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Sammanfattning    

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en sjukdom som ofta uppkommer i tidig ålder. Att få 

diagnosen innebär en stor omställning för ungdomen då livsstil måste anpassas efter 

sjukdomens behov. Under ungdomsåren är frigörelsen från föräldrarna samt att hitta en 

egen identitet framträdande. I vården kring ungdomar med diabetes har sjuksköterskan 

en stor betydelse. Sjuksköterskans pedagogiska roll men även stöd har en stor betydelse 

för hur ungdomar accepterar, hanterar och upplever sin sjukdom och är på så sätt 

betydelsefullt för hur god ungdomens egenvård blir. 

Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 

Metod: Litteraturöversikt. Sammanlagt har tio artiklar valts ut och granskats efter 

Fribergs granskningsmall. Alla artiklar är kvalitativa och etiskt godkända. Artiklarna 

analyserades utifrån Fribergs modell och resulterade i tre teman med subteman. 

Resultat: Sjukdomen fick ungdomarna att känna sig annorlunda. De flesta ungdomar 

fann ett stöd i deras omgivning, främst av föräldrar, vänner och vårdpersonal. En god 

kunskap om sjukdomen bidrog till en större mognad och kontroll över sjukdomen. 

Många ungdomar uttryckte en rädsla av att drabbas av hypoglykemi.  

Diskussion: Att generalisera ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 är 

inte möjligt, då tankar och upplevelser är högst individuellt och alla ungdomar har olika 

förutsättningar att hantera sin sjukdom. Sjuksköterskan bör se till varje enskild individs 

behov samt ta hänsyn till ålder och mognad för att på så sätt individanpassa vården.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, ungdomar, egenvård, stöd, upplevelser.  
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INLEDNING 

 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ofta uppstår i tidig ålder. Ungdomstiden är en 

period i livet där det sker en rad förändringar. Sociala, fysiska och psykiska 

förändringar sker, vilket många ungdomar kan uppleva som en påfrestande och 

prövande period i livet. Som sjuksköterskestudenter har vi under vår utbildning varit ute 

på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och mött ungdomar med diabetes typ 1. Vi har 

insett att många ungdomar har svårt att acceptera och försonas med sin sjukdom. Vårt 

intresse väcktes då att försöka få en bättre förståelse för hur ungdomar upplever sin 

sjukdom. Vi har även personer i vår närhet som lever med sjukdomen vi har därför på 

nära håll sett hur krävande det kan vara att leva med en kronisk sjukdom som diabetes 

typ 1.  

 

En patient med diabetes typ 1 träffar en diabetessjuksköterska när det gäller uppföljning 

och kontroller av sin sjukdom.  Eftersom det är många människor som idag lever med 

diabetes typ 1 i Sverige kommer allmänsjuksköterskor med stor sannolikhet att möta 

denna patientgrupp på andra instanser i vården. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan har en god kunskap och förståelse för hur en patient med diabetes typ 1 

kan uppleva sin sjukdom. Detta för att sjuksköterskor med sin omvårdnadsproffession 

på bästa sätt ska kunna stötta patienten i sin sjukdom.  

 

BAKGRUND 

Diabetes prevalens 

Runt 347 miljoner människor runt om i världen har diagnosen diabetes och därmed 

räknas diabetes till en av de vanligaste kroniska sjukdomarna (WHO 2015). I Sverige 

har cirka 365 000 människor diagnosen diabetes, varav cirka 50 000 människor har 

diabetes typ 1, som är en kronisk sjukdom. Av dessa är cirka 7-8000 barn och 

ungdomar. Från 1980-talet fram till idag har antalet barn som diagnostiseras med 

diabetes typ 1 fördubblats (Diabetesförbundet 2015). Varje år insjuknar ungefär 750 

barn och ungdomar i diabetes typ 1 i Sverige (Schelin 2013). Insjuknandet ökar både i 

Sverige och internationellt (Diabetesförbundet 2013). Hanås (2014, s. 23) beskriver att 

mellan åren 1978-1997 så skedde en ökning av insjuknanden med 2 % per år. Siffran 

har därefter fortsatt att stiga. Diabetesförbundet (u.å) menar på att den svenska 

diabetesforskningen gör stora framsteg och sägs vara världsledande på området. Trots 

framstående forskning toppar Sverige statistiken i insjuknandet i diabetes typ 1.  

Diabetes patofysiologi 

Diabetes finns i flera olika typer. Det som de har gemensamt är att blodsockerhalten är 

för hög. De två vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2.  Diabetes typ 1 

innebär att insulinproduktionen helt eller delvis slutat fungera. (Hanås 2014, ss. 20-21). 

Schelin (2013) beskriver att diabetes typ 1 ibland kallas för barn och ungdomsdiabetes 

eftersom insjuknandet oftast sker i ung ålder. Diabetes typ 2 innebär att kroppen 

fortfarande har en insulinproduktion men mängden som produceras är otillräcklig för att 
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täcka kroppens behov. Hanås (2014, s. 20-22) påtalar att diabetes typ 2 är den vanligaste 

formen av diabetes. Diabetes typ 2 förekommer oftast i vuxen ålder och kan uppkomma 

på grund av ärftlighet eller levnadsvanor som exempelvis högt blodtryck, övervikt, 

stress eller rökning. De olika diabetestyperna skiljer sig åt angående uppkomst och 

behandling. Målet med behandling, oavsett diabetes typ är att sträva efter att 

upprätthålla en jämn och normal blodsockernivå (Diabetesförbundet 2013: Hanås 2014, 

ss. 16-27). För att våra kroppar ska kunna fungera normalt behöver vi bränsle i form av 

energi. Blodet transporterar energi i form av glukos till kroppens celler. Hormonet 

insulin gör att cellerna kan ta upp sockret. Vid diabetes typ 1 har kroppens eget 

immunförsvar angripit betacellerna i bukspottkörteln och förstört dem. Det leder till att 

kroppen inte kan tillverka eget insulin. När kroppen inte längre producerar något insulin 

så blir det brist på insulin vilket leder till att cellerna inte kan ta tar upp sockret och 

sockret stannar därför kvar ute i blodet. Cellerna får då samtidigt ingen energi. Eftersom 

kroppen inte längre tillverkar något insulin vid diabetes typ 1 måste insulin tillföras, 

denna behandling är livslång (Schelin 2013). Den symptombild som kan visa sig vid 

insjuknandet är ökad törst, stora urinmängder, viktnedgång och onormal trötthet. Det är 

först när 70-80% av de celler som producerar insulin förstörts som symptomen 

uppkommer (Diabetesförbundet 2013). Komplikationer som kan uppstå under en längre 

tid med diabetes typ 1 är skador i små samt stora blodkärl. Nedsatt syn, nedsatt 

njurfunktion, minskad känsel i fötter samt en nedsatt cirkulation är komplikationer som 

kan uppkomma vid skador i de små blodkärlen. Kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke 

utgör en större risk då de stora blodkärlen skadas. Skador i de stora blodkärlen är dock 

vanligare vid diabetes typ 2 (Schelin 2013).  

 

När blodsockernivån är för låg hos en patient med diabetes kan hypoglykemi inträffa, 

vilket innebär att kroppens celler får för lite energi på grund av för lågt blodsocker. 

Hypoglykemi kan orsakas av att personen har tagit för mycket insulin, ätit för lite eller 

vid hög fysisk ansträngning. Vanliga symptom vid hypoglykemi är darrighet, yrsel, 

förvirring, medvetslöshet och kan i värsta fall leda till döden. (Hanås 2014, ss. 46-47). 

När blodsockernivån är för hög hos en diabetiker kan hyperglykemi inträffa, vilket 

innebär att blodsockernivån i kroppen istället är för hög. Hyperglykemi kan inträffa då 

sjukdomen är oupptäckt, diabetikern har tagit för lite insulin, vid hög stress eller vid 

svåra infektioner. Symptom som kan uppkomma vid hyperglykemi är illamående, 

trötthet, stora urinmängder och ökad törst (Hanås 2014, ss. 34-36).  

 

Hälsa 

WHO´s definition av hälsa är; ”hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt och psykiskt välbefinnande” (WHO 2003). Dahlberg och Segesten 

(2010, ss. 47) menar att hälsa är vårdvetenskapens centrala begrepp. Hälsa är ett 

tillstånd som påverkar hela människan och beskrivs som upplevelsen av att vara i 

jämvikt. Det handlar om en att nå en inre balans, uppleva helhet, ha en god relation till 

människor i sin närhet och livet i sin helhet. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 49-51) 

beskriver hälsa som något ytterst individuellt och unikt, vilket betyder att hälsa existerar 

när personen själv mår väl. Berglund och Ekebergh (2015, s. 73) beskriver att ett 

grundläggande mål med vårdandet är att stödja hälsoprocessen vilket ger möjlighet att 

leva på det sätt personen önskar. Berglund och Ekebergh (2015, ss. 220-221) menar 

även att det handlar om att påverka personens livsstil med hjälp av att ställa frågor och 
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ge råd, vilket speglar ett intresse från sjuksköterskans sida som gör att personen känner 

sig sedd och delaktig i sin vård. Allt som inkluderar det dagliga livet påverkar personens 

hälsoprocess och bör integreras i vårdandet. 

 

Egenvård 

Egenvård är när vårdpersonal har gjort en bedömning att en person på egen hand eller 

med hjälp ska kunna utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärder (Socialstyrelsen, u.å). 

