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Sammanfattning  
   
Statistiken visar att insjuknandet i diabetes typ 1 ökar. Många barn och ungdomar drab-

bas, oftast mycket snabbt. Därmed förändras hela deras livsvärld. För de drabbade unga, 

uppstår en mängd av känslor som kan vara svåra att härbärgera. Som sjuksköterskor är 

det viktigt att förstå hur barnen och ungdomarna upplever sin situation, detta för att 

kunna hjälpa dem till ett bättre välbefinnande. Syftet var att beskriva barns och tonå-

ringars (5-15 år) upplevelse av hur det är att leva med diabetes typ 1. Den metod som 

använts är litteraturöversikt, där tidigare resultat från tio artiklar sammanställts och ana-

lyserats. I resultatet har fyra huvudtema framträtt. De är att de unga upplever att de i och 

med sjukdomen fått ”ett förändrat fysiskt liv”, ”ett förändrat socialt liv”, ”ett känslosamt 

liv” samt ”ett identitetsskapande liv”. De beskriver upplevelser av att ha fått ett liv med 

begränsningar där de inte känner igen sin kropp. De berättar också om känslor av utan-

förskap, frustration, ensamhet, ilska, förlust, skam och smärta. I resultatet framkom ock-

så att de unga som drabbas känner sig annorlunda än sina vänner och får en stark öns-

kan att känna sig normala. Trots alla dessa upplevelser och känslor kunde de ändå berät-

ta om strategier att hantera sjukdomen på och att de upplevde sig ha fått en självkänne-

dom som de inte hade innan sjukdomen. Denna sammanlagda kunskap om hur barnet 

upplever sin sjukdom kan hjälpa sjuksköterskan att förstå hur barnens behov ska bemö-

tas och därmed bidra till bättre välbefinnande och hälsa hos barn med diabetes typ 1. 

Nyckelord:  Diabetes mellitus typ 1, barn, upplevelse, leva med diabetes. 
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INLEDNING 

När ett barn i skolåldern får diagnosen diabetes typ 1, innebär det en stor och dramatisk 

förändring för barnet och dess familj, eftersom de måste förändra sin livsstil på ett 

radikalt sätt. Detta drabbar också de som finns i barnets närmaste sociala nätverk, 

exempelvis familj, vänner, skola och fritids (Skafjeld 2002, s.113 ; Sjöblad 1996, s.51, 

ss.116-118). 

För att få en bild av vilket stöd den drabbade behöver, krävs det kunskap om hur de 

upplever sin situation, fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt. 

Sjuksköterskan som ska främja att patienten i så hög utsträckning som möjligt ska 

uppleva hälsa och välbefinnande i sitt tillstånd, behöver ta del av patienternas sätt att 

uppleva och förstå sin sjukdom. Det är därför viktigt att lyssna till barnets egen 

berättelse, vara öppen och vilja förstå dess livsvärld. 

Därför är det av stor vikt att sammanställa barns erfarenheter och upplevelser av 

sjukdomen diabetes typ 1, eftersom det kan vara en hjälp för sjuksköterskan att utveckla 

det kunnande som krävs för att förstå de behov som finns och därmed också bidra till ett 

bättre välbefinnande för dessa barn.  

BAKGRUND  

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, också kallad sockersjuka är en kronisk sjukdom som uppträder både 

som typ 1 (insulinbrist) och typ 2 (insulinresistens). Insulin är ett hormon som bildas i 

de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Dess uppgift är att hålla glukosomsättningen i 

blodet i balans. När människan ätit och kroppens nivåer av glukos höjts, utsöndrar 

bukspottkörteln insulin som ska ta hand om och omsätta detta glukos. Även mellan 

måltiderna finns en basnivå av insulin i blodet, vid insulinbrist stiger blodglukosvärden 

i blodet, cellerna blir utan nytillförd energi. Kroppen kan, vid autoimmun sjukdom, då 

det egna immunsystemet rubbats och riktar sig mot vissa av de egna cellerna, angripa 

och förstöra de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta innebär att 

kroppen inte längre kan tillverka sitt eget insulin och därmed inte heller ta hand om 

!1



sockret i blodet, som stannar i blodet så att blodsockernivån stiger. Det tillstånd som då 

oftast snabbt utvecklas i kroppen är ett allvarligt sjukdomstillstånd som heter diabetes 

typ 1. Vid diabetes typ 1 uppträder insulinbrist vilket visar sig genom symtom såsom; 

stora urinmängder, ökad törst, torra läppar, trötthet samt avmagring och dessa måste 

snabbt behandlas med insulin (Diabetesförbundet 2013), (Quittenbaum, 2007 ss.

351-352). 

Diabetes typ 1 kallas ibland barn- och ungdomsdiabetes eftersom den ofta debuterar i de 

åldrarna även om den kan debutera i vilken ålder som helst. Mer än hälften av fallen 

debuterar före vuxenlivet (Månsson & Enskär 2008 s.281). Sjukdomen debuterar sällan 

under de första levnadsåren, debuten ökar sedan för att vara som högst vid 12-14-års 

ålder (Quittenbaum, 2007, s.355) . 

Varje år insjuknar ca 900 individer i åldern 0-34 år i diabetes typ 1. Sverige har näst 

Finland världens högsta insjuknande i diabetes typ 1 bland barn och ungdomar. I 

Sverige har ca tre procent av befolkningen diabetes. Av dessa har 10-15 procent  

diabetes typ 1, varav omkring 7000 är barn (Quittenbaum, 2007, s.355).  

Enligt Söderström, Åman och Hjern (2012) anses orsaken till att barn drabbas av 

diabetes typ 1,  vara ett samspel mellan genetik, miljö och livsstil som leder till 

förstörelse av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln (pancreas).  

Riskfaktorer som ökar risken för att insjukna i diabetes typ 1 är vissa virusinfektioner 

under tidiga liv och brist på D-vitamin. Det finns också indikationer på att intag av 

komjölk i spädbarnsåldern skulle kunna vara en riskfaktor. Andra faktorer så som fetma, 

snabb linjär tillväxt och psykosocial stress kan påverka risken för diabetes i senare faser 

i barndomen (Söderström et al. 2012 s.73-77).  

Behandlingen av diabetes går ut på att upprätthålla blodets sockerhalt med 

insulinbehandling och täta kontroller av blodglukosnivån. Insulin tillförs med hjälp av 

injektioner i form av insulinpenna eller spruta, men även via insulinpump 

(Diabetesförbundet 2013). Enligt Månsson och Enskär (2008, s.294) är god egenvård i 

form av kost, motion, och noggrann kontroll över blodsockret viktigt för barn med 

diabetes typ 1. 
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Hyperglykemi och Hypoglykemi 

Hyperglykemi innebär att insulinhalten i blodet är för låg i förhållande till sockerintaget. 

Blodglukoshalten är alltså för hög. Vanliga symtom som kan förekomma vid 

hyperglykemi är ökad törst, ökade urinmängder, trötthet, varm och torr hud och torra 

läppar (Månsson & Enskär 2008, s.282).  

Det medicinska namnet för lågt blodsocker är hypoglykemi, kallas också för 

insulinkänning. Vid hypoglykemi är glukoshalten i blodet för låg på grund av att den 

diabetessjuke har fått för mycket insulin, inte har ätit tillräckligt eller har varit mer 

fysiskt aktiv än normalt. Blodsockervärdet kan då sjunka lägre än 3-4 mmol/l (www.

1177.se).   

Vid mild till måttlig hypoglykemi dominerar autonoma symtom, som uppkommer som 

en följd av en aktivering av det autonoma nervsystemet och en ökad 

katekolaminfrisättning från binjurarna. De symtom som då uppstår är varningssignaler 

som det är viktigt att föräldrar och skolpersonal lär sig känna igen. Typiska symtom är 

hungerkänslor, svettningar, hjärtklappningar, skakningar, blekhet, oro och irritation. Om 

hypoglykemi inte behandlas i tid kan medvetslöshet uppträda (Månsson & Enskär 2008, 

s.296). Hos små barn och speciellt i början när barnet nyss insjuknat är det viktigt att 

kontrollera blodglukos, när barnets beteende förändras. Lek och motion är en del av 

tillvaron för barn. Fysisk aktivitet har många fördelar, men för barnen som har typ 1-

diabetes finns det svårigheter med att behålla en bra glukoskontroll under aktivitet. 

Rädslan för allvarlig hypoglykemi kan ibland bidra till att föräldrar blir 

överbeskyddande och att barnets naturliga aktiviteter försvåras, vilket kan isolera både 

barn och föräldrar. Föräldrar, skolpersonal och lekkamrater bör informeras så att barnets 

aktiviteter inte inskränks av rädsla för att inte barnet ska få hjälp vid hypoglykemi 

(Månsson & Enskär 2008, ss. 301-303). 

Barns psykologiska utveckling  
Skafjeld (2006 s.195) menar att barn och ungdomar måste erbjudas behandling utifrån 

sin ålder och utveckling.  
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Många psykologer har försökt förklara barns utveckling fysiskt, psykiskt, kognitivt och 

emotionellt. I Jerlangs bok (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonasson, Ringsted, Wedel-Brandt, 

ss.56-72 1992) beskrivs det att Erik Homburger Erikson (f d professor i 

utvecklingspsykologi vid Harvards Universitet) menar att människan går igenom åtta 

livsstadier som alla kännetecknas av en ”livskris” (”kris” - en period då individen har 

speciella möjligheter att växa i sin utveckling) som ska lösas gynnsamt för att individen 

ska utvecklas med styrkor och förmågor. Det är människans inre ”jag” som har till 

uppgift att lösa dessa kriser och på så sätt utveckla sin identitet, det vill säga individens 

upplevelse av sig själv som person. På så sätt kommer barnet/den unge fram till att 

”sådan är jag”. Detta sker inte bara intrapsykiskt utan också interpersonellt, det vill säga 

i samspel med omgivningen. Om ett barn upplever mycket stor ångest eller mycket 

stora svårigheter, kan det regridera, det vill säga det går tillbaka till ett tidigare 

utvecklingsstadie för där finner barnet trygghet och kan hämta tillfredsställelse.  

När ett barn är 3-6 år, präglas det av att det blir mer och mer intresserad av sin omvärld 

samtidigt som det brottas med frågor av karaktären; ”vem är jag?” och ”varifrån 

kommer jag?”. ”Varför det?” blir också en central fråga under denna period. Barnet har 

en hel del ångestfyllda fantasier denna period. Om barnets initiativ att försöka lösa 

problem får lagom stöd av dess närmaste omgivning så lär sig barnet att finna sin egen 

roll som en egen individ med en egen identitet. Barnet kommer då att kunna välja i 

vilken riktning det vill ha sina mål och kunna vara uthålligt och på så sätt bli 

målmedvetet och ansvarstagande. Den närmsta familjen är de viktigaste människorna 

för barn i denna ålder, de som de vill identifiera sig med. Barnet dramatiserar sitt liv 

genom leken i denna ålder. Genom leken lär sig barnet att bearbeta och behärska den 

verklighet han/hon lever i. Om barnet inte får de här möjligheterna till att ta initiativ och 

bearbetande lek kan ångest och skuldkänslor hämma barnets fortsatta utveckling eller 

skapa ångest Erikson (i Jerlang et al. 1992 ss.64-68). 

