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Sammanfattning    

Diabetes typ 1 är ett växande problem bland unga i samhället och bör därför uppmärksammas. 

Det är en kronisk sjukdom som innebär att kroppen inte kan producera tillräcklig med insulin 

som leder till att glukos inte kan tas upp i cellerna. En obehandlad diabetes kan leda till 

senkomplikationer i form av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Ökad kunskap om 

ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 kan bidra till bättre vårdmöjligheter och 

därmed öka ungdomarnas upplevelse av hälsa. Litteraturstudien bygger på nio vetenskapliga 

artiklar som alla är kvalitetsgranskade. Artiklarna belyste ungdomars upplevelse av att leva 

med diabetes typ 1. Litteraturstudiens resultat redovisas i ett huvudtema, tre teman och sex 

subteman. De subteman som identifierades var upplevelsen av att vara annorlunda, 

acceptans, expert på sig själv, ansvar för sin sjukdom, vårdens roll samt föräldrarnas roll. 

Utifrån dessa subteman bildades teman i form av anpassning, upplevelsen av att bli 

självständig och betydelsen av andra. Ett genomgående tema i hela resultatet var att finna 

balans i tillvaron vilket också är studiens huvudtema. Att som ungdom vilja frigöra sig från 

föräldrar och bli självständig kräver extra ansvar för en ungdom med en kronisk sjukdom som 

diabetes. För att kunna uppleva hälsa i denna process är det viktigt att ungdomar finner en 

balans i tillvaron. Detta ses både i relation till vården men också till föräldrarna. Ungdomen är 

expert på sig själv och bör därför få individanpassade möjligheter till ansvar och utveckling. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, ungdomar, upplevelser, erfarenheter, balans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING _________________________________________________________ 4 

BAKGRUND __________________________________________________________ 4 

Diabetes typ 1 ____________________________________________________________ 4 

Insulinbehandling _________________________________________________________ 5 

Senkomplikationer vid Diabetes typ 1_________________________________________ 5 

Att som ungdom leva med Diabetes typ 1 ______________________________________ 5 

Egenvård och följsamhet ___________________________________________________ 6 

Vårdkontakter ____________________________________________________________ 6 

Den lärande patienten ______________________________________________________ 6 

Livsvärld ________________________________________________________________ 7 

Kroppen _________________________________________________________________ 7 

Hälsa och lidande _________________________________________________________ 7 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 8 

SYFTE ______________________________________________________________ 8 

METOD _____________________________________________________________ 9 

Datainsamling ____________________________________________________________ 9 

Dataanalys ______________________________________________________________ 10 

RESULTAT _________________________________________________________ 11 

Anpassning ______________________________________________________________ 11 
Upplevelsen av att vara annorlunda ________________________________________________ 11 
Acceptans _____________________________________________________________________ 12 

Upplevelsen av att bli självständig___________________________________________ 13 
Expert på sig själv ______________________________________________________________ 13 
Ansvar för sin sjukdom __________________________________________________________ 13 

Betydelsen av andra ______________________________________________________ 14 
Vårdens roll ___________________________________________________________________ 14 
Föräldrarnas roll _______________________________________________________________ 15 

DISKUSSION ________________________________________________________ 15 

Metoddiskussion _________________________________________________________ 15 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 16 
Anpassning ___________________________________________________________________ 16 
Upplevelsen av att bli självständig _________________________________________________ 17 
Betydelsen av andra _____________________________________________________________ 19 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 20 

Kliniska implikationer ____________________________________________________ 21 

Framtida forskning _______________________________________________________ 21 



REFERENSER ______________________________________________________ 22 
 

 

INLEDNING 

Att bli ungdom innebär förändringar så som att bryta sig loss från sina föräldrar, att gå från att 

vara barn till att bli vuxen, att söka identitet och strävan efter att bli mer självständig. Att 

dessutom behöva leva med en kronisk sjukdom kan vara en utmaning. Då känslan av att passa 

in kan vara en viktig del i denna period av livet kan en sjukdom som diabetes typ 1 påverka 

livsvärlden. 

