituationen som helhet och den inre för patientens 

möjligheter att växa och utvecklas utifrån dennes önskan av hur livet skall gestaltas. 
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Patientperspektivet och lyssnandet är således en viktig del av hur sjuksköterskan bygger 

vårdrelationen med tonåringen. En god vårdrelation bidrar till att motivera tonåringen 

till att upprätthålla kontakten med vården. Risken minskar då att tonåringen uteblir från 

vården. Tidigare forskning har visat på att tonåringar riskerar att utebli från vården då 

de övergår till vuxen hälso- och sjukvård (Lundin, et al., 2008). Dessa tonåringar som 

förlorar kontakten med sjukvården löper ökad risk genom sitt experimenterande med 

insulindoser att drabbas av diabetes komplikationer. När de sedan uppsöker sjukvården 

igen är det ofta med allvarliga komplikationer (Lowes, et al., 2007). Det är ofta i denna 

fas som allmän sjuksköterskan möter tonåringen. Sjuksköterskan har därför ett ansvar 

att hjälpa tonåringen att återskapa sin relation till vården och med stöd av vårdrelationen 

återupprätta tonåringens förtroende till vården. 

Genom att lägga tonvikten på tonåringens positiva resultat och sidor hjälper denne att 

utveckla sitt egenansvar för hälsan. Därför behöver sjuksköterskan använda 

patientperspektivet och se till dennes livsvärld för att se styrkorna hos tonåringen. För 

de tonåringar som inte tar sitt egenansvar för sin diabetes är det ännu viktigare att lyfta 

det positiva och försöka utveckla detta. Istället för att påpeka bristerna. 

Praktiska implikationer 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för tonåringar med diabetes så att de får den hjälp 

och stöd de behöver. Det har framkommit tydligt hur viktigt det är att ett 

patientperspektiv är det perspektiv som får råda inom vården. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att anta detta perspektiv eftersom det påverkar vården och stärker möjligheten till 

ökad hälsa bland patienterna. Vidare behöver sjuksköterskan föra detta vidare på sin 

arbetsplats och även till andra professioner. Detta skapar en god atmosfär i bemötandet 

av tonåringen och möjligheter för helheten att komma fram. 

Det har framkommit i resultatet att vårdmiljön spelar stor roll för tonåringen. Bland 

annat visar sig detta vid undervisningssituationer. En lätt åtgärd vore att ha 

undervisningen i enskilda samtalsrum och inte i behandlingsrum. Det är också viktigt att 

det finns plats för enskildhet och att i möjligaste mån undvika att ha telefoner i 

närheten. Vidare är förberedelser i form av att läsa i journalen innan tonåringens besök 

börjar för att undvika att fokus på tonåringen förloras. 

Sjuksköterskan behöver lyssna till tonåringens känslor och försöka ge stöd. Om hon inte 

kan ge emotionellt stöd har hon ändå ett ansvar att hjälpa tonåringen. Detta kan ske 

genom att sjuksköterskan förmedlar kontakt med kurator, psykolog eller annan 

samtalsterapi. 

För att tonåringen inte skall bli osynlig och utebli från vårdbesöken i övergången till 

vuxen hälso- och sjukvården kan sjuksköterskan bidra till att stödja tonåringen att skapa 

en vårdrelation till den personal som skall ta över omvårdnaden. Detta kan göras innan 

själva övergången sker. De tonåringar som försvinner måste dock återknytas till vården 

så snart som möjligt. Där kan sjuksköterskan spela en aktiv roll genom att fånga upp 

dessa tonåringar. 

Internet är ett bra redskap för att nå tonåringarna med information. Dess värre är detta 

ett verktyg som utnyttjas alldeles för lite. Därför är detta något som bör utvecklas 
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vidare. Internet är tonåringarnas forum för att ta till sig information. Därför är det viktigt 

att information där är anpassad till dem och att de får möjligheter att ta till sig korrekt 

information. Vidare kan det för tonåringarna kännas tryggt att kunna nå sin 

sjuksköterska via e-post för att ställa frågor istället för att försöka ta kontakt via telefon 

eller boka tid. 



 18 

REFERENSER 

 
 
 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Natur & 

Kultur: Stockholm. 

Davidson, M., Penney, E. D., Muller, B., & Grey, M. (2004). Stressors and self-care 

challenges faced by adolescents living with type 1 diabetes. Applied Nursing 

Research, 17(2), 72-80. 