Lågstadie- och mellanstadieåldrarna 6,5 till 12 års ålder, kallas latensstadiet. Barnet 

befinner sig nu i ett stadie som är mer rofyllt än tidigare. Detta är en ålder med en viktig 
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fråga, ”vad händer om?”. Barnet ska i denna ålder dras in i det verkliga livet för att lära 

sig förstå det och nå en känsla av att det kan och är kompetent. Att vara konstruktiv och 

klara av blir viktigt, för barnet är ”det som det lärt sig göra”. Denna ålder handlar om att 

klara av, få kompetens att klara av att utföra det man vill utföra. Om man inte klarar det 

kan det leda till att barnet känner underlägsenhet, otillräcklighet och ett mindre värde 

(Jerlang et al. 1992 ss.68-70).  

Det stadie som motsvarar puberteten har givetvis en mycket individuell startpunkt.  

Då sker det en snabb och stor utveckling både kroppsligt och psykiskt menar Erikson, 

existenskrisen handlar nu om identitet kontra identitetsförvirring. Anknytningen till 

kompisar är viktigt i detta identitetsskapande, precis som att man hittar sina ideal där 

goda förebilder är viktiga. Om man inte hittar sin identitet kan man bli förvirrad eller 

forma sig en egen ”negativ identitet”. Det kan göra att man utvecklar psykiska 

sjukdomstillstånd som psykoser, neuroser, depressioner och till och med 

självmordstankar. Här är det viktigt att de vuxna accepterar och respekterar personen 

som en självständig individ som har rätt att ha sin egen åsikt och sina egna ideal 

(Jerlang et al. 1992, ss 49-73). 

Lambert och Keogh (2014) säger i sin studie att diabetessjuka barn/tonåringar jämför 

sig med sina friska kompisar och använder dem som referensram för hur man ska vara 

när man är ”normal”. I sin strävan att identifiera sig med deras normalitet går det ibland 

så långt att de inte vill följa sin behandling. 

Vårdteoretiska perspektiv 
Inom vårdvetenskapen anses det viktigt att utveckla kunskaper som ger en djup 

förståelse för den man vårdar. Vårdvetenskapens människobild är att utgå ifrån hennes 

värdighet och okränkbarhet, ett humanvetenskapligt perspektiv. Det är viktigt att utgå 

från en helhetsyn som innebär att individen alltid ska förstås i sitt sammanhang, att hon 

är en helhet som inte kan delas upp i olika dimensioner (Wiklund 2003, s.41). Det är 

viktigt att inte bara se individen som en patient utan se personen utifrån hela sin 

livsvärld. Begrepp som livsvärld, lidande, välbefinnande/hälsa, subjektiv kropp samt 
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vårdrelationen är grundpelare i vårdvetenskaplig hållning (Dahlberg & Segesten 2010 

ss.103-115).  

Livsvärld 

Livsvärlden betecknar  världen som vi lever den och inte som någons upplevelse av den 

faktiska fysiska verkligheten, livsvärlden är det sätt varpå min kropp agerar utifrån sina 

betingelser. Två människor som lever i samma familj, samma miljö och med till synes 

yttre likadana livsbetingelser har ändå var sin livsvärld som ser helt olika ut. Utifrån den 

livsvärlden förstår vi vår omvärld och oss själva och de situationer och tillstånd vi 

hamnar i. Både tid, rum  och miljö påverkar vår livsvärld som ändå är svår att uppfatta 

med våra sinnen (Dahlberg & Segesten 2010, ss 128-131). Livsvärlden förändras av 

yttre betingelser som exempelvis sjukdom och medicinska behandlingar. Också det som 

händer i den närmaste familjen förändrar och påverkar min livsvärld. Ett barn som får 

diabetes typ 1 får en förändrad livsvärld från den dag då diagnosen fastställs. 

För att få reda på vad som rör sig i en människas livsvärld behöver man 

medvetandegöra detta, genom att reflektera tillsammans med patienten. Patienten ska 

betraktas som den främste experten på sin egen livssituation, eftersom varje erfarenhet 

av lidande och välbefinnande är unik (Ekeberg 2009 ; Dahlberg & Segesten 2003). 

Hälsa 

Hälsa är enligt World Health Organisation (WHO, 1946) när en person upplever ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande Sedan dess har det 

reviderats flera gånger. Numera beskrivs hälsa som en resurs i individens dagliga 

tillvaro, inte som målet för livet utan som ett medel för ett gott liv (WHO 1986, 1998). 

Det är ett komplext begrepp som kan förstås ur flera synvinklar. Subjektivt handlar det 

om en upplevelse av att vara i homeostas (jämvikt) som människa, att kunna utföra det 

man anser vara av personligt stort värde i livet. Inre och yttre balans, är individuellt för 

varje individ när den upplever. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan kan till och 

!6



med upplevas trots att någon har en sjukdom. Det är ett tillstånd då individerna är 

förnöjda med existensen, levandet, varandet (Dahlberg & Segesten, 2010, s.51). Ur ett 

subjektivt perspektiv, när människor beskriver hur de upplever sitt tillstånd av hälsa, så 

kan även den som har en fysiologisk sjukdom säga sig uppleva hälsa och trots sjukdom 

finna stunder av välbefinnande (Wiklund 2003 s.80). Det kan till och med vara så att 

objektiva tecken på ohälsa kan noteras, medan personen ändå upplever ett 

välbefinnande (Wiklund 2003 s.81). 

En aspekt av begreppet hälsa som Wiklund (2003, s.82) framhåller är att det inte finns 

någon motsättning mellan hälsa och lidande. Det dynamiska i detta förhållande är att 

man då kan möta och bearbeta sitt lidande för att till slut lyckas försonas med det och 

därefter uppleva en högre grad av hälsa. 

Empowerment 
Empowerment är en ansats som handlar om att patienten har en aktiv roll i sin egen vård  

på så sätt att man ger den möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv. Denna ansats har 

använts inom diabetesvården de senaste 16 åren (Hope Kollveit, Graue, Zoffmann, 

Gjengedal, 2014 s.22). Enligt Hope Kolltveit (2014) studien, skall processen i empo-

wermentansatsen ta fram en inre styrka som ska stimulera individen att ta ansvar för sitt 

eget liv.  

En slags makt över sitt liv i vardagen som möjliggör att ett barn eller en tonåring med 

diabetes typ 1 blir mer oberoende och självständig. Grundtankarna i denna ansats är att 

individen i dialog med sjuksköterskan får utforska och reflektera över sitt sätt att tänka, 

göra och känna, för att hitta nya lösningar för egenvård. På så sätt möjliggör sjukskö-

terskan att barnet/tonåringen med diabetes utvecklar sin egen förmåga att bemästra sin 

egen livssituation  (Svensk sjuksköterskeförening 2008). 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Enligt International Council of Nursings (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s.3). 
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Socialstyrelsen (2005, ss 8-10) har utformat en kompetensbeskrivning som beskriver 

sjuksköterskans kompetens utifrån tre huvudområden; omvårdnadens teori och praktik, 

forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Sjuksköterskans uppgift är att vara 

lyhörd, och lyssna in erfarenheter. 

PROBLEMFORMULERING 
Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom som drabbar fler och fler och många som drabbas 

är barn. I Sverige räknar man med att det finns ca 50 000 människor som har sjukdomen 

varav 7-8000 av dessa är barn. Från 1980-talet och fram till idag har dessutom antalet 

barn som insjuknat nästan fördubblats. Idag är det ca 800 barn/år som får diabetes typ 1. 

Sjukdomen kommer oftast akut och barnet och dess omgivning behöver mycket stöd 

och hjälp av sjuksköterskan för att klara denna komplexa situation. Många känslor av 

sorg, förtvivlan och förvirring är inblandade när ett barn blir kroniskt sjukt och att veta 

hur man som sjuksköterska, på bästa sätt kan hjälpa och stödja det sjuka barnet är inte 

helt lätt. Det krävs både kunskap, förståelse och erfarenhet av hur barnet upplever sin 

situation för att på bästa sätt bemöta och vara det stöd som barnet behöver. Genom att 

sammanställa en del av den kunskap som finns om hur barnet upplever sin sjukdom kan 

sjuksköterskan få hjälp att förstå hur barnens behov ska bemötas och därmed bidra till 

bättre välbefinnande och hälsa hos barn med diabetes typ 1. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva barns och tonåringars (5-15 år) upplevelse av hur det är att leva 

med diabetes typ-1. 

METOD 

Design 

Den metod som använts är en litteraturstudie gjord som en litteraturöversikt enligt Fri-

berg (2006,  ss. 115-123). Studien har utgått från kvalitativa artiklar med vårdvetenskap-

lig inriktning (Lantz 2011, s.113). Motivet har varit att skapa ett underlag av tidigare 
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forskning, för att kritiskt granska det valda ämnet. Det som kännetecknar en litteraturö-

versikt är att kartlägga kunskapsläget inom det område som studeras närmare. Kun-

skapsläget inom detta område fastställs genom ett brett sökande efter vetenskapliga ar-

tiklar och en lika bred analys och sammanställning. Det som kommer fram i en littera-

tursökning är både det som är utforskat och som man har nytta av i sitt praktiska vård-

arbete, men också det som inte är utforskat än, områden där man får förlita sig till sin 

egen erfarenhet och kunskap (Friberg 2006, s.87). 

Urval och Datainsamling 
Originalartiklar inom vårdvetenskap har sökts via databaserna Cinahl, Medline samt 

PubMed, genom Borås högskolas bibliotek. En strukturerad sökning gjordes med ett 

antal sökord för att ringa in aktuella forskning och studier som passar till syftet. Först 

gjordes en bred sökning med sökorden diabetes mellitus type 1 och children. Sökningen 

resulterade i 1043 artiklar. Författarna gjorde också inklusionskriterier i tabellen kallade 

begränsningar. Inklusionskriterier har varit; peer reviewed, engelskspråkiga, publicerade 

2005-2015, men även att de skulle handla om barn och ungdomar i skolåldern, det vill 

säga 5-15 år, som insjuknar i diabetes typ 1, samt att artiklarna skulle finnas i fulltext.  