 

Under vår utbildning har vi fått upp ögonen för den ökande omfattningen av diabetes i 

samhället och dess påverkan på patienterna. Omfattningen förstod vi först när vi pratade om 

var vi hade mött patienter med diabetes och insåg att de har funnits på varje praktikplats. 

Något som berörde var att möta unga med diabetes, att se deras svårigheter med att acceptera 

och ta till sig de risker som medföljer en diabetessjukdom. 

 

Utifrån detta krävs en bra kunskap och inblick i ungdomarnas levda erfarenhet samt ett gott 

bemötande från sjuksköterskor som möter dessa ungdomar. För att kunna ge en bra vård 

behövs lättåtkomlig och uppdaterad information gällande ungdomars upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1. 

 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Enligt Dahlqvist, Ludvigsson och Sjöblad (2008, s. 11) drabbas cirka 800 barn och ungdomar 

av diabetes typ 1 varje år. Detta innebär att ungefär 7000 personer under 18 år lever med 

diabetes i Sverige. Enligt WHO (2015) dokumenterar många länder ett större antal 

nydiagnostiserade fall av typ 1-diabetes, vilket gör ämnet angeläget att skriva om. Heugstvedt 

(2013, s. 341) menar att man är ungdom i åldrarna 12-19år. 

 

Diabetes typ 1 orsakas av insulinbrist som en följd av att pankreas betaceller bryts ner av 

kroppens egna immunsystem. Bristen på insulin leder till att glukos inte kan tas upp i cellerna 

och blodsockernivån höjs (Hanås 2008, s. 18). När glukosnivåerna i blodet blir för höga 

transporteras glukos ut i urinen via njurarna. Glukos drar då med sig vatten vilket leder till 

ökad urinmängd och ökad törst. Dessutom leder bristen på insulin till att fettcellernas fett 

bryts ner till en nedbrytningsprodukt, så kallade ketoner (syror). När mängden ketoner i 

kroppen blir för stor verkar det som ett gift och kan leda till förgiftningstillståndet ketoacidos 

där aptitlöshet, illamående, kräkningar och ont i magen är typiska tecken. Detta kan i värsta 

fall leda till diabeteskoma (Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad 2008, ss. 14-15). 

 

Diabetes är en kronisk sjukdom som är konstant och irreversibel. Med kronisk sjukdom 

menas en avvikelse från det normala, fysiologiskt, socialt och personligt. Vilket eller vilka 

perspektiv som vården väljer att se på sjukdomen avgör vilken sorts vård patienten får. En 

kronisk sjukdom kan vara irreversibel, konstant, tilltagande eller latent och påverkar hela 

människan vilket medför krav på vården samt på patientens egenvård. (Rokne 2013, ss. 195-

200). 

 



Insulinbehandling 

Då kroppen inte kan producera insulin själv när nivåerna av glukos i blodet höjs krävs att 

insulin tillförs via injektion för att återskapa en normal glukosnivå. De två vanligaste sätten att 

tillföra insulin är antingen via en insulinpump eller en insulinpenna. Insulinpumpen ska 

efterlikna kroppens egen insulinproduktion och ge en kontinuerlig tillförsel av insulin. En av 

fördelarna med pumpen är att den har en kvarliggande tunn kateter under huden vilket 

minskar antalet stick. Insulinpennan är en förfylld spruta som är lätt att ha med och dosen 

anpassas efter glukosnivån (Dahlqvist, Ludvigsson & Sjöblad 2008 ss. 28-29). 

 

Senkomplikationer vid Diabetes typ 1 

Orsaken till att komplikationer uppstår är inte klarlagd. Man ser dock ett samband mellan ett 

högt långtidsglukos(HbA1c) över tid och senkomplikationer. En person med diabetes löper 

större risk för åderförkalkning i stora blodkärl jämfört med en person som inte har diabetes, 

vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett långvarigt högt glukos påverkar 

även de mindre blodkärlen som blir skörare. Konsekvenserna av obehandlad diabetes kan 

således leda till senkomplikationer i form av synskador och blindhet, svårläkta sår och 

njursvikt. Genom att ha en god kontroll och behandling av sitt HbA1c minkas riskerna för 

dessa komplikationer (Hanås 2008, ss. 299-307). 