Personer med diabetes typ 1 har ingen, eller otillräcklig insulinproduktion och måste 

därför få insulininjektioner för att överleva. För att en god egenvård ska uppnås är det 

viktigt att personen har kunskap om viktiga faktorer som blodsockerkontroll och att 

mat, motion och stress påverkar blodsockret. Egenvårdens grund innefattar kunskap om 

sin sjukdom, injektionsteknik, att mäta sitt blodsocker självständigt samt tyda resultat 

och vidta eventuella åtgärder (VISS 2013). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

framgår det att sjuksköterskan ska ha förmåga att kunna motivera patienten till 

förändrad livsstil när risk för ohälsa förekommer för att på så sätt förebygga hälsorisker 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Under åren 1956-1980 utvecklade omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem en 

egenvårdsteori. I teorin beskrivs relationen mellan människors förmåga till egenvård 

samt de egenvårdsbehov och krav som finns. Genom stöd, lärande och undervisning kan 

personen finna motivation till sin egenvård. Orem uppmärksammade att det finns ett 

stort behov av stöttning i patienters egenvård. Hon menar att med hjälp av 

omvårdnadsteorin kan patienten stöttas och klara av att ta hand om sin sjukdom 

(McLaughlin Renpenning & Taylor, 2003, ss. 214-218). Beroende på personens 

mognad, relaterat till ålder och individuella utveckling menar Orem att kunskapen och 

förmåga att skaffa kunskap om sin egenvård varierar (McLaughlin Renpenning & 

Taylor, 2003, s. 218). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 240-244) menar att patienter är 

i behov av att veta, för att förstå och ta ansvar över sin personliga hälsa. På så sätt kan 

personen leva ett gott och rikt liv trots sin sjukdom. Att främja lärande är en viktig del i 

sjuksköterskans arbete och spelar en avgörande roll för vilken vård patienten får. Ibland 

innebär det att sjuksköterskan är lärare åt patienten och delar med sig av sina egna 

kunskaper men strävar samtidigt efter att göra patienten delaktig.  

 

Coping 

Kirkevold (2003, ss. 95-96) beskriver att Folkman och Lazarus har utarbetat en modell 

om coping. Forskarna menar att en situation som anses vara påfrestande eller stressande 

för en person kan leda till emotionella reaktioner. Den känslomässiga reaktionen ger då 

upphov till att personen tillgriper olika copingstrategier för att kunna hantera 

situationen. Folkman och Lazarus har utvecklat tre olika typer av copingstrategier. En 

känsloinriktad copingstrategi går ut på att personen bearbetar reaktioner och känslor 

kring situationen. Den bedömningsinriktade strategin syftar på att ändra den mentala 

uppfattningen och den probleminriktade syftar på att genom beteende och handling 

kunna hantera situationen. För att hjälpa någon att hitta copingstrategier bör såväl 

känslomässiga som praktiska omständigheter i varje unik situation tas hänsyn till 

(Kirkevold 2003, s. 96.) 
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Användandet av egna resurser kan hjälpa personen att hantera stress och riskfaktorer 

genom att göra dem begripliga och hanterbara. Genom att upprepade gånger möta stress 

och erfarenheter och göra dem hanterbara och förståeliga kan en känsla av sammanhang 

instiftas (Wiklund 2003, s. 250). Sammanhang är en central del inom begreppet 

KASAM. Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är tre centrala nyckelbegrepp. 

Hanterbarhet handlar om att personen litar på att det finns tillgång till resurser som 

behövs för att hantera de krav som exempelvis en sjukdom kan medföra. Att känna 

meningsfullhet betyder att känna sig motiverad, engagerad och delaktig i sitt liv. 

Begriplighet innebär att begripa och uppfatta intryck som härstammar från den yttre och 

inre världen. När personer möter på motstånd i livet bidrar det till livserfarenheter. 

Livserfarenheter betyder mycket för hur en persons resurser utvecklas och samtidigt 

utvecklas en känsla för sammanhang (Antonovsky 2005, ss. 42-46).  

 

Att vara ungdom 

WHO definierar ”ungdom” som en person som är mellan åldrarna 10-19 år (WHO 

2015). Under denna period sker en rad förändringar hos personen. Det är en tid då en 

psykisk, fysisk, känslomässig och social utveckling sker som kan gå snabbt hos 

ungdomen (Taylor, Gibson & Franck 2008, s. 3083). Under ungdomsperioden söker 

ungdomar ofta sin identitet. Genom att testa och ta ställning till olika vuxenbeteende 

som till exempel att resa på egen hand eller ha ett jobb hjälper ungdomen att finna sin 

plats i vuxenvärlden. Det är genom att prova på olika vuxenbeteenden som sedan 

hjälper ungdomen att lämna barndomen bakom sig och definiera sig själv som vuxen, 

framförallt inför sig själv men också inför sin familj. Perioden där ungdomen ska gå 

från barn till vuxen kan upplevas besvärlig av många. Vid god identitetsutveckling kan 

det leda till att personen får förbättrad psykosocial hälsa, till exempel en bra förmåga att 

hantera stress, ökad självkänsla, personlig utveckling och livsglädje. Vid ogynnsam 

utveckling under tonåren kan det istället leda till depression, ångest och låg självkänsla. 

En god och lyckosam utveckling av den egna identiteten kan leda till ett ökat 

självförtroende och en god förmåga att hantera förändringar och händelser i livet, både 

positiva och negativa (Qwist 2012; Phoenix 2001, s, 349). 

 

Williams, Sharpe och Mullan (2014, ss. 324-325) beskriver att ungdomar som har 

diabetes typ 1 har en ökad risk att utveckla psykiska problem. Psykiska problemen kan 

leda till att diabetesbehandlingen blir störd och den metabola kontrollen påverkas 

negativt. Att hantera sin diabetes kan vara svårt för ungdomar på grund av de 

utmaningar som ställs på dem i det skedet i livet. En utmaning som kan vara svår för en 

ungdom med diabetes att möta är övergången från att vara beroende av sina föräldrar till 

att bli självständig.  

 

 

Familjens roll 

Kirkevold (2003, s. 20-21) menar att en familj är en grupp individer som är förbundna 

till varandra genom exempelvis äktenskap, blodsband eller som är känslomässigt 

bundna till varandra. När en person blir sjuk så är det i stor utsträckning familjen som är 

med och påverkar hälsan och sjukdomsstatusen (Kirkevold 2003, s. 31). Familjen kan 



 5 

påverka den sjukes välbefinnande och hälsa både negativt och positivt. För att 

anpassning och välbefinnande ska främjas beskriver Kirkevold (2003, s. 35) att familjen 

har en viktig roll då det sociala stödet är viktigt i form av omtanke och omsorg, 

handledning och praktiska insatser. Familjen har också en viktig roll angående vilken 

livsstil familjemedlemmarna har. Livsstil är intimt förknippat med hälsa och ohälsa och 

där har familjen en betydande roll då det är familjen själva som väljer hur de vill 

förhålla sig till det. 

 

Sjuksköterskans pedagogiska roll 

ICN:s etiska kod beskriver sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden: ”Att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”. Den etiska koden ska 

användas som en vägledning för sjuksköterskor och innehåller grundläggande sociala 

värderingar samt behov (Socialstyrelsen 2005). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 240-

246) beskriver att syftet med all vård är att främja hälsa och välbefinnande. Syftet är 

även att sjuksköterskan ska stärka patientens hälsoprocesser genom ett stöttande 

förhållningssätt, som möjliggör ett vårdande möte och kan motivera patienten till en god 

egenvård. Trots detta kan det uppkomma svårigheter som gör att vårdandet inte ger 

goda resultat. Vården kan skapa vårdlidande, vilket betyder att vården orsakar lidande 

istället för att lindra lidande. Den vårdande relationen är en central och viktig del i 

sjuksköterskans pedagogiska roll. När en ungdom får en diabetesdiagnos uppstår ett 

tydligt exempel på en vårdsituation där personen kan behöva stöd. Med hjälp av 

sjuksköterskans kunskap och stöd kan information kring sjukdomen ges på ett 

pedagogiskt sätt. Sjuksköterskans roll i att ge information till patienten är en oerhört 

viktig del, då det kan vara avgörande för hur patienten vidare sköter sin sjukdom. 

Socialstyrelsen (2005) redogör för sjuksköterskans kompetensbeskrivning som delas 

upp i tre huvudområden: Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och 

utbildning samt ledarskap. Några centrala punkter som tas upp är att sjuksköterskan 

alltid ska handla efter en humanistisk människosyn. Att visa respekt, omsorg, ta hänsyn 

till olika trosuppfattningar samt att värna om patientens autonomi är viktigt. En 

betydelsefull punkt som beskrivs är även att ta vara på närståendes kunskap och 

erfarenheter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år insjuknar flera hundratals ungdomar i diabetes typ 1 i Sverige och antalet 

insjuknanden befaras öka. Diabetes typ 1 debuterar vanligtvis tidigt i livet. Sjukdomen 

är allvarlig och kan leda till svåra komplikationer och i värsta fall döden. Beroende på 

hur pass välinställd behandlingen är spelar en stor roll för uppkomsten av 

senkomplikationer. 

 

När personen kommer upp i ungdomsåren sker en rad förändringar i personens liv, både 

kroppsligt, socialt och mentalt. Känslan av att vilja hitta ”sin plats” och egna identitet 

kan vara stor hos ungdomar. Ungdomstiden innebär ofta en önskan att bli mer 

självständig och föräldrarna spelar en allt mindre roll i ungdomens liv. Att samtidigt 

leva med en krävande kronisk sjukdom som diabetes typ 1 ställs höga krav på 
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ungdomen. Under denna period sker en omställning då ökat ansvar och mer kunskap om 

sin sjukdom krävs. 