I första sökningen valdes fem artiklar som lästes i abstrakt och innehåll, tre av dem 

valdes ut till resultatet.  Experience lades till som sökord för att begränsa antal artiklar. 

Sökningen gav 58 träffar, av vilka åtta artiklar lästes i abstract och två stycken av dem 

valdes ut till resultatet. Nästa sökning var med hjälp av sökorden diabetes mellitus, 

children,  adolescent  och experience som gav 13 träffar. Av dessa läste vi tre artiklar 

och en användes till resultatet. I nästa sökning ändrades sökorden till Living with type 1 

diabetes, adolescent och experience och begränsningarna ändrades från peer reviewed 

till abstrakt available, detta gav fyra träffar varav en valdes ut till resultatet.  

Därefter gjordes sökning i databasen Medline. Sökord var diabetes, child och 

experience. 459 artiklar hittades, endast två valdes ut till resultatet. Slutligen sökte 

författarna i databasen Pubmed där två artiklar hittades och lästes igenom, varav en 

valdes ut för resultatet. Sammanlagt 21 artiklar hittades varav 11 artiklar sorterades bort 

då de inte passade syftet. Sammanlagt tio artiklar har studerats och dessa finns 
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beskrivna i tabellform i bilaga I samt i resultatdelen. Artiklarna var kvalitativa eftersom 

kvalitativa artiklar bättre belyser barnens upplevelser. Artiklarna i resultatet kommer 

inte bara från Sverige utan också från Storbritannien, USA och Brasilien.  

Etiska överväganden 

Under kvalitetsgranskningen av de artiklar som författarna fann, studerades särskilt 

noggrant att de var etiskt övervägda och godkända, då Friberg (2012, ss.138-139) menar 

att ett etiskt resonemang bör finnas med i den kvalitetsgranskning som görs. Efter 

granskningen visade det sig att samtliga artiklar var etiskt välgjorda, peer reviewed samt 

relevanta, varför ingen av dem exkluderades. Nationella etiska kommittéer, skriftliga 

godkännanden av de intervjuade samt då det var underåriga som medverkade, så hade 

man föräldrars godkännande, dessutom i vissa fall verbala godkännanden, finns bakom 

samtliga artiklar. De artiklar som identifierades vid sökning och som var relevanta för 

studien togs med, inga exkluderades. 

Dataanalys 
Modell för analysen har varit Axelsson (2012 ss. 212-214).  

Samtliga artiklar genomlästes grundligt för att få en helhetsöversikt. Varje artikels resul-

tat ströks under med olika färger och nyckelord skrevs i marginalen, för att se likheter 

och struktur. Citat lästes särskilt noggrant för att få fram den speciella känsla som grun-

dar sig i en enskild individs upplevelse. Anteckningar gjordes fortlöpande över varje 

artikels viktigaste resultat. Dessa sorterades sedan in i tabellform som presenteras i bila-

ga II.  

Detta ett bra hjälpmedel när artiklarna ska analyseras och presenteras i resultatet.  Där-

efter gäller det att skapa meningsfulla samband mellan de olika studiernas resultat (Ax-

elsson 2012, s.212).  Först delades resultaten upp i olika grupper, beroende på likheter 

och olikheter. Liknande meningsenheter fördes samman och blev preliminära subteman. 

De subteman som hade liknande innehåll sammanfördes sedan till huvudteman. Det 

blev totalt fyra huvudteman och 15 subteman. 
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RESULTAT 

Resultatet visar barnens upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och redovisas med 

hjälp av 4 huvudteman och 15 subteman (Tabell 1). 

Tabell 1. Resultat redovisat i huvudteman och subteman. 

Ett förändrat fysiskt liv  
Barnen upplevde att sjukdomen diabetes typ 1 hade en stark inverkan på deras vardags-

liv. Deras fysiska liv fick många begränsningar då mediciner, provtagningar och diet tar 

en så stor plats och så mycket tid av deras vardag. Det sker förändringar i kroppen som 

får till följd att barnen inte känner igen sin egen kropp. 

Ett förändrat fysiskt liv Att känna begränsningar i vardagen 
Att inte känna igen sin kropp

Ett förändrat socialt liv
Att känna utanförskap 
Att känna sig annorlunda  
Att känna ensamhet 
Att känna sig beroende

Ett känslosamt liv

Att känna frustration  
Att känna ilska 
Att känna förlust 
Att känna rädsla 
Att känna skam 
Att känna smärta

Ett identitetsskapande liv
Att känna en vilja att få vara normal  
Att utveckla självkännedom 
Att lära sig att hantera saker 
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Att känna begränsningar i vardagen 

Barnen upplevde att diabetessjukdomen ledde till att de kände begränsningar i vardagen 

(de Cassia Sparapani, Jacob, Castanheira Nascimento 2015, s.17-20; Huus & Enskär 

2007, s.29-30; Freeborn, Dyches, Roper, Mandleco 2012, s.1890-1894;  Wennick, 

Lundqvist, Hallström 2008, s.1-5; Moreira & Dupas 2005; Marshall, Carter, Rose, 

Brotherton, 2008, s.1703-1710).  

Ett hinder för längre stund av lek och kroppsliga övningar, speciellt utan adekvat 

näringstillförsel, är risken det medför, att drabbas av hypoglykemi (Freeborn et al. 2012, 

s.1890-1894; Marshall et al. 2008, s.1703-1710). En pojke beskriver hur han, när han 

var och simmade, vilket han tycker mycket om, stannade i poolen i många timmar utan 

att gå upp. Han kände hur hans blodsocker var lågt och hur han började skaka vilket 

gjorde att han till slut var tvungen att gå upp. Hans kropp satte hinder för hans simning 

och njutning (de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20). I flera studier, uttrycks det att 

några av de svåraste aspekterna när det gäller sjukdomen är de strikta rutiner de måste 

leva efter som begränsar deras vardag mycket. De kan aldrig slappna av och få leva så 

spontant som deras vänner gör (Huus & Enskär 2007, s.29-30; Freeborn et al. 2012, s.

1890-1894; Marshall et al. 2008, s.1703-1710).  

Flera skolbarn beskriver att de missar rasterna under skoldagen, för att de måste ta sitt 

blodsockertest, vilket de tycker är irriterande. De blir då frestade att undvika hela 

processen. En del undviker till och med att äta, eftersom det innebär att de ska ta tester 

och injicera insulin (Freeborn et al. 2012, s.1890-1894; Wennick et al. 2008, s.1-5). De 

berättar att de tycker att det är mycket irriterande att bära sin medicinska utrustning med 

sig vart de ska. Någon beskrev det som att man ska äta ordentligt, man skall äta på 

bestämda tider, man ska alltid ta sin medicinska utrustning med sig, det kan bli alltför 

tufft (Wennick et al. 2008, s.1-5; Marshall et al. 2008, s.1703-1710).  De inser att de inte 

kan göra det de kunde tidigare efter att ha fått sin diabetes. De blir fortare trötta när de 

rör sig, benen blir som gelé, de tappar energin fortare (Moreira & Dupas 2005).  

Speciellt tonåringarna är ledsna över att de ofta missar skolan då de ska till 

diabeteskliniken, vilket har inverkan på deras sociala liv samt sina skolresultat. Att inte 

få träffa samma doktor vid varje klinikbesök upplever en del av ungdomarna också 
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negativt (Lowes, Eddy, Channon, McNamara, Robling, Gregory 2014 ss.55-59). 

Att inte känna igen sin kropp 

Barnen och tonåringarna upplevde att sjukdomen gjorde så att de inte kände igen sin 

egen kropp (Freeborn et al. 2012, s.1890-1894; Moreira & Dupas 2005; Marshall et al. 

2008, s.1703-1710; de Cassia Sparapani, et al. 2015, s.17-20; Wennick et al.2008, s.

1-5). De beskriver upplevelsen av blodsocker- eller insulinkänningar och talar öppet om 

dem i termer av att de snabbt tappar kraft, känner sig dåliga och snabbt blir mycket 

trötta. De känner sig som om de fått influensa med andra ord mår ”skit”. Innan de helt 

kollapsar beskriver de sig skakiga och kallsvettiga. Andra barn beskriver att de inte har 

några varningssymtom, innan de kollapsar. De beskriver också att vid symtom som 

dessa känns det viktigt för dem att ha någon nära som kan hjälpa dem. (Freeborn et al. 

2012, s.1890-1894; de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20; Wennick et al.2008, s.1-5). 

I en studie beskriver barn hur de börjar känna igen sin kropp på dess språk. 

Hypoglykemisymtom börjar med att kroppen börjar värka, ryggen smärtar och man blir 

trött. De skakar, blir bleka, och känner sig hungriga. När det kommer symtom på 

hyperglykemi berättar de att de behöver dricka vatten och kissa ofta, samt att detta är 

väldigt jobbigt på natten när de är trötta (Moreira & Dupas 2005). 

Ett förändrat socialt liv 
Då barnens vardagsliv skiljer sig från sina kamraters på ett så synligt sätt, får det till 

följd att de känner sig annorlunda. Detta skapar känslor av utanförskap och ensamhet 

vilket påverkar deras sociala liv på ett genomgripande sätt. Även det faktum att de får 

ett större mått av beroende till sin omgivning speciellt föräldrar, för att klara sin egen-

vård, upplever de påverkar deras sociala liv.  

Att känna utanförskap 

Många av barnen och tonåringarna berättar att de kände ett utanförskap på grund av sin 

sjukdom (Marshall et al. 2008, ss.1703-1710; de Cassia Sparapani et al. 2015 ss.17-19; 

Lowes et al. 2014, ss.55-59; Alderson, Sutcliffe, Curtis, 2006, ss.300-302; Huus &  

Enskär, 2007, ss.29-31). 
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Någon berättar att hon är den första i sin familj som fått diabetes typ 1 och att hon 

känner sig lite ”utesluten”. Hon söker efter fler i släkten bakåt i tiden som kan ha haft 

det (Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

Den uppfattning som andra i kamratkretsen har, om vad det betyder att vara ett barn 

med diabetes, gör att det sjuka barnet får känslor av osäkerhet och svårigheter när det 

gäller att utveckla relationer med kompisar från sitt sociala nätverk. De upplever att 

andra tycker att de är alltför annorlunda. Detta kan förstöra vänskapsrelationer som 

annars skulle kunnat vara resurskällor och supporters för att barnet med diabetes ska 

klara av att hantera sin sjukdom på ett bra sätt. Verbala och icke verbala uttryck av dem 

de lever med, påverkar om det sjuka barnet ska känna säkerhet och trygghet nog att dela 

med sig av sin diagnos. (de Cassia Sparapani et al. 2015, ss.17-19; Huus & Enskär 

2007, ss. 29-31; Alderson et al. 2006, ss.300-302). 