 

Att som ungdom leva med Diabetes typ 1 

När man går från barn till vuxen sker många förändringar fysiologiskt, socialt och mentalt. 

För en ungdom med diabetes ställer ungdomsåren större krav då hormonella förändringar ger 

ett ökat insulinbehov samt ett mer svårinställt insulin. Detta i kombination med en frigöring 

från föräldrarna ger ungdomen ett ökat ansvar över sin diabeteskontroll samtidigt som 

kontrollen försvåras. Under dessa år skapar själva kroppsutvecklingen en del frågor hos 

ungdomarna då det kan vara viktigt att ha en känsla av att vara som andra. En 

frigörelseprocess sker vilken kan bli försenad då ungdomen känner sig beroende av hjälp med 

sin diabetes från sina föräldrar. Framtidsplaner börjar ta form vilket innebär ökade krav på 

ungdomen och på stödet från anhöriga. Då känslan av att vilja vara som andra kan vara viktig 

så skapas ett problem med att ungdomen inte vill sköta sin diabetes offentligt. De vill inte 

berätta för sin omgivning om sjukdomen. Detta kan skapa problem vid en eventuell 

hypoglykemi då ungdomen kan behöva hjälp från sin omgivning. Alkohol kan också skapa 

problem. Även rökning är extra farligt då det ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar. Sjukdomen 

ställer en del krav på kunskap om kosten då mat och insulin ska anpassas efter varandra. Vid 

regelbunden träning ökar kroppens insulinkänslighet vilket ställer krav på att ungdomen har 

kunskap om hur detta skall hanteras. Vänner är viktiga för ungdomarna med diabetes då bra 

relationer skapar en naturlig frigörelse från föräldrarna. Det är dock viktigt att vännerna har 

kunskap om diabetes (Haugstvedt 2013, ss. 341-346). 

 

Egenvård och följsamhet 

Egenvård innebär det patienten själv gör för att må bra i ett sjukdomstillstånd, både för att 

förhindra komplikationer och att vid komplikationer sköta dessa så det inte blir värre. Det kan 

vara svårt att motivera patienten då ansträngningarna kan vara stora jämfört med de 

kortsiktiga vinster som ses. Det krävs därför av vårdare att information kommer fram till 

ungdomen på ett sätt som kan förstås och appliceras (Wikblad 2012, ss. 129-131). 

 



Det är stora skillnader i barns och vuxnas sätt att lära. Vuxna använder sina egna tankar, 

värderingar och åsikter. De vill gärna använda sig av kunskapen direkt samt själva avgöra vad 

de vill lära. Barn litar på läraren och accepterar det som de lär sig utan ifrågasättande. De ser 

att informationen kan bli användbar i framtiden och har lite erfarenhet att lägga till den nya 

kunskapen (Wikblad 2012, ss. 80-81). 

 

Vårdkontakter 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att få patienten att förstå vikten av och att sköta sin 

diabetes. Sjuksköterskan har ansvar över att samla in information om patientens vanor och 

utifrån det informera om kost, alkohol och tobaksvanor. Patienten ska även informeras om 

vikten av fysisk aktivitet samt när och hur glukoskontroller ska göras och bästa sätt att hantera 

insulinadministrering. Sjuksköterskan ska vara lättåtkomlig för patienten för att skapa en bra 

följsamhet. Sjuksköterskan jobbar tillsammans med en läkare och andra vårdkontakter 

kopplas in vid behov så som vid problem med sår på fötter och vid ögonskador (Wikblad 

2012, ss. 59-62). 