 

Eftersom sjukdomen befaras öka betyder det att sjuksköterskor kommer att möta dessa 

patienter inom olika vårdkontext. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kännedom 

om vilka problem och svårigheter en ungdom med diabetes typ 1 kan stöta på, vilket 

stöd ungdomarna kan tänkas behöva. Kan sjuksköterskan stötta ungdomen och inleda 

ett bra samarbete kan det leda till att sjukdomen sköts bra och risken för att 

komplikationer uppstår minskar.  

 

Med denna litteraturöversikt önskar vi erhålla ökad kunskap om hur ungdomars 

upplevelser av att leva med diabetes typ 1 är. Denna kunskap kan skapa möjligheter för 

sjuksköterskan att ge denna patientgrupp omvårdnad på bästa sätt.  
 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 

 

METOD  

Vi har valt att göra en litteraturöversikt som syftar till att beskriva ungdomars 

upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Friberg (2012, s. 121) beskriver att studier 

som är kvalitativt genomförda har som mål att öka förståelsen för ett fenomen. Med 

utgångspunkt i kvalitativa studier kan en ökad förståelse fås för hur en person 

exempelvis upplever lidande, erfarenheter och hur olika behov kan bemötas. Friberg 

(2012, s. 121) beskriver vidare att varje enskild studie innehåller ett kunskaps värde 

men större kunskap kan skapas om flera studier sammanställs. Genom att sammanställa 

flera studier så skapas en större sammansatt kunskap om ett särskilt fenomen.  

 

Datainsamling 

Första steget i processen var att finna en företeelse eller ett fenomen som utgår från det 

vårdvetenskapliga perspektivet. Nästa steg i processen är att relatera det valda 

fenomenet till ett sammanhang. Genom att göra det blir intresseområdet avgränsat och 

sökord kan därefter börja formuleras (Friberg 2012, ss. 124-125). Sökorden i Tabell 1 

användes i olika kombinationer för att få fram relevanta artiklar som svarade an på 

syftet. Sökningen avgränsades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusions-kriterierna var att studierna skulle handla om ungdomar, 10-19 år, att de 

skulle ha diabetes typ 1, vara kvalitativa studier som inte fick vara gjorda tidigare än år 

2000 och vara etiskt godkända. Studier som handlade om diabetes typ 2, barn och 

vuxna, ungdomar med fler sjukdomar än diabetes typ 1 eller studier med kvantitativ 

ansats valdes bort. För att få fram relevanta studier gjordes sökningar i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Litteratursökningen gjordes i nämnda databaser, då de är inriktade 
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på omvårdnad. De sökord som användes vid sökningen går att avläsa i Tabell 1. Det 

första steget i att välja ut lämpliga artiklar var att se om titeln på studien var relevant. 

Ansågs titeln relevant lästes även abstractet för att få en klarare bild om studien kunde 

inkluderas. Om både titel och abstract verkade svara an på syftet lästes artiklarna i 

fulltext. För att säkerställa artiklarnas kvalité granskades syftet, metoden, resultat och 

diskussionen utifrån Fribergs modell för analyserad litteratur (2012, s, 173), se bilaga 1. 

Ansågs artiklarna vara av önskvärd kvalité inkluderades dessa artiklar. Slutligen 

inkluderades tio kvalitativa artiklar ut för vidare analys. Fem av artiklarna kommer ifrån 

USA, två stycken kommer från Sverige, en från Brasilien och en från England. 

 

Tabell 1, Sökhistorik. 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Inkluderade 

i arbetet 

Cinahl living with 

AND 

Diabetes type 

1 

AND 

adolescence 

71 71 8 2 

Cinahl adolescence 

AND 

diabetes type 

1 

AND 

interpersonal 

22 22 2 1 

Cinahl type 1 

diabetes 

AND 

adolescence 

AND self care 

108 108 6 1 

Cinahl diabetes 1 

AND 

perception 

AND 

adolescent 

12 12 2 1 

Pubmed adolescent 

AND 

experience 

AND 

living AND 

diabetes 

70 70 3 1 

Cinahl adolescents 

AND 

diabetes 1 

AND 

livin* 

32 32 6 1 

Cinahl adol* AND 277 120 4 1 
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diabetes 1 

AND 

self care 

Cinahl teenagers 

AND 

peer support 

AND 

diabetes 1 

1 1 1 1 

Pubmed adolescent 

AND 

diabetes type 

1 AND 

psychology 

AND 

informed 

15 15 1 1 

 

 

Dataanalys 

Friberg (2012, s. 127) menar att ett tankesätt som är vanligt vid analys av kvalitativa 

studier är att det kan beskrivas som en rörelse. Analysarbetet går från helhet till delar 

och därefter till en ny helhet. Helheten som trätt fram är det som kallas resultat.  

 

Valda artiklar har analyserats med hjälp av Fribergs modell (2012, ss. 127-129). Denna 

modell valdes för att lätt hitta bärande teman och subteman. För att urskilja fynd som 

svarade på syftet lästes studiernas resultat noggrant igenom flera gånger. För att få en 

överblick skapades en sammanställning av artiklarnas resultat, se bilaga 1. För att lättare 

kunna urskilja teman och subteman överfördes artiklarnas teman till ett pappersark för 

att få en schematisk överblick. När en översikt är skapad är det lättare att urskilja 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Bärande begrepp som likade varandra 

fördes samman. När ett flertal likheter sammanförts framträdde även subteman som 

hörde ihop med huvudteman. Namnen på temana har valts utifrån studiernas resultat 

och så övergripande som möjligt har de sammanställts (Tabell 2). En text formuleras 

utifrån de analyserade artiklarna som stödjer temana för att läsaren ska förstå 

innebörden i respektive tema.  
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RESULTAT 

Tabell 2 – Resultat redovisat i teman och subteman.  

 

Teman              Subteman 

Stödjande relationer underlättar Att känna stöd från familjen 

Att känna stöd från vänner 

Att känna stöd från vårdpersonalen 

Ett framtidshopp ger styrka Att ta kommando över sin diabetes 

Att känna en känsla av acceptans 

Förlust av kontroll Att vara annorlunda och sticka ut 

Att känna sociala konsekvenser på grund 

av rädsla för hypoglykemi 

 

Stödjande relationer   

Att uppleva ett stöd från sin omgivning framkom som en viktig del för ungdomarna. 

Många ungdomar upplevde ett stöd från sin familj som var involverade i det praktiska 

kring diabetesbehandlingen. Vänner stod ofta för det emotionella stödet och visade sig 

vara betydelsefulla. Vårdpersonal uppmuntrade ungdomen till att bli självständig och på 

så sätt ta egna beslut och känna ett ansvar över sin sjukdom. Många ungdomar upplevde 

att när personer i deras närhet tjatade på dem upplevdes detta jobbigt. 

 

Familjens stöd  

Ungdomar påtalar att familjens stöd är mycket viktigt när det kommer till det praktiska 

runt diabetesbehandlingen (Lowes, Eaton, Bill & Ford 2007, s. 351; Carroll & Marreo 

2004, s. 247; Burke & Dowling 2007, s. 91; Damião & Pinto 2007, s. 572). Många 

ungdomar är mycket tacksamma för sina föräldrars stöd då de är mycket hjälpsamma 

när det gäller diabetesbehandlingen. Föräldrarna hjälper till med att boka läkartider, 

ringa läkare om det uppkom några problem och se till att ungdomarna hade allt material 

som behövdes för att kunna sköta sin diabetes. Ungdomar talar om att deras föräldrar 

inte alltid är insatta i hur mycket de faktiskt kan om sin diabetes. Ungdomarna påtalar 

att de har full förståelse att det kan vara svårt att släppa kontrollen för föräldrarna men 

att de behöver få känna sig självständiga i sin diabetesvård. En pojke i studien uppgav 

att hans mor hade blivit mycket bättre på att släppa kontrollen när hon insett att han 

kunde ta hand om sig själv. Då kunde modern lägga mer ansvar på honom. Ungdomarna 

uppgav att de tyckte att det var väldigt viktigt att de kände att deras föräldrar litade på 

deras förmåga att ta hand om sin diabetes. De uttryckte även att kommunikationen var 

viktig. Vidare ansåg de att diskussionerna skulle vara öppna och att de inte fick straff 

eller ”skäll” om deras blodsocker någon gång var för högt eller lågt. (Carroll och 

Marreo 2004, ss. 247-248). Många av ungdomarna insåg att deras föräldrar var tjatiga 

och involverade i diabetesvården för att de visste att deras föräldrar gjorde det för att de 

brydde sig. (Dickinson och O’Reilly 2004, s. 104: Scholes, Mandleco, Roper, Dearing, 

Dyches & Freeborn 2013, s. 24). Carroll och Marrero (2006, s. 249) beskriver att 

ungdomarna även kände sig begränsade på grund av föräldrarnas oro och kontrollerande 

beteende. Föräldrarnas beteende gjorde att de kände sig begränsade i att kunna göra 
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saker som till exempel att åka på skolresa eller sova över hos en vän. Dickinson och 

O’Reilly (2004, s. 104) påtalar att ungdomar beskriver att de uppskattar att deras 

föräldrar bryr sig och är involverade i deras diabetesvård men att de ibland kan 

uppkomma konflikter. Konflikterna berodde oftast på att ungdomarna upplever att 

föräldrarna agerade överbeskyddande. En flicka uppgav i studien att hennes mamma 

kunde vara väldigt tjatig på henne angående kosten. Detta gav motsatt effekt och 

framkallade ett trots.  