 Ellen, J. (2004). Adolescent care: what are the challenges? Johns Hopkins Advanced 

Studies in Medicine, 4(2B), S122. 

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretative research: interpretative data 

synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26.  

Hanna, K. M., & Guthrie, D. (2000). Adolescents' perceived benefits and barriers 

related to diabetes self-management -- part 1. Issues in Comprehensive Pediatric 

Nursing, 23(3), 165-174. 

Hanna, K. M., & Guthrie, D. (2003). Adolescents' behavioral autonomy related to 

diabetes management and adolescent activities/rules. Diabetes Educator, 29(2), 283-

291. 

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

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

International Journal of Nursing Studies, 45(4), 562-570. 

Kyngas, H., & Barlow, J. (1995). Diabetes: an adolescent's perspective. Journal of 

Advanced Nursing, 22(5), 941-947. 

Kyngas, H., Hentinen, M., & Barlow, J. H. (1998). Adolescents' perceptions of 

physicians, nurses, parents and friends: help or hindrance in compliance with 

diabetes self-care? Journal of Advanced Nursing, 27(4), 760-769. 

Kyngäs, H. (2003). Patient education: perspective of adolescents with a chronic disease. 

Journal of Clinical Nursing, 12(5), 744-751. 

Lernmark, Å. & Sundquist, G.(2005). Orsaker till typ 1-diabetes. Ingår i C-D. 

Agardh,(red.) C. Berne (red.) & J. Östman (red.) Diabetes (s. 58 – 67). Liber: 

Stockholm.  

Lowes, L., Eaton, N., Bill, S., & Ford, L. (2007). The perception of peer support by 

teenagers aged 12-16 years with type 1 diabetes. Practical Diabetes International, 

24(7), 351-355. 



 19 

Ludvigsson, J. & Tuvemo, T. (2005). Diabetes hos barn. Ingår i C-D. Agardh,(red.) C. 

Berne (red.) & J. Östman (red.) Diabetes (s. 196 – 216). Liber: Stockholm. 

Lundin, C. S., Öhrn, I., & Danielson, E. (2008). From multidimensional support to 

decreasing visibility: a field study on care culture in paediatric and adult diabetes 

outpatient clinics. International Journal of Nursing Studies, 45(2), 180-190.  

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. Ingår i M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (red.),  

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 73-105). Lund: 

Studentlitteratur.  

Persson, G., Danielsson, M., Rosén, M., Alexanderson, K., Lundberg, O., Lundgren, B., 

et al. (2006). Health in Sweden: The National Public Health Report 2005. 

Scandinavian Journal of Public Health, 34, 3-10. 

Schilling, L. S., Knafl, K. A., & Grey, M. (2006). Changing Patterns of Self-

Management in Youth with Type I Diabetes. Journal of Pediatric Nursing, 21(6), 

412-424. 

 Soltesz, G., Patterson, C. C., & Dahlquist, G. (2007). Worldwide childhood type 1 

diabetes incidence - what can we learn from epidemiology? Pediatric Diabetes, 8, 6-

14. 

Sparud-Lundin, C., Öhrn, I., & Danielson, E. (2010). Redefining relationships and 

identity in young adults with type 1 diabetes. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 

128-138.  

Timms, N., & Lowes, L. (1999). Children's nursing. Autonomy or non-compliance in 

adolescent diabetes? British Journal of Nursing (BJN), 8(12), 794. 

 Visentin, K., Koch, T., & Kralik, D. (2006). Adolescents with Type 1 Diabetes: 

transition between diabetes services. Journal of Clinical Nursing, 15(6), 761-769. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur: Stockholm. 

Elektroniska källor 

 

Public Health Resource Unit, England. (2006) Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) making sense of evidence.Hämtad 2010-10-10 från 

http://www.sph.nhs.uk/sph-files/Qualitative%20Appraisal%20Tool.pdf 

 
 



 20 

Bilaga 1 

 
 Cinahl antal träffar: Medline antal 

träffar: 

Nursing AND 

Diabetes AND 

adolescence 

403 33 

Nursing AND 

Diabetes AND 

Adolescence AND 

Self-management 

10 5 

Diabetes AND 

Adolescence AND 

self care 

450 59 
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Bilaga 2 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Teenagers with 

type 1 diabetes – a 

phenomenological 

study of the 

transition towards 

autonomy in self 

management. 