 

I Sverige stöds rätten till god vård enligt lag. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) ska vården tillgodose trygghet, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen 

och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

Den lärande patienten 

Sjukdom kan innebära en förändrad livssituation. Patienten måste ta beslut om vård men 

också om förändringar som måste ske i vardagslivet. Personen behöver kunskap om vilka 

konsekvenser som ska uppstå och förslag till behandling. När nya situationer uppstår är det 

viktigt att personen kan möta detta. Det är många gånger så att även anhöriga och andra 

personer i omgivningen behöver kunskap om en livslång sjukdom. Patientundervisning i 

organiserad gruppform är ett redskap för att öka kunskap. Utbildningsprogram har skapats för 

bland annat patienter med diabetes. Dessa skolors utgångspunkt är en allmän information som 

vårdare bestämt är viktigt för alla inom gruppen, såväl patient som anhörig. Risken med 

denna typ av lärande är att patienten känner sig i underläge inför vårdpersonalen och finner 

sig i att det finns auktoriteter. Personen med diagnosen måste bli mött där han eller hon är och 

kunskapen som ges måste vara öppen för individens levda erfarenhet. Förståelse är ett viktigt 

begrepp då människan måste kunna förstå och ta till sig sin nya situation. Personerna måste ha 

möjlighet till att uttrycka tankar och känslor till någon som lyssnar och kan förstå, ställa 

frågor och förklara (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 244-247) 

 

Livsvärld 

Med livsvärld menar Dahlberg och Segesten (2011, ss. 127-129) det sätt en människa ser på 

sig själv och omvärlden. Livsvärld innefattar hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom. För 

att vara en god vårdare krävs en inblick i patientens livsvärd för att förstå hur sjukdomen 

påverkar individen. Kroppen är en fast medelpunkt i livsvärlden. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv ses kroppen som en helhet ur ett existentiellt perspektiv. 

 



Kroppen 

Wiklund (2003, ss. 48-51) beskriver den levda kroppen där varje människa har en unik syn på 

sin kropp, det är genom kroppen människan får tillgång till världen. Kropp och människa 

finns i ett samspel där enbart en kropp inte är en människa. Genom kroppen uppfattas 

omgivningen med hjälp av sinnena. Vid sjukdom blir människan främmande för sin kropp. 

Med kroppen lär människan sig att tolka signaler i situationer som uppstår och reaktioner 

kommer utifrån minnena av dessa situationer. 

 

Lindwall (2012, ss.136-138) talar om att kroppen blir synlig, både för människan själv men 

också av andra, först när den drabbas av sjukdom. Kroppen kan då tvinga människan till att 

behöva sätta gränser och en ny anpassning måste ske för att klara av de nya krav som ställs. 

När människan möter vården vill hon bli sedd som en hel människa och få hjälp att klara livet. 

De är viktigt att personen som lever med en svikande kropp får hjälp av vårdarna med 

värdighet och respekt. 

 

Hälsa och lidande 

Hälsa beskrivs i Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som målet för vården. 

Hälsa kan beskriva som friskhet sundhet och välbefinnande. Det handlar om den biologiska 

kroppen, en hälsosam livsstil samt om individens egen upplevelse.   Upplevelsen av att ha 

hälsa kan påverkas av en kronisk sjukdom men också av en känsla av meningslöshet. 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47-49). Wiklund (2003, ss. 83-84) menar att hälsa är en 

process som innefattar integration och rörelse. I processen pendlar människan mellan lust och 

lidande samt att vilja vara självständig och unik samtidigt som hon söker gemenskap med 

andra. Vid exempelvis sjukdom finns en risk att hamna i obalans i rörelseprocessen vilket kan 

skapa en upplevelse av ohälsa. I ungdomsåren är denna obalans en naturlig del i att utvecklas 

då ungdomen slits mellan att vilja vara unik och självständig samtidigt som det finns en 

strävan efter att vara som “alla andra”. Dock är det viktigt att också få stillhet i processen för 

att människan ska ha möjlighet att emellanåt få vila från tvång och på så sätt orka växa och 

utvecklas. Hälsa är därmed en känsla som kan påverkas av förändringar i livet så som en 

kronisk sjukdom eller att hantera att vara ungdom. Att vara ungdom med de förändringar som 

sker i utvecklingen och att gå från att vara barn till att bli vuxen och samtidigt leva med den 

kroniska sjukdomen diabetes typ 1 kan vara ett hot mot upplevelsen av hälsa. Vidare 