 

Vännernas stöd  

Ungdomarna uppger att stödet angående det praktiska runt diabetesbehandling främst 

kom från familjen men det emotionella stödet kommer från vännerna (Lowes et al. 

2007, s. 351; Huus & Enskär, 2007, s. 30; Burke & Dowling 2007, s. 91; Dickinson och 

O’Reilly 2004, s. 104; Karlsson, Arman & Wikblad 2008, s. 568; Damião och Pinto 

2007, s. 572). Damião och Pinto (2007, s. 572) beskriver att alla deltagare i deras studie 

hade en grupp med vänner som de kunde tala med om sin diabetes. Carroll och Marrero 

(2006, s. 248) beskriver att ungdomar kände att de är lättare att berätta om sin diabetes 

än att försöka dölja den. Karlsson, Arman och Wikblad (2008, s. 568) uppger att 

ungdomarna beskriver att vännernas stöd gjorde att de lättare kunde integrera sin 

diabetes i det dagliga livet. Ungdomarna uppgav att de uppskattade de anpassningar de 

gjorde som exempelvis att köpa light produkter eller vänta på att de skulle få sina 

insulininjektioner inför måltider. Ungdomarna påtalade även att de kunde känna sig 

trygga och säkra för de visste att deras vänner var medvetna om deras diabetes. Deras 

vänner visste vad de skulle göra vid händelse av hypoglykemi, den vetskapen gjorde att 

många kände sig trygga vilket gjorde att ungdomarna för en stund kunde glömma sin 

diabetes. Dickinson och O’Reilly (2004, s. 102) påtalar att många ungdomar gärna 

berättar om sin sjukdom för sina vänner men däremot vill de inte alltid behöva berätta 

för bekanta för att det då uppkommer frågor om deras diabetes.  

 

 

Vårdpersonalens stöd 

De flesta ungdomarna upplever relationen till läkare och diabetessjuksköterskor som 

positiv. Vårdpersonalen hjälper ungdomarna med insulindoser, motion och matval 

vilket var uppskattat av många (Dickson och O’Reilly 2004, s. 103; Karlsson, Arman 

och Wikblad 2008, s. 568). Karlsson, Arman och Wikblad (2008, s. 568) beskriver 

vidare att ungdomarna upplever att vårdpersonal uppmuntrade dem till egna beslut och 

lösningar baserat på egna val. Ungdomarna upplevde också att vårdpersonalen inte bara 

gav dem råd och förslag utan också tog sig tid att svara på frågor, vilket upplevdes 

positivt. Dickson och O’Reilly (2004, s. 103) beskriver att ungdomar värdesätter när 

vårdpersonalen uppträder avslappnat och socialiserar med dem. En deltagare i studien 

beskriver att hon uppskattar när läkare talar direkt till henne och inte bara till 

föräldrarna. Carroll och Marrero (2006, s. 250) beskriver att det finns en påtaglig 

åldersskillnad hur ungdomarna vill att sjukvårdspersonalen ska bemöta dem. De som 

var i övre tonåren önskade i större utsträckning att vårdpersonalen skulle tala direkt till 

dem och inte bara till föräldrarna. Carroll och Marrero (2006, s. 250) beskriver också att 

ungdomar upplever att kommunikationen med vårdgivare genom e-post var mycket 

positiv, de kunde då ställa frågor direkt till vårdgivaren. Deltagarna uppgav också att 



 11 

om god kontakt fanns med läkare eller sjuksköterska resulterade det i att var de mer 

noga med sin behandling före och efter vårdbesök.  

 

Ungdomar beskriver att de råd de får från vårdpersonalen inte alltid går att applicera i 

deras liv eftersom vårdpersonalen saknar kunskap om hur deras livssituation ser ut 

(Karlsson, Arman och Wikblad (2008, s. 568). Det framkom att ungdomar önskar en 

personlig kontakt med vårdgivare för att känna sig sedda och att all fokus inte läggs på 

sjukdomen. Ungdomarna påtalar även att de kunde uppfatta att vårdpersonal i vissa fall 

behandlar dem som en sjukdom och inte en person. En rädsla för att vårdpersonal skulle 

bli arga eller besvikna på ungdomarna om de visade upp ett dåligt värde var vanligt 

(Carroll och Marrero 2006, s. 249). Ungdomar upplevde i vissa fall att vårdpersonal inte 

talade direkt till dem, utan till föräldrarna, vilket resulterade i att de inte kände sig 

tillräckligt delaktiga i vården kring sin sjukdom (Dickinson och O’Reilly 2004, s. 104; 

Scholes et al. 2013, s. 24). 

 

Framtidshopp 

Ungdomar med diabetes typ 1 upplevde att de fick ta ett större ansvar och tvingades att 

bli mer självständiga i tidig ålder på grund av sjukdomen. Att i tidig ålder bli 

självständig upplevdes positivt för många ungdomar. Beroende på ungdomens ålder 

upplevdes känslan av acceptans olika. Ungdomar i de äldre tonåren hade lättare att 

acceptera sin sjukdom och ansåg att detta var en del av deras liv. Ungdomarna beskrev 

även att de hoppades på att tekniken rörande diabetes skulle göra framsteg, för att det på 

så sätt skulle bli enklare för ungdomarna att hantera sin diabetesbehandling.  

 

Ta kommando över sin diabetes 

Ungdomarna med diabetes är bundna till ett system med engagerade vuxna som är 

oerhört skyddande och kontrollerande i jämförelse vad de är mot andra ungdomar. I 

ungdomsåren beskrivs självständighet och identitet som centrala begrepp. Många 

ungdomar upplever att de blir för kontrollerade och känner därför motivation till att 

klara sig mer självständigt (Dickinson och O´Reilly 2004, ss. 102-103). Många 

ungdomar menar att det är positivt då de har haft möjlighet att mogna tidigare och har 

därför en god förmåga att ta hand om sig själva (Dickinson och O´Reilly 2004, ss. 102-

103; Huus & Enskär 2007, s. 30; Karlsson, Arman & Wikblad 2006, ss. 566-567; 

Damião och Pinto 2007, s. 572; Babler & Strickland 2015, s. 356).  

 

Carroll och Marrero (2006, s. 246) beskriver att många ungdomar tycker att det är som 

vilken sjukdom som helst, oavsett vad sjukdomen kan ha för en påverkan på deras liv. 

Efter att ungdomar fått diagnosen diabetes ser de på saker och ting annorlunda. 

Deltagarna menar att sjukdomen har skapat vilka de är och på så sätt har de mognat 

tidigare. Karlsson, Arman och Wikblad (2008, ss. 566-567) beskriver att mognad har ett 

starkt samband med ungdomens utveckling och ålder. För de yngre ungdomarna i 

studien besatt föräldrarna fortfarande den största kunskapen kring deras sjukdom. De 

äldre ungdomarna i studien uttryckte en önskan att ta kommandot över sin sjukdom, på 

ett säkert sätt. För att detta skulle bli möjligt var kontakten med ett diabetesteam viktigt 

för ungdomarna. 
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Känsla av acceptans 

Burke och Dowling (2007, s. 92) beskriver att känslan av acceptans beror på ålder och 

hur länge en person varit diagnostiserad med diabetes typ 1. Carroll och Marrero (2006, 

s. 246) påtalar att ungdomar i övre tonåren verkar acceptera sin sjukdom lättare än 

ungdomar i nedre tonåren. Damião och Pinto (2007, s. 571) beskriver att deltagarna i 

studien har förstått att vare sig de vill eller inte kommer de behöva leva med sin 

sjukdom. De har även förstått att de kan leva ett gott liv om deras diabetes är under 

kontroll och välskött. Allt eftersom ungdomarna blev bättre på att hantera sin diabetes 

blev den också lättare att leva med. Dickinson och O´Reilly (2004, s.103) beskriver att 

många motiverades genom att tänka på framtiden, då flera hoppades på framsteg i 

tekniken rörande diabetes vilket då skulle göra det lättare för ungdomarna att hantera sin 

sjukdom.  

 

 

Förlust av kontroll 

Diabetes typ 1 kan föra med sig uppmärksamhet som ungdomar många gånger upplevde 

som oönskad. Ungdomarna kände sig ofta misstrodda av sin omgivning gällande sin 

diabetesbehandling. Många ungdomar upplever att i en del sammanhang tar rädslan att 

drabbas av hypoglykemi över. Rädslan att drabbas av hypoglykemi påverkade 

ungdomen och resulterade i begränsningar i deras vardag. Ungdomar beskrev att 

drabbas av hypoglykemi innebar en känsla av förlorad kontroll och som en mycket 

obehaglig känsla.  

 

Att vara annorlunda och sticka ut 

Ungdomarna menar att sjukdomen påverkar hela deras liv och att de har svårt att passa 

in i samhället fullständigt (Dickinson och O´Reilly 2004, s. 102; Babler & Strickland 

2015, s. 357-358; Lowes, et al. 2007, s. 352-353, Huus & Enskär 2007, s. 30). Även om 

allmänheten ser dem som normala, kommer deras syn på sig själva som annorlunda 

aldrig försvinna. Andra ungdomar skäms över den oönskade uppmärksamheten som 

sjukdomen för med sig och blir generade när folk de inte känner kommer fram och 

frågar frågor kring deras diabetes. Andra ungdomar upplevde att alla frågor var 

irriterande då de kände sig tvingade att ge en ingående förklaring, trots att det oftast var 

samma frågor som ställdes. När folk ser ungdomar ta insulininjektioner kunde detta 

misstros för att vara illegala droger (Dickinson och O´Reilly 2004, s. 102). De upplevde 

även att vänner eller vänners föräldrar gjorde en onödigt stor sak av deras sjukdom. 