Barnen och tonåringarna tror att deras liv inte är ”normalt” när de jämför med sina 

kompisar som inte är diabetessjuka. Utrustningen och de nödvändiga bestyren som 

behövs för att hantera diabetes, gör att tonåringen känner sig generad och ökar deras 

uppfattning att de är ”annorlunda”. En tonåring förklarar, att hon känner sig utanför 

ibland eftersom hennes vänner inte är diabetiker och de blir inte yra när de springer eller 

gör någon annan sport. De kan också äta choklad och godis när de vill utan att 

blodsockret går upp. Barnen och tonåringarna upplever att det är hårt att vara diabetiker 

(Lowes et al.  2014, ss.55-59). 

Att känna sig annorlunda 

De diabetessjuka barnen och tonåringarna beskriver att de känner sig annorlunda 

jämfört med sina kamrater (Huus & Enskär 2007, s.29-30; Freeborn et al. 2012, s.

1890-1894). 

Tonåringens livserfarenhet beskrivs som en pendel som pendlar mellan att vara 

annorlunda eller normal. De jämför sig med sina vänner på många olika sätt och 

upplever att de betraktar dem annorlunda efter att de fått sin diabetesdiagnos, de 

behandlas annorlunda av både skola, föräldrar och vänner. Speciellt fysisk träning och 

sport förstärker den känslan. Eftersom de måste anpassa sin vardag efter sjukdomen i så 
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hög grad, exempelvis inte äta när andra äter utan på bestämda tider, så förstärker det 

känslan av att vara annorlunda. Även den medicinska utrustningen, injektionspenna och 

blodsockermätare, gör dem generade och besvärade. Ibland till en sådan grad att de 

väljer att inte använda detta (Huus & Enskär 2007, s.29-30). 

Att bli utpekad som annorlunda är ett stort bekymmer för många barn. Ibland beskriver 

de hur deras kompisar behandlar dem annorlunda i sina försök att vara beskyddande. 

Någon av barnen berättar, att ibland när kompisar pushar mig till att göra något, så 

kommer någon annan av mina kompisar och påminner om att jag har diabetes, då blir 

jag irriterad, för de tror att jag behöver beskyddas extra för min sjukdom (Freeborn et al. 

2012, s.1890-1894) 

Att känna ensamhet 

En del barn är rädda att förlora sina vänner eftersom de ofta måste gå ifrån dem för att 

kontrollera sitt blodsocker eller injicera insulin. De beskriver att de känner sig 

oförskämda mot sina vänner. Ensamhetskänslor är en utmaning för de barn som inte 

känner andra barn som har diabetes, de beskriver att det ibland hade känts bra att ha en 

kompis med diabetes. En pojke, vars lillebror fick diabetes, uttryckte att han kände sig 

normal efter att brodern hade fått sin diagnos. Han var inte ensam (Freeborn et al. 2012, 

s.1890-1894).  

  

Att känna beroende 

Gemensamt för många av de unga är att de känner sig mer beroende av andra, speciellt 

av sina föräldrar, på grund av sin sjukdom (Wennick & Hallström 2007, s.302-304;  

Marshall et al. 2008, s.1703-1710;  Roper, Call, Leishman, Cole, Mandleco, Dyches, 

Marshall 2009, s.1705-1711;  Huus & Enskär 2007, s.29-30;  Wennick et al. 2008, s.

1-5). De berättar att de efter att ha haft sjukdomen ett tag får en känsla av att samtidigt 

som de känner sig mer fria, självständiga och oberoende än när de fick diagnosen för att 

de nu har mer kontroll över sina liv, fortfarande känner sig övervakade och beroende. 

De kan inte vara hemifrån så länge som de skulle vilja och de känner att de behöver stå i 

kontakt med sina föräldrar för att berätta hur de mår (Wennick & Hallström 2007, s. 
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302-304). 

I takt med barnets ökade ålder och deras naturligt ökande behov av självständighet, blir 

relationen barn och föräldrar svårare än vid en vanlig pubertal separation eftersom 

föräldrarna har så mycket svårare att släppa kontrollen till barnen vad gäller 

diabetesskötseln. De har en känsla av att barnen är mycket beroende av dem, vilket 

påverkar relationen (Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

Tonåringar uttrycker en önskan om att få bli oberoende och planera för framtiden. De 

vill lära sig metoder att göra saker själva utan assistans av någon annan person (Roper et 

al.  2009, s.1705-1711). I en studie talar de om frigörelsen från sina föräldrar och menar 

att de tror att den processen är olika för en diabetiker än för andra tonåringar. De känner 

att deras föräldrar är strängare och tjatar mer än kompisarnas föräldrar men också att de 

får stöd och behöver tjatet. Samtidigt kan de se att det viktigaste i sammanhanget är att 

det finns någon som verkligen bryr sig om dem. De fysiskt aktiva tonåringar som har en 

coach i exempelvis fotboll, talar om att coachen har en viktig roll i deras 

frigörelseprocess från föräldrarna. Coachen stödjer dem i att ta hand om sig själva, 

vilket skapar trygghet (Huus & Enskär 2007, s.29-30). 

Under en skoldag kan något barn helt ta ansvar för att ta sina injektioner, och klarar det 

utmärkt, medan samma barn säger att när det kommer hem så är det svårare, man 

glömmer det lättare då föräldrarna finns i närheten och kan ta över ansvaret (Wennick et 

al. 2008, s.1-5). 

Ett känslosamt liv 
Känslor styr ofta över livet. Diabetes skapar en mångfald av känslor som styr över hur 

barnen och tonåringarna upplever sin vardag. 

Att känna frustration 

Ett samlande begrepp som lyser igenom många av barnens och tonåringarnas berättelser 

är den frustration, livet som diabetiker ger dem (Alderson et al. 2006, s.300-303; 

Wennick & Hallström 2007, s.302-304; de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20; 

Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 
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Barnens frustration gör sig gällande vid flera tillfällen under dagen. Exempelvis då de är 

mitt i en rast och måste avbryta den för att gå och ta sin medicin eller äta. I skolan kan 

de bli nekade att delta i utflykter och skolresor för att ingen vuxen vill eller kan ta 

ansvar för deras sjukdom. När barnen blir bjudna på godis och dricka, eller syskonen 

äter det, måste de tacka nej för att undvika att få hyperglykemi. Att inte få sova över hos 

kompisar för att deras föräldrar inte vill ta ansvar är en annan källa till frustration 

(Alderson et al. 2006, s.300-303). När det varit en längre tid av obalans i 

blodsockernivån, kan man känna av det och måste gå ifrån mitt i en rolig aktivitet, för 

att tillföra det kroppen behöver. Barnen och tonåringarna önskar att de kunde ignorera 

blodsockerkänningar, för det hindrar dem att njuta av livet fullt ut. I stunder av stor 

frustration, har de försökt fly ifrån allt det som har med deras diabetes att göra. Men 

efter ett tag blir de påminda, och till slut kommer de till den slutsatsen att det inte går att 

fly. De känner sig styrda av injektionerna som dessutom gör ont. När de lärt sig leva 

med sin diabetes, får de en känsla av hälsa, de känner att de fungerar normalt, men blir 

påminda vid varje måltidstillfälle om att de inte är friska, också detta en frustration för 

dem (Wennick & Hallström 2007, s.302-304). 

Frustration upplevs som en inre spänning mellan att följa de ofta smärtsamma 

behandlingarna med injektioner och att fullfölja en inre önskan att vara ett lekande barn 

som vilket barn som helst. Att se andra barn äta sötsaker och inte få smaka, är en svår 

frustration. Dessutom förstärks detta när andra barn retas för det (de Cassia Sparapani et 

al.  2015, s.17-20; Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

Att oroa sig över blodsockernivån i relation till att göra vad helst man vill, är en vanlig 

orsak till frustration som det ges många exempel på (de Cassia Sparapani et al. 2015, s.

17-20). 

Att känna ilska 

I några av studierna belyses det att barnen och tonåringarna upplever ilska (Lowes et al. 

2014, s.56-60; Moreira & Dupas 2005). Särskilt de äldre barnen, uttrycker ofta en 

känsla av ilska, rädsla, nedstämdhet och till och med ångest över närvaron av diabetes i 

deras liv (Lowes et al. 2014, s.56-60). En vanlig känsla hos barn och ungdomar med 
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diabetes är revoltkänslan, som kan uppstå både i början och längs med sjukdomens 

gång. De känner sig otåliga och arga på grund av diabetesbehandlingen och tappar 

tålamodet med dieter och restriktioner. Ibland står de bara inte ut längre och vill avsluta 

sin behandling (Moreira & Dupas 2005). 

Att känna förlust 

Barnen beskriver diabetes som förlust av sin hälsa, och något som de förväntar sig att 

sjukvården skall kunna rätta till. (Marshall et al. 2008, s.1703-1710; de Cassia 

Sparapani et al. 2015, s.17-20). 

Barnen uttrycker förlust genom att de inte spontant kan göra saker som andra barn i 

deras ålder kan göra (Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

En av de svåraste aspekterna på att ha diabetes är att inte få äta godis, som är en vanlig 

önskan hos barn, det är en stor förlust i deras liv (de Cassia Sparapani et al. 2015, s.

17-20). 

Att känna rädsla 

Flera av studierna visar att barnen och tonåringarna känner sig rädda på grund av sin 

sjukdom (Alderson et al. 2006, s.300-303; Wennick & Hallström 2007, s.302-304;  

Marshall et al. 2008, s.1703-1710; de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20; Moreira & 

Dupas 2005).  Att besöka sjukhus och ligga ensam i ett rum för att exempelvis få dropp, 

utan att ha någon att tala med, berättar barnen gör dem rädda (Alderson et al. 2006, s. 

300-303). Ett barn berättar att när hon fick en insulinkänning och märkte att blodsockret 

bara låg på 2, blev hon mycket rädd och tänkte att hon inte ville dö (Wennick & 

Hallström 2007, s.302-304). Ett annat barn berättar att när hon får hypoglykemi kan hon 

inte röra sina ben. Hennes kompis som varit med om en olycka kan inte gå nu, och hon 

kopplar ihop sin egen känsla av hypoglykemi med kamratens upplevelse av förlamning 

(Marshall et al. 2008, s.1703-1710). Blodsockermätning och insulininjektioner leder till 

negativa känslor eftersom de innebär kontakt med nålar och stick. Barn rapporterar att 

detta orsakar rädsla, smärta och osäkerhet. Barn är rädda för långsiktiga konsekvenser 

av sin diabetes som att få amputera kroppsdelar eller dö om de inte sköter sig (de Cassia 
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Sparapani et al. 2015, s.17-20). 