Karlsson, A., 

Arman, M. & 

Wikblad, K. 

International 

Journal of Nursing 

studies. (2008) 

Vårdvetenskapligt Belysa levda 

upplevelser med 

focus på 

övergången till 

autonomi och 

diabetes egenvård 

hos tonåringar 

med diabetes typ 

1. 

Kvalitativ 

fenomenlogisk 

metod. 

Teman som 

framkom var: 

1. Att mötas av ett 

patientperspektiv 

2. Att uppleva 

egenansvar 

3. Att utveckla 

kompetens till 

egenvård 

4. Föräldrars roll 

5. Vänners och 

omgivningens 

stöd 

Adolescents' 

perceptions of 

physicians, nurses, 

parents and 

friends:Help or 

hindrance in 

compliance with 

diabetes self-care. 

Kyngas, H., 

Hentinen, M. & 

Barlow, J.H. 

Journal of 

Advanced Nursing 

(1998) 

Vårdvetenskapligt Utforska hur 

tonåringar i 

adolescensen 

upplever påverkan 

från läkare, 

sjuksköterskor, 

föräldrar och 

vänner i relation 

till deras 

följsamhet av 

diabetessjukdome

n  

Innehålls analys Teman som 

framkom var: 

1.Att mötas av ett 

patientperspektiv 

2. Att mötas av ett 

sjukdomsperspekti

v 

3. Att uppleva 

egenansvar 

4. Föräldrars roll 

5. Vänners och 

omgivningens 

stöd 

Redifining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes. Sparud-

Lundin, C., Öhrn, 

I. & Danielson, E. 

Journal of 

Advanced Nursing 

(2010) 

Vårdvetenskapligt Utforska 

betydelsen av 

relationer och stöd  

för diabetes 

egenvård från 

föräldrar och 

andra 

betydelsefulla 

relationer. 

Grounded theory Teman som 

framkom var: 

1.Att uppleva 

egenansvar 

2. Föräldrars roll 

3. Vänners och 

omgivningens 

stöd 
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Changing patterns 

of self-

management in 

youth with type 1 

diabetes. 

Schilling, L.S., 

Knafl, K.A. & 

Grey, M. Journal 

of Pediatric 

Nursing (2006) 

Vårdvetenskapligt Beskriva 

skillnaderna i 

diabetesegenvård 

genom 

utvecklingsstegen. 

Även beskriva 

skillnader i 

arbetsfördelning, 

Vilka konflikter 

mellan barn och 

vuxna samt graden 

av självständighet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Teman som 

framkom var: 

1.Att utveckla 

kompetens till 

egenvård 

2. Föräldrars roll 

Patient education: 

Perspective of 

adolescents with 

chronic disease. 

Kyngäs, H. 

Journal of Clinical 

Nursing. (2003).  

Vårdvetenskapligt Beskriva 

patientundervisnin

g utifrån 

tonåringar med en 

kronisk sjukdoms 

perspektiv. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Teman som 

framkom var: 

1.Att mötas av ett 

patientperspektiv 

2. Att mötas av ett 

sjukdomsperspekti

v. 

Adolescents' 

perceived benefits 

and barriers 

related to diabetes 

self-management 

– part 1. Hanna, 

K. & Guthrie, D. 

Comprehensive 

Pediatric Nursing. 

(2000) 

Vårdvetenskapligt Beskriva 

tonåringars 

upplevelser av 

fördelar och 

hinder med 

diabetesegenvård. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Teman som 

framkom var: 

1.Att uppleva 

egenansvar 

2.Att utveckla 

kompetens till 

egenvård. 
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Bilaga 3  

 

C.A.S.P (Public Health Resource Unit, England, 2006) 10 frågor för 

kvalitetsgranskning. 
 
1. Was there a clear statement of the aims of the research? 

2. Is a qualitative methodology appropriate?  

3. Was the research design appropriate to address the aims of the research? 

4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research? 

5. Were the data collected in a way that addressed the research issue? 

6. Has the relationship between researcher and participants been adequately considered? 

7. Have ethical issues been taken into consideration? 

8. Was the data analysis sufficiently rigorous?  

9. Is there a clear statement of findings?  

10.How valuable is the research?  

 