Ungdomarna menade att de inte tyckte om att få uppmärksamhet för något de inte hade 

kontroll över eller själva hade valt (Huus & Enskär 2007, s, 30; Damião och Pinto 2007, 

s. 572). 

 

Ungdomarna upplever ibland att de inte har ork eller motivation till att göra något åt sitt 

höga blodsockervärde. Att alltid behöva tänka på mat, vad som serveras och när, hur 

mycket som kan ätas, hur det kommer att påverka blodsockernivån samt hur mycket 

insulin de ska ta, kan vara ansträngande. Ibland vill ungdomarna bara vara som sina 

jämnåriga vänner och slippa tänka på alla restriktioner sjukdomen för med sig. 

(Dickinson & O´Reilly 2004, s. 103; Huus & Enskär 2007, s. 30).  
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Carroll och Marrero (2006, s. 246-249) påtalar att det kan uppkomma situationer där 

ungdomen behöver lämna klassrummet för att testa sitt blodsocker, då tror deras 

skolkamrater att de gör det enbart för att slippa undan. Många ungdomar uttrycker att de 

känner sig begränsade. En begränsning kan vara att behöva avsluta mitt i en 

idrottslektion för att kontrollera sitt blodsocker och äta ett mellanmål. En begränsning 

för de äldre ungdomarna kunde vara bilkörning. Om blodsockret är för högt eller för 

lågt är det inte lagligt att köra och ungdomen måste be någon annan att köra. En pojke 

anser att sjukdomen påverkar hans karriärsval. Hans dröm är att bli stridspilot, men har 

accepterat att detta inte är möjligt.  

 

Sociala konsekvenser på grund av rädsla för hypoglykemi  

Burke och Dowling (2007, s. 91) beskriver att rädslan för hypoglykemi var stor hos 

ungdomar, främst vid dagliga aktiviteter. Att drabbas av hypoglykemi beskrevs som en 

obehaglig känsla samt en fullständig förlust av kontroll. För att undvika hypoglykemi 

minskade många ungdomar sin dos insulin eller åt lite extra kolhydrater innan en 

aktivitet. En ungdom beskrev det som att leva i en skugga av hypoglykemi och att det 

var en del av livet. Di Battista, Hart, Greco och Gloizer (2009, ss. 466-469) redogör för 

sambandet mellan oro och hypoglykemi. De menar att sambandet främst upplevs av 

pojkar. I många sociala sammanhang är ungdomen självkritisk och undviker därför 

sociala situationer, då rädslan att drabbas av hypoglykemi tar över. Ungdomar, både 

pojkar och flickor menar att den oro som hypoglykemin för med sig påverkar deras 

livskvalitet negativt i många avseenden. Dickinson & O´Reilly (2004, s. 103) beskriver 

att ungdomar var tvungna att ha en större samverkan med skolsköterskan för att 

kontrollera sitt blodsocker eller behandla symptom på hypoglykemi. Att behöva gå till 

skolsköterskan kunde upplevas negativt av ungdomarna.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka ungdomars upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1. Då upplevelser efterfrågades var kvalitativ forskning användbar 

enligt Friberg (2012, s. 121). Ett alternativ till litteraturstudien skulle kunna vara en 

empirisk studie. Pribe och Landström (2012, s. 36) menar på att empirin har som 

utgångspunkt att beskriva verkligheten. En empirisk studie kan bestå av berättelser som 

kan fås genom exempelvis intervjuer. Denna metod valdes dock bort på grund av 

tidsbrist. Om en empirisk studie hade valts som metod hade det gett möjlighet för nya 

röster att höras vilket hade gett upphov till mer aktuell forskning.  Peterson och 

Lindskov (2012, s. 299) menar på att trovärdigheten stärks om studiens metod är 

lämplig för att svara an på studiens frågeställning och syfte.  

 

Vid sökningar efter artiklar fanns en tanke om att finna många studier som var 

genomförda i Norden, eftersom Finland och Sverige är de länder som har flest antal 

diabetiker (typ 1) i världen. Det visade sig dock att det inte var lätt att finna studier 

gjorda i Norden, därför utökades sökningen till världen. 
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Studier som undersökt ungdomar med diabetes men som också hade fler sjukdomar 

valdes bort då detta skulle kunna påverka upplevelsen av diabetes och på så sätt påverka 

resultatet.  

 

Valda studier var genomförda från år 2000 och framåt. Då ungdomskulturen har 

förändrats över tid ansågs detta vara ett relevant tidsspann. Hade äldre artiklar 

inkluderats hade det vart möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut eftersom 

ungdomskulturen förändrats.   

 

De artiklar som inkluderades i resultatet hade olika fokus. Lowes et al. (2007) lade stort 

fokus på vännernas betydelse i ungdomarnas liv. Den studien valdes att ta med då den 

behandlade mer djupgående ett ämne som nämndes ytligt i de andra studierna. För att 

skapa en tydligare avgränsning hade syftet kunnat specificeras mer, exempelvis att 

fokusera på nyinsjuknade diabetiker eller kön.  

 

Vid första genomgången av artiklarna kunde många gemensamma teman urskiljas. De 

olika temana går in i varandra vilket gjorde det svårt att särskilja de åt. Det upplevdes 

svårigheter att hitta rätt termer för att inkludera alla begrepp som nämndes. Risken för 

att lägga allt för mycket tolkning i innebörden av begreppen kändes stor till en början. 

Under uppsatsens gång har det förts en diskussion kring begreppen och dess benämning 

för att kunna presentera resultatet så objektivt som möjligt. Wiklund (2003, s. 52) 

beskriver att tidigare kunskaper och erfarenheter spelar in när det kommer till 

uppfattningen om något. Att vara helt objektiv till något är därför inte möjligt. 

Henricson (2012, s. 474) menar på att det inte går att utesluta att resultatet och 

dataanalysen har påverkats av förförståelsen.  Wallengren och Henricson (2012, s. 489) 

beskriver vidare att trovärdigheten ökar om förförståelsen har arbetats med 

kontinuerligt.  

 

Stor vikt har lagts vid att studierna ska vara etiskt godkända alternativt att det förts ett 

etiskt resonemang i studien. Detta kändes extra viktigt då studierna är baserade på 

ungdomars upplevelser där deltagarna inte alltid varit myndiga. Detta följdes i samtliga 

artiklar, det anses styrka trovärdigheten i resultatet. Statens medicinsk-etiska råd (u.å) 

beskriver att forskning som avses på människor har olika etiska regler världen över. 

Lagstiftningarna ser olika ut men de har gemensamt att de lägger stor vikt vid att det ska 

finnas ett informerat medgivande, risken ska vara minimerad, sekretessen ska bibehållas 

och en avvägning av nyttan gentemot risken ska ha gjorts.  

 

En önskan om att det funnits möjlighet att inkludera fler artiklar som handlar om 

ungdomar i åldersspannet 10-13, vilket kan ses som en svaghet i uppsatsen. Då 

ungdomar 10-19 år skiljer sig i mognad och utveckling skulle upplevelsen av att leva 

med diabetes typ 1 skilja sig något åt beroende på ålder. Att begränsa sökningen ännu 

mer till ett mer specifikt åldersspann hade varit ett alternativ.  

 

Artiklar som granskats kommer bland annat från England, USA, Brasilien och 

Australien. Eftersom kunskapen om diabetes typ 1 skiljer sig mellan ländernas 

befolkning är det därför högst sannolikt att även upplevelserna skiljer sig åt. Känslan av 

att vara annorlunda och sticka ut är intimt förknippat med omgivningens kunskap om 
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sjukdomen, därför kan upplevelserna skilja sig åt. Olsson och Sörensen (2011, ss. 259-

260) menar att generalisera och dra slutsatser angående upplevelser och beteenden är 

svårt då de lätt kan förändras.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet anses vara besvarat då ungdomars upplevelser har genomsyrat uppsatsens 

resultat. Att generalisera ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 görs inte, 

då tankar och upplevelser är högst individuellt och alla ungdomar har olika 

förutsättningar. Vissa ungdomar uppskattar stödet från familj och närstående medan 

andra önskade att vara mer självständiga. Dock återkom känslor av förlorad kontroll och 

känna sig vilse men även känsla av att ha självkontroll och mognad. Många ungdomar 

är överens om att diabetes är en komplicerad sjukdom att leva med men upplever trots 

det förhoppning inför framtiden. Att acceptera sin sjukdom men även att hoppas på 

framtida forskning var starka känslor som framkom hos ungdomarna. Rostami, Parsa-

Yekta, Ghezeljeh och Vanaki (2013, s. 84) beskriver att sjuksköterskan både kan ge 

emotionell stöttning men även tillhandahålla utbildning om behandling och sjukdomen. 

Studien påvisar att när sjuksköterskor kan ge god utbildning till ungdomar med diabetes 

hjälper det ungdomen att få en bättre livskvalité och finna balans i livet.  

 

Vikten av stöd från omgivningen 

Resultatet visar att ungdomarna upplevde att familjens stöd var mycket viktigt särskilt 

gällande det praktiska runt diabetesbehandlingen. Ungdomarna upplevde också att de 

önskade att deras föräldrar skulle lita på dem och låta de ta hand om sin behandling mer 

självständigt om de kunde.  