När barn berättar om hur det är att få sin diagnos berättar de att de blir rädda, arga, 

känner sig illa till mods. Någon uttrycker sig förvirrad, visste inte vad diabetes var och 

förstod inte varför man inte kan äta kakor och dricka te när man vill. 

Barn som lever med diabetes lever också med en ängslan över att de har en sjukdom 

som inte går att bota. De vet inte vad de ska tro om all den information de får och lever 

med döden som ett ständigt närvarande spöke, de uttrycker att de är rädda för att dö. 

(Moreira & Dupas 2005) 

Att besöka en diabetesklinik är en erfarenhet som är negativ för en del av barnen och 

tonåringarna. De oroar sig för sådana besök, att de ska leda till en möjlig konflikt eller 

konfrontation med sjukvårdspersonal som inte är nöjda med deras egen kontroll av 

blodsockret. De gruvar sig för att gå dit och förstår inte varför, då personalen inte har 

något att säga. En del hatar det, för att allt som sjukvårdspersonalen har att säga om 

deras diabetes är negativt (Lowes et al. 2014, ss.55-59). 

Att känna skam 

Barnen i de Cassia Sparapani et al. studie (2015, s.17-20), berättar att de kan känna 

känslor av skam. En del barn kan på grund av att de känner rädsla och skam undvika att 

tala om den sjukdom de lever med. Även då de inte förstår, frågar de inte, så det uppstår 

en brist på kunskap om sin diabetes hos dessa barn, vilket gör att de inte själva kan 

förklara eller förstå sin sjukdom. Ett barn berättar att det känner så mycket skam att det 

känner sig förkrympt när det ska testa sitt blodsocker i klassrummet.  

Att känna smärta 

Barnen och tonåringarna berättar också om känslor av både yttre och inre smärta 

(Alderson et al. 2006, s.300-303; de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20; Freeborn et 

al. 2012, s.1890-1894; Marshall, Carter, Rose, Brotherton 2008, s.1703-1710) 

Flera barn och tonåringar upplever att det gör mindre ont om de injicerar insulinet själva 

eller själva mäter sitt eget blodsocker (Alderson et al. 2006, s.300-303). Det finns också 

barn som upplever att det gör så ont med nålsticken att det påverkar deras möjlighet att 
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bli oberoende. De är rädda att de mäter fel eller inte ger insulininjektionen på rätt sätt, 

då de är så rädda för nålen och smärtan (de Cassia Sparapani et al. 2015, s.17-20). 

En 8-årig pojkes upplevelse av hur smärtsamma blodsockertesterna är på sjukhuset, får 

vi när han beskriver det som att han alltid springer runt i rummet, för att ingen ska 

kunna röra vid honom  (Freeborn et al. 2012, s.1890-1894). En annan åtta år gammal 

pojke berättar att när han går till en klubb som han är med i, så retar de andra honom 

med godis, och säger; vill du ha lite, åh vi glömde du får ju inte, eller hur. När de köper 

godsaker från affären retas de, går ifrån honom, och påminner honom åter igen om att 

han inte är tillåten att smaka. Detta skapar en inre sorg och smärta för denne pojke 

(Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

Många barn och ungdomar är övertygade om att den som inte har diabetes själv inte kan 

förstå hur det är, att sjukvårdspersonal förenklar saker och ting för mycket. De har 

studerat diabetes men inte känt smärtan av injektionerna eller oron över sitt blodsocker 

heller inte upplevt hur hindrande sjukdomen kan vara i ens vardagsliv (Lowes et al.

2014, ss.55-59). 

Identitetsskapande liv 
Olika komponenter spelar roll när vår identitet formas. Gemensamt för alla de barn och 

ungdomar som författarna studerat är deras vilja att få känna sig normala, trots allt 

onormalt som händer i deras liv. I denna strävan lär de sig att hantera sin sjukdom på 

olika sätt och får en självkännedom som skapar en personlig identitet. 

Att känna en vilja att få vara normal 

Det framkom i många av studierna att barnen och tonåringarna framförallt önskar att få 

känna sig ”normala” i relation till sin omgivning (Alderson et al. 2006, s.300-303; Huus 

& Enskär 2007, s.29-30; Marshall et al. 2008, s.1703-1710; Roper et al. 2009, s.

1705-1711; Wennick et al. 2008, s.1-5; Moreira & Dupas 2005). 

Det viktigaste målet för barnen är att få vara ”normala” och få gå vidare med sina liv. 

Att behålla vänskapen och bli accepterade som normala, trots allt som avbryter deras 

aktiviteter tillsammans med andra, är viktigt för dem (Alderson et al. 2006, s.300-303). 
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Ett hinder för att leva ett normalt liv är det schema de ständigt måste anpassa sig till 

med måltider och injektioner, där de inte kan spendera tiden som sina vänner kan (Huus 

& Enskär 2007, s.29-30). 

Önskan att bli sedd som normal är detsamma som att bli behandlad som en icke-

diabetiker, och hör samman med den påverkan den kroniska sjukdomen har på en 

persons identitet, hur sjukdomen och dess behandling införlivas i identiteten. Att passa 

in i gruppen av jämbördiga är ett normalt steg i utvecklingen. En flicka beskriver detta 

som att hennes vänner och familj inte behandlar henne annorlunda, allting är samma, 

bara normalt. De behandlar henne som en som inte har diabetes. Hon är medveten om 

att hennes liv är olikt andras men ser det samtidigt som lika, att vara normal är viktigt. 

För en ung människa med diabetes kan det förändra den väg man har att gå, för att 

framstå som normal och nå sitt önskade tillstånd av normalitet. Detta ökar kraven och 

motivationen på självkontroll för att minimera effekterna av sjukdomstillståndet 

(Marshall et al. 2008, s.1703-1710). 

Barnen och tonåringarna har många frågor angående hur de kan delta i det sociala livet, 

och hantera olika sociala situationer. Frågor angående om de kan gå till fester eftersom 

det finns godis där, hur de behöver förberedas för att delta i olika sociala sammanhang 

eller om de kan sova över hos kompisar. Något barn undrar hur han skall hantera 

situationen om han är hemma hos någon och får ett ”anfall”. En pojke uttrycker, att han 

vill få kunskap som gör, att han i grund och botten kan bli normal (Roper et al. 2009, s.

1705-1711). De tycker att andra människor generellt har en begränsad förståelse för hur 

deras sjukdom påverkar deras liv, därför håller de sitt mående inom familjen och 

berättar inte så mycket för andra. De tycker också att det är tröttsamt när alla frågar dem 

om deras sjukdom även om de vill att vännerna ska veta, i fall att något skulle hända 

dem (Wennick et al. 2008, s.1-5). Till slut börjar en del barn och ungdomar att uppfatta 

sig själva som lika vanliga som sina kompisar. De ser inte längre på sig själva som en 

person med en obotlig sjukdom, trots att de har en sådan sjukdom. De säger att de 

märker att deras känslor är exakt lika som deras kompisars inför saker och ting, vilket 

betyder att diabetes inte förändrar deras sätt att vara eller deras möjligheter att vara 

lyckliga. Alltså ger det dem en möjlighet att leva så som andra människor gör (Moreira 
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& Dupas 2005). 

Att utveckla självkännedom 

Att lära känna sig själv och sin kropp, genom sin sjukdom, är färdigheter barnen 

berättar att de får med tiden. De utvecklar en självkännedom (Alderson et al. 2006, s.

300-303; Roper et al. 2009, s.1705-1711; Huus & Enskär 2007, s.29-30; Freeborn et al. 

2012, s.1890-1894; Moreira & Dupas, 2005). 

Barnen/tonåringarna berättar att det sätt de förstår sin sjukdom på, är genom den levda 

kroppens erfarenhet. Från fyra års ålder börjar barnen förstå sjukdomens principer och 

kan ta ansvarsfulla beslut angående hur de ska sköta sin diabetes. Det visas i resultatet 

att även små barn fyra till sex år gamla, tar moraliskt ansvar när det gäller att avstå från 

sådant som kan förvärra deras tillstånd (Alderson et al. 2006, s.300-303).  

De flesta barn som har diabetes typ 1 är väl medvetna om hur de ska handskas med sin 

sjukdom, de vet hur de ska använda den medicinska utrustningen och hur de ska ta hand 

om sin kropp, de känner till de kroppsliga tecken på för lågt eller för högt blodsocker 

och vet vad de ska göra då. Barnen vet att om de inte hanterar sin sjukdom rätt kommer 

det att ha effekt på deras dagliga liv. De är medvetna om att om de inte sköter sin 

sjukdom så kan resultat bli att de måste amputera sina ben eller så kan de dö (Roper et 

al. s.1705-1711). 

Tonåringar upplever, när de jämför sig med sina kamrater i samma ålder, att de har 

mognat snabbare än dem. De har också fått lära sig mer om kroppen, näringsrik mat och 

träning som påverkat dem positivt. Det får till följd att de sköter sin egen kropp och 

känner sig bättre. En del uppfattar att de vet mer än sina kompisar om sin kropp och hur 

man vårdar den, detta gör dem stolta (Huus & Enskär 2007, s.29-30). 

Att leva med diabetes under tid, ger kroppslig kännedom hos barnen. De beskriver att 

de inte alltid behöver testa sitt blodsocker utan lär sig förutsäga sin blodsockernivå 

utifrån vad de äter. Även om de efter ett tag förstår vad det är för mening med att testa 

blodsockret så ofta, så behöver de inte alltid göra det då de har lärt sig att känna igen 

nivåerna inombords (Freeborn et al. 2012, s.1890-1894). I ytterligare en studie fann 

man att barnen efter ett tag börjar känna igen det kroppsliga språket. Exempelvis vet de 
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att huvudvärk, törst eller många toalettbesök betyder lågt eller högt blodsocker (Moreira 

& Dupas, 2005). 

Att lära sig hantera saker 

De unga vittnar också i många av de studier som författarna studerat, att de på olika sätt 

lär sig att hantera sin sjukdom så att den blir uthärdlig (Wennick & Hallström 2007, s. 

302-304; Marshall et al. 2008, s.1703-1710; Roper et al. 2009, s.1705-1711; Moreira, & 

Dupas, 2005). 

De beskriver att de blir så vana vid sina injektioner som håller sjukdomen i balans att de 

glömmer att de faktiskt är sjuka och inte skulle överleva utan sin medicinska behandling 

(Wennick & Hallström 2007, s.302-304). En mamma berättar att då hennes dotter tänker 

positiva tankar och har en positiv attityd blir hon så glad trots sin sjukdom, att hon ser 

det som en högt värderad copingstrategi. Att kunna vara med andra barn på samma 

villkor, kan underlättas genom att ta med sig det man behöver för att leva så normalt 

och likt de andra som möjligt. Glukosfria sötsaker och tillåtet snacks på utflykter och 

fester är ett sådant exempel (Marshall et al. 2008, s.1703- 1710). 