 

När en patient blir sjuk idag bör hänsyn till den sjukes familj tas. Hela familjen 

inkluderas och uppmuntras att delta i vården kring patienten. Enligt patient lagen 

(2014:821) skall sjuksköterskan göra det möjligt för anhöriga att medverka i 

utformningen samt genomförande i vården kring patienten om detta är möjligt. Vad som 

definierar en familj råder det olika meningar om men Kirkevold (2003, s.22) menar att 

det är upp till patienten att välja vilka som är ens familj och vilka som inkluderas i 

vården. Med den kunskapen i åtanke bör sjuksköterskan stödja och främja kontakten 

mellan familj och den sjuke. En viktig aspekt som bör tas hänsyn till som sjuksköterska 

är att alla ungdomar har olika inställningar till familjens betydelse. Vissa tyr sig mycket 

till familjen medan andra vill vara mer självständiga. Det är då viktigt att som 

sjuksköterska läsa av situationen och anpassa vården efter ungdomarnas önskemål om 

andras delaktighet.   

 

Resultatet visade att ungdomar i studien kände att deras föräldrar hade mer kunskap om 

sjukdomen men de själva var experter på sin egenvård. De upplevde att utomstående 

kan ge goda råd men beslut angående egenvården måste tas av dem själva. Paterson 

(2008, s. 125) beskriver att övergången till att ta hand om sin diabetes självständigt är 

komplext. Svårigheter som uppstår på vägen är ungdomar ofta pendlar mellan viljan att 

ta hand om sin diabetes på egen hand och andra gånger vilja ha hjälp från andra. 

Paterson (2008, s. 125) beskriver vidare att då ungdomen mognar och blir äldre skapas 

det möjligheter att kunna ta större ansvar och frihet att sköta sin diabetes. McLaughlin 
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Renpenning & Taylor (2003, s. 218) beskriver att omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orem menar på att förutsättningarna för att utveckla god egenvård är förknippat med 

utvecklingsprocessen. Både den kognitiva och känslomässiga processen under 

mognadsstadiet spelar in. McLaughlin Renpenning & Taylor (2003, s. 221) menar att 

sjuksköterskor bör vara eller behöver bli skickliga på att beräkna de egenvårdskrav som 

ställs på patienten och vara behändig vid justeringar.  

 

Resultatet visade att ungdomarna beskrev att deras föräldrar inte alltid var insatta i hur 

mycket kunskap de hade om sin sjukdom och att föräldrarna kunde ha svårt att släppa 

kontrollen. King, Berg, Butner, Drew, Foster, Donaldson, Murray, Swinyard och Wiebe 

(2012, s. 492) beskriver att ungdomars psykosociala mognad är förknippat med den 

metabola kontrollen. Egenskaper som självkontroll och självtillit ger bättre resultat så 

som exempelvis goda blodsockervärden. För att föräldrarna till en ungdom med 

diabetes lättare ska kunna släppa på kontrollen så behöver även de copingstrategier för 

att hantera situationen. Kirkevold (2003, s. 96) beskriver att det bör ses till både det 

emotionella och praktiska omständigheter för att hitta goda copingstrategier. En del 

föräldrar upplever att en kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor kan upplevas 

tillräckligt för att finna användbara copingstrategier. Med den kunskapen bör 

sjuksköterskan agera stöd åt både föräldrar och ungdomar.   

 

När sjuksköterskor möter denna patientgrupp i vården är det av stor vikt att se till 

individen och vilka behov just den patienten har. Ålder spelar stor roll när det kommer 

till utveckling och mognad men alla är olika individer och mognadsgraden kan se olika 

ut för alla och därför ska vården individanpassas. I fokus bör ligga att stötta ungdomen i 

strävan efter självständighet med hänsyn till patientens ålder. Eftersom en 

frigörelseprocess ofta pågår under ungdomsåren bör sjuksköterskan stärka patienten i 

detta då det är en förberedelse för vuxenlivet att klara sig självständigt. Att klara av att 

sköta sin diabetes på egen hand kan därför stärka självförtroendet hos ungdomarna och 

främja god hälsa. Dahlberg & Segesten (2010, ss. 49-52) menar på att hälsa kan 

upplevas trots sjukdom. Hälsa kan ha skilda betydelser för olika människor i olika 

situationer och därför kan hälsa upplevas trots en diabetes diagnos. Socialstyrelsen 

(2005) beskriver att sjuksköterskan på ett respektfullt och empatiskt sätt ska 

kommunicera med patienten för att ge handledning och på så sätt kan delaktighet och 

självständighet i vården bli möjlig.  

 

Resultatet visar att vänner till ungdomar med diabetes typ 1 har stor betydelse, de kan 

vara ett emotionellt stöd. Helgeson, Lopez och Kamarck (2009, s. 274) beskriver i sin 

studie att det finns en relation mellan psykiskt välbefinnande och stöd från vänner. 

Skinner, Petzing och Johnston (1999, ss. 140-142) beskriver att vänner är en källa till 

emotionellt stöd genom att vara lyhörd för individens behov och hjälpa individen att 

känna sig accepterad. Vännernas stöd är relaterat till ungdomarnas hälsobeteenden. Ett 

bra socialt stöd är väl förknippat med bättre metabol kontroll. Sjuksköterskan ska med 

den kunskapen i åtanke försöka att inkludera vänner i vårdandet. Vänner till 

ungdomarna bör bli delaktiga i vården samt undervisas om vad diabetes är för något och 

vad som bör göras om något händer. Detta kan leda till en ökad trygghet för ungdomen.  

 

I resultatet framkommer det att ungdomar upplever att råden de får från vårdpersonal 

inte alltid går att applicera i deras liv eftersom personalen saknar kunskap om 
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ungdomarnas livssituation. Många ungdomar önskar en personlig kontakt från 

vårdpersonal för att på så sätt känna sig sedda. De önskar att personalen ställer frågor 

och visar intresse för dem. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 184-185) menar att 

sjuksköterskan ska visa intresse för patientens livsvärld genom att lyssna, känna, tänka 

och på så sätt försöka förstå. Ett öppet och följsamt vårdande och möta alla patienter så 

förutsättningslöst som möjligt skapar förutsättning för att patienten kan delge sina 

erfarenheter. Wiklund (2003, s. 155) beskriver att utveckling sker i det mellanmänskliga 

mötet. Därför är relationen mellan patient och sjuksköterskan en viktig del i vården. I en 

vårdanande relation ges patienten tillfälle till att ge uttryck för behov, begär och 

problem. Wiklund (2003, ss, 156-157) beskriver vidare att stöttning i patientens 

tillväxtprocess ska ses som syftet med vårdandet. Sjuksköterskan ska fungera som en 

trygg bas för patienten och genom stöttning möjliggöra att patienten tar till vara på sina 

egna resurser och växer. Den vårdande relationen ska präglas av tillit och respekt för 

varandra. På så sätt kan patienten uppleva tillit och känna att sjuksköterskan tar både 

inre och yttre ansvar för vårdsituationen. Yttre ansvar innebär att sjuksköterskan tar 

ansvar för vårdsituationen som helhet. Inre ansvar innebär att sjuksköterskan skapar 

förutsättningar för patienten att utvecklas och växa från sina egna tankar om hur han 

eller hon vill leva.  

 

Resultatet visade att ungdomarna önskade att vårdpersonalen skulle behandla de som 

personer och inte som en sjukdom. De önskade att vårdpersonalen skulle tala direkt till 

dem och inte bara till föräldrarna för att på så sätt bli involverade i sin behandling och 

sjukdom. Socialstyrelsen (2015) beskriver i sina nationella riktlinjer för diabetesvården 

att hälso- och sjukvårdspersonal bör tillhandahålla utbildning i egenvård. Utbildningen 

bör ledas av personer med pedagogisk kunskap samt kompetens inom diabetes för att 

uppnå ett bra behandlingsresultat. När sjuksköterskan undervisar i egenvård bör hon ta 

hänsyn till att det råder olikheter och skillnader i synen på hälsa. Undervisningen bör 

därför vara kulturellt anpassad till patienten. Även om sjuksköterskan kan arbeta efter 

erfarenhet och speciellt framtagna riktlinjer läggs största vikten i personliga upplevelser, 

då ungdomen är expert på sin egen kropp. Att kunna identifiera varningssignaler är 

viktigt för en patient med diabetes. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att vara 

medveten om ungdomars olikheter kring upplevelsen av sin sjukdom. 

 

Att vara annorlunda och sticka ut 

Resultatet visar att ungdomar beskriver upplevelsen att leva med diabetes typ 1 som en 

pendel som svänger mellan att vara normal och att vara annorlunda. Många ungdomar 

känner sig övervakade, både i hemmet och i skolan. Freeborn, Dyches, Roper och 

Mandleco (2012, s. 1894) beskriver att ungdomar måste stå över saker som de tycker är 

roligt, för att istället gå till en klinik. Ungdomarna uttryckte även en oro att förlora sina 

vänner och hamna utanför på grund av detta. Williams, Sharpe och Mullan
 
(2014, s. 

325) beskriver att det är svårt för ungdomar att hantera sin diabetes på grund av de 

utmaningar de ställs inför i detta skede i livet. Några övergångar som sker är 

övergången från beroende till självständig från familjen, känsla av acceptans och 

utveckling av identitet och självkänsla. Dessa övergångar är utmanande för en frisk 

ungdom men kan innebära stora svårigheter för en ungdom som samtidigt lever med en 

kronisk sjukdom. 

 



 18 

Resultatet visade att ungdomar menade att alla frågor från främmande människor gjorde 

de generade men samtidigt irriterade då det kände sig tvingade att ge en ingående 

förklaring. Vissa ungdomar upplevde inte att uppmärksamheten var påfrestande, men de 

flesta var överens om att allas frågor var irriterande. Diabetesförbundet (2013) menar att 

Sverige är ett ledande land inom området diabetes och syftet är att kunskap och 

utveckling ska spridas ut till resten av befolkningen. Sjuksköterskans pedagogiska roll 

spelar en stor roll när det kommer till att informera människor i samhället. 

Socialstyrelsen (2005) beskriver utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

sjuksköterskan har ett ansvar att informera och undervisa närstående men även i grupp 

om det behövs. Sjuksköterskan ska även förvissa sig om att informationen som ges ska 

vara tydlig och förstås. Løding, Wold, Skavhaug och Graue (2007, s. 28) beskriver att 

en gruppsituation kan vara en plats för en god lärorik miljö där deltagarna kan utbyta 

erfarenheter och metoder, vilket är vanligt förekommande inom diabetesvården idag.  

 

 

SLUTSATSER 

I litteraturöversikten framkom det att ungdomar med diabetes typ 1 upplever att 

sjukdomen medför begränsningar och att detta ibland kunde styra deras liv. En vanligt 

förekommande upplevelse var att ungdomarna kände sig annorlunda, jämfört med sina 

jämnåriga vänner. Det är då betydelsefullt att sjuksköterskan kan stötta ungdomen och i 

största möjliga mån reducera dessa upplevelser. Det är viktigt att sjuksköterskan värnar 

om den holistiska människosynen, och ser till varje enskild ungdoms behov. Många 

upplevde att stöd från familj, vänner och vårdpersonal var värdefullt. Många ungdomar 

motiverades och mognade snabbare när föräldrar och sjukvård gav dem mer ansvar. Vid 

upprättelse av en gemensam plan för egenvård kan det vara bra att lära känna 

ungdomens levnadsstil samt vara medveten om att vänner påverkar ungdomens 

egenvård. En ökad förståelse för ungdomens livssituation kan skapa gynnsammare 

förutsättningar för sjuksköterskans arbete och på så sätt öka ungdomens välbefinnande. 

En tanke som diskuterats är om upplevelsen av att leva med diabetes skiljer sig åt 

mellan könen. Mer forskning angående hur upplevelsen att leva med diabetes typ 1 

skiljer sig åt beroende på kön skulle därför behövas.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

För att kunna stötta patienten i sin sjukdom bör sjuksköterskan inneha kunskap om hur 

det är att leva med sjukdomen. Upplevelser är i allra högsta grad individuella och därför 

ska sjuksköterskan uppmärksamma alla utifrån att patienten är unik. Med utgångspunkt 

i studiens resultat har följande framkommit:   

 Sjuksköterskan bör sträva efter att göra både familj och vänner delaktiga i 

vården. 

 Sjuksköterskan bör stödja patienten till att fatta egna beslut kring sin egenvård 

för att främja autonomin. 

 Sjuksköterskan bör ge kontinuerliga råd och undervisning  

 Sjuksköterskan bör låta patienten ta ansvar och därigenom stötta ungdomen i sin 

egenvårdsprocess. 
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BILAGA 1- ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel, författare,  

Tidskrift, årtal, 

ursprung 

Problem & syfte Metod Resultat  Diskussion 

The lived 

experience of 

adolescent 

Females with  

type 1 diabetes.  

 

Dickson J K. 

O’Reilly M M. 

 

The diabetes 

Educator. 

 

2004 

 

Colorado, New 

Hampshire 

Syftet med 

studien är att öka 

förståelsen för hur 

kvinnliga 

ungdomar 

upplever hur det 

är att leva med 

diabetes typ 1.  

Studien är 

kvalitativ och 

grundar sig i Van 

Manen’s 

fenomenologiska 

perspektiv.  

 

Studien bygger på 

intervjuer av 10 

unga kvinnor som 

var mellan 16-17 

år.  Deltagarna 

skulle ha levt med 

sjukdomen i 5-12 

år för att få delta i 

studien.  

Andra inklusions 

kriterier var att de 

skulle vara 

engelsk talande 

och ha diagnosen 

diabetes typ 1. 

 

Studien är etiskt 

godkänd.  

 

I resultatet 

presenterades fem 

teman. Dessa var: 

 

Att smälta in 

bland andra 

ungdomar. 

 

Att vara 

övervakad och 

sticka ut. 

 

Tänka över sina 

alternativ och 

göra val.  

 

Att vara bunden 

till sin diabetes. 

 

Kämpa med och 

hantera konflikter. 

Studien har visat 

att deltagarna inte 

alltid tar 

hälsosamma 

beslut vilket kan 

påverka deras 

sjukdom negativt 

och kan utgöra en 

hälsorisk. 

 

Författarna 

påpekar att 

studien endast är 

gjord på vita unga 

kvinnor och kan 

därför inte 

generaliseras. 

Författarna 

påpekar även att 

deltagarnas 

upplevelser kan 

ha påverkats av 

att de var på 

diabetes läger.  



 24 

Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal, 

Ursprung 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

The role of 

significant others 

in adolescent 

diabetes – a 

qualitative study 

 

Carroll, A 

Marreo, D 

 

The diabetes 

educater 

 

2006 

 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

ungdomar 

uppfattar sin 

livskvalité i 

allmänhet och 

deras relationer 

till föräldrarna, 

skolan, kamrater 

och deras läkare.  

Studien är 

kvalitativ och 

baserad på data 

från intervjuer 

med 31 ungdomar 

i åldern 13-18 år. 

Ungdomarna 

rekryterades från 

läkarmottagningar. 

 

Intervjuerna 

skedde under 2 

timmar med öppna 

frågor.  

 

Deltagarna 

betalades $ 40 för 

att delta.  

Studien är etisk 

godkänd. 

I studiens resultat 

framkom 3 

huvudteman. 

Dessa var: 

 

-Påverkan på 

föräldrar och 

kompis relationer 

 

-Påverkan på 

skolan 

 

-Uppfattningar 

om livet med 

diabetes 

Författarna 

diskuterar 

studiens 

begränsningar. 

De nämner att 

studien är för 

liten för att kunna 

generaliseras.  

 

Metoddiskussion 

saknas. 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal, 

Ursprung 

Problem & Syfte Metod Resultat Diskussion 

Adolescents’ 

experience of 

living with 

diabetes. 

 

Huus, K. 

Enskär, K. 

 

Peadiatric 

Nursing 

 

2007 

 

Sverige 

Studiens syfte var 

att beskriva 

ungdomars 

upplevelser av att 

leva med diabetes 

typ 1.  

Studien är 

genomförd 

kvalitativt och 

utgår från 

Husserls 

fenomenologiska 

perspektiv.  

 

Studien är byggd 

på intervjuer med 

8 ungdomar, 6 

flickor och 2 

pojkar i åldrarna 

14-18 år. De hade 

haft diabetes 

mellan 3 och 11 

år.  

 

Bandinspelning 

och 

transkribering av 

intervjuerna 

gjordes. 

 

Studien är etiskt 

godkänd.  

I resultatet 

presenterades 

fem kategorier: 

 

Att vara 

annorlunda. 

 

Att bli bemött 

annorlunda.  

 

Leva ett normalt 

liv. 

 

Känna sin egen 

kropp. 

 

Att ta hand om sig 

själv.  

Studiens 

författare 

beskriver att det 

fanns en skillnad i 

hur ungdomar 

beskrev sin 

upplevelse 

beroende på kön 

och ålder. 

 

Ungdomarnas 

upplevelser 

svängde mellan 

att ”vara normal” 

och att ”vara 

annorlunda”.  
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal, 

ursprung 

Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

Living with 

diabetes: 

Adolescents’ 

perspecitves. 

 

Burke, H. 

Dowling, M. 

 

Journal of 

Diabetes Nursing. 

 

2007 

 

England 

Studiens syfte är att 

öka förståelsen att 

leva med diabetes typ 

1 ur ungdomars 

perspektiv genom ett 

fenomenologiskt 

perspektiv.  

Studien är 

kvalitativ. 

 

Inklusions 

kriterierna var 

att deltagarna 

skulle vara 

mellan 13-år 

och haft 

diagnosen i 

över två år.  

23 deltagare 

valdes ut där 6 

ungdomar 

valde att delta.  

 

Studien 

byggdes av 

intervjuer som 

genomfördes 

ostrukturerat.  

 

Sjukhusets 

etiska 

kommitté har 

godkänt 

studien.  

Ur resultatet 

framkom 4 

kategorier med 

tillhörande 

underrubriker. 

 

Att leva i skuggan 

av hypoglykemi. 

 

Kost misskötsel.  

 

Stöd av: 

-familj 

-vänner 

-skola 

 

Att vänja sig. 

 

Rädslan att få 

hypoglykemi var 

en stor rädsla för 

deltagarna.  

 

Stödet från 

vänner spelade en 

central roll i 

ungdomarnas liv. 

 

Studiens 

författare påpekar 

att en begränsning 

var att antalet 

deltagare var lågt 

och att det endast 

var en kvinnlig 

ungdom som 

deltog.  