En copingstrategi är att samtala med sina föräldrar om hur man ska hantera sin sjukdom. 

Att få berätta att det känns svårt ibland (Roper et al. 2009, s.1705-1711). 

I Moreira och Dupas (2005) studie fann man att barnen och ungdomarna, i sina försök 

att klara av sin diabetes, försöker att inte tänka så mycket på det som gör dem ledsna. 

De försöker acceptera att de har sjukdomen och måste leva sitt liv ändå. De försöker att 

inte tänka på vad de inte kan göra, utan försöker leva sitt eget liv, studera och roa sig på 

sina villkor. Någon berättar att det kan ge en stunds lättnad att gå till terapi och samtala. 

Barnen säger att de blir vana vid sin sjukdom, och då är det lättare att acceptera. Om de 

inte lär sig acceptera det så blir det bara svårare att ha sjukdomen. De försöker anpassa 

sig till sina nya behov, lär sig leva utan godis och på många olika sätt ta hand om sin 

kropp. Andra berättar att de vänder sig till Gud i sina försök att förstå det som går 

bakom det fysiska och biologiska av sjukdomen. De ser Honom som en dirigent eller 

ledare för det som händer oss människor i livet. Då är det lättare att acceptera eftersom 

de vet att Gud vet vad Han gör och om Han valt ut dem att ha sjukdomen så är det för 

att de kan klara det hela. Ytterligare en strategi är att inse att man inte är ensam sjuk, de 
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finns många andra med samma sjukdom. Det händer inte bara mig (Moreira & Dupas, 

2005). 

Mötet med sjukvården kan vara ett medel att hantera sin sjukdom. Tonåringarna 

uttrycker det i Lowes et al. (2014 s.59) studie som att det är intressant, informativt och 

de gillar att gå till diabeteskliniken. De får beröm för sina framsteg det får dem att 

känna sig väl till mods och trygga. När det gäller yngre barn är det mer generellt 

sannolikt att de gillar besöken på kliniken. De upplever att personalen är intresserad av 

deras diabetes och hur de klarar av att ta hand om sig, och att de kan lära sig något nytt 

om deras diabeteskontroll vid besöken. Att sjukvårdspersonalen besitter goda 

kommunikationsfärdigheter har en stor påverkan på deras upplevelse av besöket. 

Barn värderar den professionella sjukvårdspersonalen högt, som tar sig tid att ge 

känslomässig support i svåra stunder, det ger tröst att veta att de alltid finns där i stunder 

av kris, säger de (Lowes et al. 2014, ss.55-59).  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Metoden som ligger till grund för denna litteraturstudie, är en litteraturöversikt med en 

kvalitativ ansats. Ett av flera syften med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2006 s.

115) att skapa en översikt av forskningsresultatet inom ett speciellt kunskapsområde, 

vilket var författarnas avsikt. En kvalitativ ansats valdes för att när man vill fördjupa 

förståelsen för ett fenomen relaterat till någons upplevelse, behov eller förväntningar är 

det kvalitativ forskning som bäst beskriver detta. Friberg (2006 s.24) framhåller att det 

är den kvalitativa ansatsen som fångar den subjektiva erfarenheten och upplevelsen, och 

på så sätt framträder kroppen som ett levt subjekt. Friberg (2006 s.24) menar att en 

litteraturöversikt och analys av berättelser är en bra metod att använda om man i ett 

examensarbete vill lyfta fram människors upplevelser i fokus. Denna studie har som 

syfte att ta reda på barns upplevelse av sin sjukdom, därav författarnas val av ansats. 

Kvantitativ ansats handlar om att jämföra eller se samband mellan olika variabler. Enligt 

Friberg (2006 s.24) handlar det då om objektiv neutral kunskap där man objektifierar 
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kroppen. Därav var det ett lätt val för författarna att välja ansats då kroppens levda 

erfarenhet står i fokus. 

Sökningar efter forskningsartiklar har gjorts i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed 

som författarna haft tillgång till via Högskolan i Borås bibliotek. Dessa databaser har 

forskningsartiklar relaterade till omvårdnad och medicin, vilket var orsaken till varför 

de valdes. Trots detta var det inte helt lätt att finna artiklar som helt svarade mot syftet i 

denna studie. Efter idogt sökande i dessa tre databaser fann dock författarna det de 

sökte. 

Inklusionskriterierna var artiklar som handlade om barn i åldersvariationen 5-15 år. 

Även om en del av artiklarna omfattade åldersvariationen 4 till 18 års ålder, så har 

författarna i sitt resultat endast tagit hänsyn till data gällande åldern 5-15 år. Detta 

eftersom studien skulle vara inriktad på skolbarn, från förskoleklass till åk 9. Att finna 

artiklar som hade en exakt träffbild på denna åldersvariation var mycket svårt. 

Dessutom söktes endast efter artiklar skrivna inom en tioårsperiod, år 2005-år 2015. 

Detta, på grund av att diabetesforskningen och nyheter inom detta område kan ha 

förändrat livsbetingelserna för barn, så det finns en risk att materialet skulle vara 

inaktuellt om det var äldre.   

De studier som exkluderades var de där föräldrarnas upplevelser stod i fokus, då 

författarna noggrant sökt att följa sitt syfte som endast fokuserade på barnets upplevelse. 

Detta kan möjligtvis ses som en svaghet då det ju är så att det sociala kontext ett barn 

befinner sig i får en djup och bred kunskap om barnets känslor och upplevelser, och 

oftast är bra på att återge dessa. Den närmaste familjen med mamma, pappa och syskon 

ligger här närmast till hands, därför har det i någon artikel belysts någon viktig aspekt 

av en förälder, som vet hur barnets upplevelse varit, och den upplevelsen har tagits med 

i resultatet. 

Efter artikelsökningen granskades artiklarna enligt Fribergs (2006 ss.119-120) förslag 

på frågor vid granskning av kvalitativa studier, för att finna artiklar som var adekvata 

mot syftet. Många av artiklarna hade enbart fokus på hela familjen eller föräldrarnas 

upplevelser, de artiklarna exkluderades.  
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Resultatdiskussion 

Några tydliga mönster har framkommit i denna litteraturstudies resultat. Det första är att 

sjukdomen diabetes typ 1 ger ett förändrat fysiskt liv. Nästa tydliga resultat är ett 

förändrat socialt liv. Även känslomässigt vittnar barnen och tonåringarna om en slags 

förändring. Till sist går det att skönja en process av förändring i identiteten när den unge 

kommer till ett accepterande av sin sjukdom. 

Denna diskussion vill lyfta fram dessa fyra huvudtema i resultatet.  

Resultatet visar att den livsvärld barnet eller tonåringen en gång kände till förändras 

drastiskt när de får sjukdomen diabetes typ 1. Begreppet livsvärld handlar ju om det sätt 

varpå kroppen agerar utifrån sina betingelser, världen som vi lever den (Dahlberg & 

Segesten 2010 s 128-131). 

I denna studies resultat finns det aspekter att lyfta fram som inte motsäger men 

kompletterar denna sida av det funna resultatet. Det är adaption och accepterande två 

strategier som hjälper till att sänka frustrationströskeln och undvika dramatiska åtgärder 

som att sluta äta eller strunta i att mäta blodsocker eller injicera insulinet. 

Moreira och Dupas (2005) kommer i sin studie fram till att till slut börjar en del barn 

och ungdomar att upptäcka att deras känslor är exakt lika som deras kompisars inför 

saker och ting, vilket betyder att diabetes inte hindrar dem att vara lyckliga, när de blir 

vana vid sin sjukdom är det lättare att acceptera och anpassa sig till sina nya behov. 

Alltså har de yttre skillnaderna i livsföring adapterats över tid, så att de inte hindrar 

deras inre känsloliv att se andra aspekter av likhet med sina kompisar. Moreira och 

Dupas (2005) menar att detta sker till slut. Det betyder troligtvis att tiden spelar roll för 

hur de ser på sitt tillstånd. Att kunna se bort från yttre olikheter för att lyfta fram inre 

likheter har med adaption att göra, vilket är den slutsats som författarna till denna studie 

gör. Forskning utanför denna studies resultat stärker det författarna har kommit fram till. 

Lambert och Keogh (2014 s.72) säger i sin litteraturstudie, att barnen som lever med 

diabetes typ 1 känner sig annorlunda och exkluderade på grund av alla påtvingade 

restriktioner. De påtalar sin frustration över att missa lek, inte kunna vara med på 

skolutflykter eller idrotta som de vill, en del barn säger att de lägger restriktioner på sig 

själva och känner sig skyldiga över att de hindrar andra genom sina restriktioner. 
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Samtidigt menar Siarkowski Amer (2008 s.284) som för sin studie utvecklade en modell 

att mäta barns adaption av typ 1 diabetes, att en positiv attityd till sjukdomen, skapar en 

god anpassning (adaption) och en god självkänsla trots sjukdomstillståndet. 

Författarna till denna studie har inte funnit någon annan forskningsartikel som motsäger 

deras resultat. Detta kan tyda på att det är ett resultat som är överensstämmande med 

verkligheten. Eller så kan det vara en brist på forskning som endast lyckats belysa en 

sida av verkligheten. 

Resultatet visar att barnen och tonåringarna inte känner att det är ett normalt liv de 

lever, när de lever med denna sjukdom, detta är en springande punkt för många av dem. 

Annan forskning utanför denna studies resultat, angående att känna sig annorlunda men 

vilja bli betraktad som normal, är vid första anblicken motsägelsefull. Lambert och 

Keogh (2014) menar att barn jämför sig med sina kamrater och ser dem som 

utgångspunkt för ”normal”-begreppet. De vill bli behandlade som alla andra och blir 

irriterade då de inte blir det. En konsekvens är att det kan leda till en sämre nivå av 

egenvårdsinsatser, att bry sig om sig själv och att sköta sin sjukdom. 

En till synes motsägelsefull studie mot resultaten i andra studier, är Kalyvas (Kalyva, 

Malakonaki, Eiser, Mamoulakis, 2010 s.39) som författarna vill lyfta fram. Kalyva et al. 

(2010 s.39) säger i sitt resultat att barn med diabetes typ 1 har lägre fysisk, 

känslomässig och allmän hälsorelaterad livskvalite medan den sociala hälsorelaterade 

livskvaliten inte är lägre än friska barns utan till och med lika hög. Författarna till denna 

studie blev mycket förbryllade över detta resultat till en början, men vid närmare analys 

av Kalyvas et al. (2010 s.40) studie går det att se kulturella förklaringar. Studien är 

gjord i Grekland, där de sjuka har insulinpump istället för injektioner, vilket också i stor 

utsträckning gäller i Sverige. Det kan även bero på att sjukvården har bättre 

stödåtgärder för barnen och ungdomarna där än i andra länder. Författarna kunde utläsa 

ur deras diskussion, att den stora skillnaden är, att barn i Grekland går i skolan kortare 

skoldagar och de äter inte lunch i skolan,varför deras egenvård inte exponeras i lika hög 

grad i skolans sociala sammanhang. Kalyvas et al. (2010 s.39-40) studie visar därmed 

att exponeringen av barns egenvård i sociala sammanhang kan ha betydelse för 
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upplevelsen att vara annorlunda. 