Författarna anser 

därför att studien 

är svår att 

generalisera på 

grund av det låga 

deltagare antalet.  
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal, 

ursprung 

Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

The perception of 

peer support by 

teenagers aged 12-

16 years with type 

1diabates. 

 

Lowes, L. 

Eaton, N. 

Bill, S. 

Ford, L. 

 

Practical Diabetes 

Int 

 

2007 

 

England 

Studiens syfte är att 

ta reda på 

ungdomars 

upplevelser av att 

sköta sin diabetes i 

relation till vilket 

stöd som ges från 

vänner. 

 

Syftet var även att 

skapa ett 

informationshäfte 

om diabetes som 

deras vänner kunde 

ta del av. 

Studien är en 

kvalitativ 

intervju studie. 

 

I studien 

deltog 21 

stycken 

ungdomar som 

var i åldern 12-

16 år. 14 

flickor och 7 

pojkar deltog. 

 

Intervjuerna 

bandades, 

transkriberades 

och 

analyserades. 

 

Studien är 

etiskt godkänd. 

 

 

Studiens resultat 

är inte uppdelat i 

kategorier. 

Resultatet är 

främst inriktat på 

ungdomars 

upplevelser av 

stödet de får från 

sina vänner. 

Många upplevde 

att deras vänner 

visade stöd och 

intresse för deras 

diabetes.  

 

Studien visade på 

att missförstånd 

angående hur 

diabetes sköts 

ofta berodde på 

missförstånd som 

grundade sig i 

okunskap. Hur 

mycket kunskap 

deras vänner hade 

berodde mycket 

på hur bekväma 

ungdomarna var 

att prata om sin 

diabetes med sina 

vänner. 

 

Studien saknade 

metoddiskussion. 
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Titel, 

Författare, 

Tidskrift, 

Årtal, 

Ursprung 

Problem & 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

”Being 

transformes 

by illness”: 

Adolescents 

diabetes 

experience 

 

Damiao, D B 

C. 

Pinto, C M 

M. 

 

Rev Latino-

am 

Enfermagem 

 

2007 

 

Sao Paulo 

Studiens 

syfte är att få 

en ökad 

förståelse i 

ungdomars 

upplevelse i 

att leva med 

diabetes typ 

1. 

Studien är 

kvalitativ och 

utgår från 

grounded 

theory. 

Sju ungdomar 

med diabetes 

typ 1 deltog i 

studien. 

Ungdomarna 

var mellan 12-

18 år och hade 

haft sin 

diabetes 

diagnos sedan 

minst ett år 

tillbaka. 

Intervjuer 

gjordes enskilt 

och 

transkriberades 

därefter. 

Författarna 

fick fram tre 

teman; 

 

Att få en 

diabetes-

diagnos 

 

Förändras av 

sjukdomen 

 

Att vara ”ett 

stickande 

liv” 

Författarna anser att 

mer forskning behövs 

inom området och att 

resultatet inte ätt 

generaliserbart. 

Författarna menar att 

kommande studier 

borde resultera i ökad 

kunskap kring 

ungdomar coping 

strategier samt vad 

som kan göras för att 

förebygga ungdomars 

”sjukdomsupplevelse”. 

Detta för att öka 

ungdomars upplevelse 

av att leva med 

diabetes typ 1. 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal, 

ursprung 

Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

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 

 

Sverige 

Studiens syfte var 

att belysa 

ungdomars levda 

upplevelser inriktat 

främst på 

övergången mot 

självbestämmande i 

sin egenvård av 

diabetes typ 1. 

Studien är 

kvalitativ. 

 

Deltagarna 

rekryterades 

från en 

diabetes klinik 

i Sverige. 

Deltagarna var 

mellan 13-17 

år gamla. 

 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades 

 

Studien är 

etiskt godkänd.  

Resultatet 

presenterades i 3 

teman med 

underrubriker. 

 

-Sväva mellan 

enskilda 

handlingar och 

stöd från andra.  

 

- Att växa genom 

självtillit 

 

- Att växa genom 

bekräftelse genom 

andra 

Författarna tog 

upp i 

diskussionen att 

ungdomarna 

kände större 

motivation när 

diabetes skötseln 

gick bra. De 

uppgav också att 

de var svårare att 

kontrollera sin 

diabetes när 

blodsockret 

svängde utan 

anledning.  

 

Metoddiskussion 

saknas.  
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Titel, 

Författare, 

Tidskrift, 

Årtal, 

Ursprung 

 

Problem & 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Type 1 

diabetes 

among 

adolescents 

 

Di Battista, 

A. 

Hart, T. 

Greco, L. 

Gloizer, J. 

 

The diabetes 

educator 

 

2009 

 

USA 

 

 

 

 

Syften med 

denna studie 

är att 

undersöka 

sambandet 

mellan social 

ångest och 

tillgivenheten 

till diabetes 

egenvården 

och 

livskvalitén. 

Syftet var 

även att 

undersöker 

vilken effekt 

rädsla för 

hypoglykemi 

har på 

livskvalitén. 

Studien är 

kvalitativ. Från 

två 

diabeteskliniker 

rekryterades 

ungdomar 

mellan 13-18 år 

för att svara på 

ett 

frågeformulär 

angående social 

ångest och 

tillgivenheten 

till egenvården, 

dess påverkan 

på livskvalitén 

och rädslan för 

hypoglykemi. 

76 ungdomar 

deltog och fick 

10 dollar var. 

 

Studien är etiskt 

godkänd. 

Social ångest 

hade ett 

sammanband 

med sämre 

livskvalitet för 

både tjejer och 

killar. 

Bland killarna 

upplevdes en 

rädsla att få 

hypoglykemi, 

men inte för 

att 

administrera 

insulin. 

Flickors 

sociala ångest 

hade ett 

samband med 

livskvalitet 

och hur den 

påverkas av 

sjukdomen. 

 

Författarna 

beskriver att en 

begränsning i 

studien var att 

ungdomarna 

använde sig av 

självrapportering. 

Det kan hända att 

självrapporten inte 

återspeglar 

verkligheten. 

Generaliserbarheten 

är begränsad då 

studien endast är 

gjord på två 

kliniker. 

Studien ger endast 

data från ungdomar 

som är intresserade 

av att delta och kan 

därför avspegla en 

bias i urvalet. 
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Titel, 

Författare, 

Tidskrift, 

Årtal, 

Ursprung 

Problem & 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Young 

people´s 

experiences of 

living with typ 

1 diabetes 

 

Shholes, C. 

Mandleco, B. 

Roper, S. 

Karen, D. 

Tina, D. 

Freeborn, D. 

 

Nursing 

Times 

 

2013 

 

USA 

Syftet med 

studien är att 

öka förståelsen 

hur ungdomar 

upplever 

diabetes typ 1 

samt hur 

metabolisk 

kontroll 

påverkar 

upplevelsen av 

sjukdomen och 

behandling. 

Författarnas 

syfte är att 

presentera olika 

tillvägagångssätt 

för behandling.  

14 ungdomar i 

åldrarna 11-22 

år deltog i 

intervjuer som 

spelades in. 

Författarna 

trankiberade 

intervjuerna 

och upptäckte 

återkommande 

teman. 

Ungdomarna 

som deltog 

delades in i två 

grupper. 

Författarna 

skillnader i de 

två grupperna. 

  

I gruppen där 

deltagarna hade 

ett högt 

blodsocker 

väntade 

ungdomarna på 

ett botemedel.  

 

Deltagarna i 

gruppen med 

lågt 

blodsockervärde 

menade att ett 

botemedel till 

sjukdomen 

kommer att ta 

långt tid.  

Författarna 

beskriver att 

begränsning 

kan vara att 

deltagarna till 

största del var 

kvinnliga 

ungdomar, har 

snarlika 

bakgrunder 

samt bor i 

samma 

område.  
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Titel, 

Författare, 

Tidskrift, 

Årtal, 

Ursprung 

 

Problem & 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Normalizing: 

Adolescent 

Experiences 

Living With 

Type 1 

Diabetes. 

 

Babler, E. 

Strickland, J 

C. 

 

The diabetes 

educator 

 

2015  

 

USA 

 

 

Syftet med 

studien var 

att samla en 

större 

kunskap och 

förståelse för 

ungdomar 

som lever 

med diabetes 

typ 1. 

Studien är 

kvalitativ.  

I studien deltog 

ungdomar i 

åldrarna 11-15 år. 

Inklusions -

kriterier var; Att 

deltagarna är 

insulinbehandlade, 

fått diagnosen för 

sex månader eller 

mer samt kunde 

tala och läsa 

engelska. 

Intervjuerna blev 

inspelade och 

transkriberades 

ordagrant och 

granskades 

därefter.  

Ungdomarna fick 

ett presentkort på 

25 dollar för att 

delta i studien. 

 

I studiens 

resultat 

presenteras 6 

kategorier; 

 

Minnas resan 

 

Balansera 

blodsocker och 

förebygga en 

kris. 

 

Integrera 

diabetes i 

världen utanför 

hemmet 

 

Resa mot 

självständighet 

 

Att kunna 

kontrollera och 

hantera sin 

diabetes och 

behandlingen. 

 

Hjälpa andra 

Studiens avsikt 

var att öka 

förståelse 

angående 

ungdomars 

agerande under 

tonåren. Även 

förmågan att 

hantera sitt 

blodsocker 

lämpligt medan 

de försöker 

"vara normal" 

och "passa in" 

med sina 

vänner. Ett 

centralt begrepp 

i studien var 

”normalisering”, 

att ungdomen 

skulle acceptera 

sin sjukdom 

som en del av 

sig.  

 