Här vill författarna också påpeka att artiklarna i resultatdelen i denna studie är 

mångkulturella, trots detta är de mycket samstämmiga. 

När normen i omgivningen är att vara frisk, är det svårt för den unge att känna sig 

normal. Sjuksköterskan kan stötta barnet eller tonåringen som lider av känslan av 

utanförskap, att vara annorlunda eller att ha en stark vilja av att få känna sig normal. 

genom dialogen. Att definiera vem som behöver extra hjälp med denna 

identitetsskapande känsla är viktigt. En konkret handling som sjuksköterskan har 

möjlighet att medverka till, i samarbete med andra samhälleliga aktörer, är att 

sammanföra barn i en jämbördig grupp där normen är att alla har diabetes typ 1, för att 

idrotta, dansa, simma, samtala med mera skulle kunna skapa lättnad i känslan av att vara 

annorlunda, och förstärka känslan av att vara normal. 

Enligt ”Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete” (2008 s.14) är det samspelet 

i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten som skapar tillit så att de vågar ge 

varandra förtroende och tillsammans verka för patientens subjektiva hälsa.  

Wiklund (2003, s.82) framhåller här att det inte finns någon motsättning mellan hälsa 

och lidande. Som skrivits i bakgrunden i denna studie så är det dynamiska i detta 

förhållande att man kan möta och bearbeta sitt lidande för att till slut lyckas försonas 

med det och därefter uppleva en högre grad av hälsa. 

Resultatet visar att diabetes typ 1 skapar en mångfald av känslor hos barn och ungdomar 

som har denna sjukdom. Känslor styr oss mänskliga varelser och påverkar vår 

livssituation i vardagen antingen vi är friska eller sjuka. De känslor som utmärker sig 

tydligast i resultatet är känslor av frustration, ilska, förlust, rädsla, skam och smärta. 

För att stå ut med alla dessa känslor behöver barnen en plattform där de kan och vågar 

dela med sig, för att bearbeta allt de känner och upplever på grund av sin sjukdom. För 

att barnen och ungdomarnas negativa upplevelser och känslor ska kunna reduceras, 

behöver de var och en individuellt, få rätt information på rätt sätt. I bakgrunden till 

denna studie har författarna lyft fram de olika stadier barnet och den unge utvecklas 

genom. En viktig aspekt då man ger information och för en dialog är att vara ålders- och 
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utvecklingsadekvat. När sjuksköterskan ska ge ett barn information behöver hon först 

vara inkännande för att förstå i vilken utvecklingsnivå barnet ska ges informationen. 

Givetvis har de unga också tillgång till sin närmaste omgivning exempelvis familj och 

vänner, när det gäller att få bearbeta och tala om sina känslor. Som författare till denna 

studie ser vi dock en risk med detta, att när det inte finns en professionell hållning i 

samtalet kan det leda till att barnet/tonåringen upplever sig mer överbeskyddat och 

hindrat i sin självständighet istället för att få bearbeta, då kan resultatet bli att 

frustrationen stiger istället för att reduceras. Å andra sidan kan den närmaste 

omgivningen fungera som en god resurs. 

Den forskning som använts för att jämföra resultatet i vår studie, motsäger inte heller att 

det är dessa känslor som är förhärskande hos de diabetessjuka barnen och tonåringarna. 

Inte heller finns det känslor de lyfter fram, som författarna till denna studie inte lyft 

fram. Storch (2004 ss.467-469) lyfter fram känslor av utsatthet och ensamhet hos det 

sjuka barnet och tonåringen, i sin studie. (Storch, Lewin, Silverstein, Heidgerken, 

Strawser, Baumeister, Geffken 2004 ss.467-471) Utanförskap, frustration, ensamhet och 

irritation för att inte vara som de andra kompisarna och inte kunna göra som de, eller för 

att de blir behandlade som annorlunda, är känslor som lyfts fram i ytterligare en studie 

(Lambert & Keogh 2015 s.72). 

Resultatet visar att sjukdomen har en genomgripande effekt på barnets och tonåringens 

identitetsprocess. Att identifiera sig själv som annorlunda eller normal går som en röd 

tråd genom de resultat som framkommit. Att inte kunna identifiera sig med någon för att 

man befinner sig i ett tillstånd där andra inte befinner sig, är svårt när man är i de åldrar 

då identiteten utvecklas och fastställs. I bakgrunden till detta arbete finns att läsa om 

barns psykologiska utveckling enligt Erik Homburger Ericsons utvecklingspsykologiska 

teori. Han menar att denna ålder handlar om ett identitetsskapande kontra 

identitetsförvirring. Han påpekar att anknytningen till kompisar är viktig i detta 

identitetsskapande precis som andra goda förebilder och ideal. Hittar man inte sin 

identitet kan man antingen bli förvirrad eller skapa en negativ identitet. I denna ålder är 

det därför viktigt att de vuxna accepterar och respekterar personen som en självständig 

!29



individ. (Jerlang et al. 1992, ss 49-73) 

Författarna vill här knyta samman denna resultatdiskussion med att framhålla 

sjuksköterskans viktiga roll. Utifrån ICN:s etiska kod, som finns i bakgrunden i denna 

studie, har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskans bör beakta att 

det är stor skillnad mellan att bemöta någon som har en sjukdom som man kan bota, i 

relation till att bemöta någon som har en sjukdom som den ska lära sig att leva med på 

ett så smärtfritt sätt som möjligt hela livet. Det är också en stor skillnad på bemötandet 

av ett barn, en tonåring, en vuxen, medelålders eller gammal. Sjuksköterskans lyhördhet 

och kunskap om utvecklingspsykologi är här mycket viktig. 

I bakgrunden i denna studie finns också en vårdteoretisk ansats som benämns 

empowerment. som handlar om att alla människor har resurser och kapacitet att 

definiera sina egna problem, utveckla handlingsstrategier för att lösa dem och ta  

kontroll över sitt eget liv (Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 2008). 

2007 genomfördes en studie i Sverige som hade empowerment som metod. När 

sjuksköterskan istället för att ”lära ut” ett sätt att hantera sjukdomen, uppmuntrade 

patienterna att söka kunskap samt söka sina egna möjligheter, det vill säga blir mer som 

en handledare för denna process, blir patienten mer aktiv och kan utveckla sina egna 

resurser för egenvård, sätta sina egna mål och skapa en konkret handlingsplan utifrån 

sina mål i sin egen takt. Detta kan också ses som ett led i accepterandet av sin 

livssituation med sjukdomen diabetes typ 1. Författarna till denna studie ser detta 

förhållningssätt eller denna ansats applicerbar även på vården av barn och tonåringar 

med diabetes typ 1. Detta för att barn och ungdomar med denna sjukdom har en stark 

längtan efter självständighet och kontroll över sin livssituation. I sin strävan att känna 

sig normala vill de likt sina vänner få ”stå på egna ben”, en längtan som ökar med 

åldern. Empowermentansatsen kan bli en hjälp för både sjuksköterskan och den unge att 

nå dit.  
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Framtida forskning 
Författarna till denna studie anser att vidare forskning bör inriktas på att fokusera på 

subjektiva upplevelser hos barn och tonåringar för att på ett bättre sätt individualisera 

vården. 

Kliniska implikationer 
• Att sjuksköterskan i ännu större utsträckning samarbetar med andra sociala/kurativa 

och psykologiska instanser i samhället som stöder barn och unga 

• Att utöka sjuksköterskans kunskap om hur barn och ungdomar upplever sin situation 

vid diabetes typ 1 för att bättre kunna bemöta och stödja dem. 

• Att sjuksköterskan ser varje enskilt barn och tonåring som individer som befinner sig 

på olika stadie i sin utveckling och måste bemötas där de befinner sig. 

• Att ett av de mål sjuksköterskan bör ha för sitt arbete ska vara att utöka patientens 

möjlighet till ett självständigt liv, genom att släppa kontrollen över kunskap om 

sjukdomen och ge den till patienten som då får en större egenkontroll över sin 

livssituation. 

SLUTSATSER 

Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom som ökar hos barn och ungdomar. Den unge som 

får denna sjukdom får en totalt förändrad struktur på sin vardag som begränsar och 

hindrar den från att leva det liv de förut levde. Livet förändras till att bli mer inrutat med 

dieter, blodsockermätningar och injektioner. Detta får inverkan på barnens och 

ungdomarnas fysiska liv, känslomässiga liv samt deras möjligheter att skapa ett 

självständigt liv. Sjukdomen inverkar också på den känsliga period då identiteten 

formas och utvecklas. Det är individuellt hur de klarar av att lösa de svåra känslor av 

frustration som följer med sjukdomen. Att acceptera och adaptera är strategier som 

infinner sig efter tid. Sjuksköterskan kan vara ett stöd både vad gäller att möta barnets 

tankar och känslor på deras individuella nivå för att stödja och lyfta, samt som 

informatör som ger kunskap som samtidigt ger egenkontroll åt det sjuka barnet eller 
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tonåringen. Det är viktigt att sjuksköterskan i bemötandet av sin patient inte reducerar 

den till en kropp med provtagningar, medicinska åtgärder och diet, vilket kan leda till 

vård utan hjärta, utan istället har ett holistiskt synsätt som bemöter barnet/tonåringen, 

det vill säga människan, som en helhet som har möjlighet att påverka alla delar av sitt 

liv.  Genom kunskap om hur den unge upplever sin sjukdom, får sjuksköterskan en 

bredare vetskap som kan komma barnen och tonåringarna till godo och öka deras 

välbefinnande.  
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                                                                                                                          BILAGA 1 
Tabell 2 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Antal använda 
artiklar

Cinahl Diabetes Mellitus 
type 1 
AND Children 

English 
language 

Peer Reviewed 
2005 - 2015

1043 3

Cinahl Diabetes Mellitus 
type 1 
AND Children  
AND Experience

English 
language

Peer Reviewed
2005 - 2015

58 2

Cinahl Diabetes Mellitus 
type 1 
AND Children  
AND Experience 
AND Adolescents

English 
language

Peer Reviewed
2005 - 2015

13 1

Cinahl Living with type 
1 diabetes  
AND Adolescents 
AND Experience

English 
language 
Abstract
available

2005 - 2015

4 1

Medline Diabetes  
AND Child  
AND Experience

English 
language 
Abstract
available

2005 - 2015 

459 2

PubMed Living with 
diabetes 
AND Child 
AND Experience

—-
2 1
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Tabell 3                                                                                                            BILAGA 2 
Författare
Artikelns titel
Tidskrift
Land 
År

Syfte Metod och urval Resultat

P Alderson, K 
Sutcliffe, K Curtis
”Children as 
partners with 
adults in the 
medical care”
Arch Dis Child
UK
2006

Att undersöka hur 
barn med 
diabetes typ 1 ser 
på sitt tillstånd 
och det sätt de 
samarbetar med 
vuxna för att 
hantera sin 
egenvård.

Kvalitativ metod
Författarna 
observerade barn 
vid två kliniker i 
London och höll 
semistrukturerade 
intervjuer som de 
spelade in.
15 barn i åldern 
3-6 år och 10-12 
år 
9 barn i åldern 
6-11 år.

Redan från 4 år 
börjar barnet 
förstå principerna 
runt sjukdomen 
och kan ta ansvar 
för att handskas 
med den. Barnen 
tycker att det är 
tråkigt att avbryta 
det de håller på 
med för att ta 
insulininjektioner. 
De tycker också 
att de vuxna 
ställer till det för 
dem när de ex. 
inte får sova över 
hos vänner, eller 
missar raster för 
medicin och diet, 
eller lärare som 
ger godis som 
belöning.
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K Huus, K Enskär
”Adolescents 
experience of 
living with 
diabetes”
Paediatric 
Nursing
Sverige
2007

Att beskriva 
ungdomars 
erfarenhet av att 
leva med diabetes 
typ 1.

Kvalitativ metod 
med intervjuer.
Sex flickor och två 
pojkar mellan 14 
och 18 år 
intervjuades.

Ungdomarna 
upplever att de är 
annorlunda och 
blir behandlade 
annorlunda än 
sina friska vänner. 
De strävar därför 
efter att leva ett 
så normalt liv som 
möjligt. De 
upplever att de 
genom 
sjukdomen har 
lärt känna sin 
kropp och att ta 
hand om sig 
själva. 

A Wennick, I 
Hallström
”Families lived 
experience one 
year after a child 
was diagnosed 
with type 1 
diabetes”
Journal of 
Advanced 
Nursing
Sverige
2007

Att belysa 
familjers levda 
erfarenhet av 
diabetes ett år 
efter att ett barn 
diagnosticerats 
med typ 1 
diabetes.

En hermenuetisk, 
fenomenologisk 
studie baserad på 
intervjuer.
Familjer med barn 
o ungdomar 9-14 
år

De upplever att 
de blir hindrade 
att leva fullt ut och 
få njuta av livet. 
Barnen känner 
frustration över att  
inte kunna 
kontrollera 
blodsockret helt. 
De upplever att 
de blir påminda 
om sin diabetes 
just när de ska 
äta. Det finns en 
frustration över att 
se ut att vara 
frisk, men vara 
osynlig sjuk.
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M Marshall, B 
Carter, R Karen, 
A Brotherton
”Living with type 1 
diabetes: 
perceptions of 
children and their 
parents”
Journal of Clinical 
Nursing
UK
2008

Att utforska och 
beskriva barns 
och föräldrars 
erfarenheter 
gällande att leva 
med diabetes typ 
1, från diagnos 
och framåt.

En 
fenomenologisk 
kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 10 
barn i åldern 4-17 
år samt deras 
föräldrar.

Barnen kan 
beskriva ett 
främlingskap och 
ensamhet på 
grund av sin 
sjukdom samt en 
strävan efter att få 
känna sig 
behandlad som 
alla andra - att få 
leva ett så 
normalt liv som 
möjligt.

V de Cassia 
Sparapani, E 
Jacob, L 
Castanheira 
Nascimento
”What is it Like to 
Be a Child with 
Type 1 Diabetes 
Mellitus?”
Pediatric Nursing
Brasilien
2015

Att öka 
förståelsen av hur 
det är att vara ett 
barn med 
diabetes, från de 
yngre barnens 
perspektiv. Samt 
utforska faktorer 
som är hinder för 
hanteringen/
skötseln av 
sjukdomen.

En kvalitativ 
studie med 
intervjuer av barn 
som haft diabetes 
under minst ett år.
7-12 år
19 barn, 13 flickor 
samt 6 pojkar
Medelåldern var 
9.8 år

Barnen upplever 
att de både vill 
sköta sin medicin 
men också göra 
vad som faller 
dem in utan 
tidsbegränsningar
. De överlämnar 
vården till sina 
föräldrar på grund 
av rädsla och 
otrygghet och får 
minskad 
självständighet. 
De tänker på 
långsiktiga 
effekter av att inte 
sköta sig, som 
amputation och 
död. Barnen 
undviker att tala 
om sin sjukdom 
då de har 
skamkänslor. 
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A Wennick, A 
Lundqvist, I 
Hallström
”Everyday 
Experience of 
Families Three 
Years after 
Diagnosis of Type 
1 Diabetes in 
Children: A 
research paper”
journal of 
Pediatric Nursing
Sverige
2008

Att belysa 
familjens 
vardagserfarenhet
er, tre år efter att 
ett barn i familjen 
fått diagnosen typ 
1 diabetes.

En kvalitativ 
studie.
Tredje studien av 
samma familjer 
som har barn med 
diagnosen 
diabetes typ 1.
Författarna har 
följt familjerna vid 
tre tillfällen. Först 
när de fick 
diagnosen, då var 
barnen minst sju 
år gamla. Därefter 
ett år samt tre år 
efter diagnosen.
I denna studie var 
barnen 11-16 år 
när de 
intervjuades.

Sjukdomen har 
påverkat allas 
vardagsliv på ett 
djupt sätt. 
Blodsockernivåns 
upp- och 
nedgångar 
påverkar både 
barnen och 
familjen då det är 
oförutsägbart. 
Kunskap och 
beprövad 
erfarenhet har 
gett barnet 
färdigheter som 
gör att det fått 
mer 
självförtroende 
och medvetenhet 
om hur de ska 
hantera sin 
sjukdom.
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L Lowes, D Eddy, 
S Channon, 
R McNamara, M 
Robling, 
JW Gregory
”The Experience 
of Living with 
Type 1 Diabetes 
and Attending 
Clinic from the 
perception of 
Children, 
Adolescents and 
Carers: Analysis 
of Qualitative 
Data from the 
DEPICTED 
Study”
Journal of 
Pediatric Nursing
Wales
2014

Att utforska och 
undersöka 
erfarenheter hos 
barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1, 
samt deras 
anhörigvårdare, 
gällande att leva 
med och hantera 
diabetes samt att 
besöka 
barndiabetesklinik
er i England.

Kvalitativ studie. 
Frågeformulär 
med fritext 
kommentarer, 
angående 
känslomässig 
inverkan på att 
leva med diabetes 
typ 1. Besvarade 
av barn och 
ungdomar 7-15 år 
och deras 
anhörigvårdare, 
från 26 olika 
barnkliniker i 
England.

Barn har negativa 
erfarenheter av 
sina besök hos 
barn-
diabeteskliniker. 
De uttrycker 
känslor av ilska, 
rädsla, 
nedstämdhet, 
ångest och att 
inte känna sig 
normal. Det har 
en negativ 
inverkan på deras 
sociala liv. 
Barnen och 
ungdomarna 
värdesätter högt 
en god 
kommunikation 
med 
vårdpersonalen, 
de definierar e 
dålig 
kommunikation 
som att 
vårdpersonalen 
talar till men inte 
lyssnar på dem.
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S Roper Olsen, A 
Call, 
J Leishman, G C 
Ratcliffe, 
B L Mandleco, T T 
Dyches, E S 
Marshall
”Type 1 diabetes: 
children and 
adolescents 
knowledge and 
questions”
Journal of 
Advanced 
Nursing
USA
2009

Att beskriva vad 
barnen och 
ungdomarna som 
har diabetes typ 1 
vet, och vill veta, 
om sjukdomen. 

Kvalitativ studie.
58 intervjuer av 
barn och 
ungdomar 8 - 18 
år, medelålder 13 
år.

Barnen vet hur de 
ska ta hand om 
sin egenvård, och 
hur de ska 
hantera tillstånd 
av hyper- och 
hypoglykemi. Men 
de har bristande 
insikt i var 
sjukdomen 
kommer ifrån och 
hur den fungerar. 
De vill ha mer 
information om de 
negativa 
långsiktiga 
konsekvenserna 
av sjukdomen och 
om det finns 
botemedel som 
botar.
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P L Moreira, G 
Dupas
”Living with 
diabetes: The 
experience as it is 
told by children”
Latino-am 
enfermagen
Brasilien

Att förstå barnens 
upplevelse av hur 
det är att leva 
med diabetes.

Kvalitativ studie 
med  
semistrukturerade 
intervjuer av 11 
barn i åldern 7-14 
år.

Barnen försöker 
på olika sätt att 
acceptera sitt 
tillstånd, för att 
härda ut med den 
förändring deras 
liv har genomgått 
efter att ha fått  
sjukdomen 
diabetes. Ett sätt 
är att träffa andra 
barn som också 
har sjukdomen 
och känna att de 
inte är ensamma. 
Ett annat är tron 
på en Gud som 
vet vad han gör i 
deras liv. 
Barnen upplever 
att de är rädda för 
döden. 
Sjukdomen 
skapar många 
hinder i deras liv. 
De känner sig 
annorlunda men 
vill vara normala. 
En del barn är så 
arga på det 
inrutade livet att 
de gör revolt mot 
behandlingen och 
kosten. 
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D Freeborn, T 
Dyches, S Roper,
B Mandleco.
”Identifying 
challenges of 
living  with type 1 
diabetes: child 
and youth 
perspective”
Journal of Clinical 
Nursing
USA
2012

Att identifiera de 
utmaningar barn 
och ungdomar 
med diabetes typ 
1 möter utifrån 
deras eget 
perspektiv.

Kvalitativ 
deskriptiv design.
16 barn och 
ungdomar deltog i 
åldern 6-18 år.
Barnen och 
ungdomarna 
valdes ut från två 
diabetesorganisati
oner i USA.

Tre teman 
framkom i 
resultatet:
- Lågt blodsocker
- Egenvårdsaktivit

eter
- Att känna sig 

annorlunda och/
eller ensam

Studiens resultat 
visade att 
deltagarna 
upplevde sin 
sjukdom som en 
stor utmaning.
De känner sig 
annorlunda än 
sina jämlika och 
upplever det 
besvärligt och 
irriterande att 
kontrollera 
sockerhalten i 
blodet och ta 
insulininjektioner.
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