beskriver Wiklund (2003, ss. 93-99) lidande som en del av livet och i enhet med hälsa. Hon 

talar om lidande i form av att tappa kontrollen. Då en människa har lidande upplevs helheten 

som rubbad. Hon talar om tre nivåer av lidande i form av görandets nivå, varandets nivå och 

vardandets nivå. På görandets nivå tilltas åtgärdar eller förnekelse för att undvika lidande. I 

varandets nivå vill man uppnå hälsa genom att tillfredsställa behov och anpassa sig. I 

vardandets nivå sker en inre kamp mellan gott och ont. Vinner det goda får människan 

möjlighet att uppleva hälsa trots att lidande är en del i livet. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ungdomsåren är en period då hormonella förändringar sker, behovet av föräldrarna är stort 

samtidigt som man strävar efter självständighet. Känslan av att vilja vara som andra i 

ungdomsåren kan kompliceras av att leva med en kronisk sjukdom. Att behöva utvärdera 

glukosnivån och administrera insulin kontinuerligt kan leda till att en känsla, av att inte vara 

som andra, infinner sig. 

 



Antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 ökar i dagens samhälle (WHO, 2015). Det är 

därför viktigt att forskning fokuserar på det som är aktuellt och att vården följer med i 

utvecklingen så att vårdpersonal kan bemöta och stödja även då barnen blir ungdomar och 

börjar ta ansvar över sig själva och sin vård. 

 

Kraven på ungdomar med diabetes skiljer sig från de krav jämnåriga ställs inför. En 

medvetenhet om vikten av att äta regelbundet, räkna kolhydrater och att följa sitt glukosvärde 

är en del av vardagen. Problem som kan uppstå av okunskap eller motivationsbrist kring 

diabetesvård påverkar både individen själv och samhället i stort. Viklund (2012, s. 217) 

beskriver vikten av att hjälpa ungdomar, så tidigt som möjligt, till att upprätthålla en god 

glykemisk kontroll eftersom det kan påverka hur de hanterar sin diabeteskontroll när de blir 

äldre. 

 

Med hänvisning till det som står ovan kan ungdomar som i tidig ålder får stöd och 

förutsättningar till att upprätthålla en god diabetesvård minska risken för senkomplikationer. 

Detta i sin tur kan leda till minskad vårdtid på sjukhus, vilket gynnar samhället ekonomiskt 

men framförallt minskas framtida lidande för personen själv. WHO (2015) förutser att 

diabetes kommer att vara den sjunde största orsaken till dödsfall år 2030 och jobbar 

kostsparande med åtgärder i form av förebyggande behandlingsmål. 

 

För sjukvårdspersonal och föräldrar krävs en individanpassad avvägning av hur mycket 

ansvar som förväntas klaras av ungdomen och en avvägning där man stöttar utan att ta ifrån 

patienten känslan av autonomi. Sjuksköterskan har här en viktig roll i att kunna vägleda, 

stödja och motivera ungdomarna till en god egenvård. För att möjliggöra detta är det viktigt 

att sammanställa och beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och 

därigenom generera en ökad kunskap och förståelse kring ämnet. 

 

SYFTE 

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

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie som utgår från Östlundhs (2012, s. 58) beskrivning för 

datainsamling och Axelssons (2012, ss. 203-219) modell i dataanalysen. Målet med en 

litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning kring ett ämne och där med bidra till att 

kunna ge en evidensbaserad vård (Axelsson 2012, ss. 203-205). 

 

Datainsamling 

Inledningsvis valdes Östlundhs informationssökningsmetod (2012, s. 58) för att få en bred 

översikt av utbudet av artiklar. Östlundh (2012, s. 58) belyser vikten av att under 

sökprocessen våga experimentera med sökfunktioner, söktekniker och sökord för att i 

slutändan få ett bra resultat. En del i denna sökteknik är mindre lyckade sökningar som leder 

till att sökningsprocessen går framåt. Tanken är att dessa sökningar tas i beaktande då vidare 

sökningar görs. På detta sätt fås en överblick kring forskningsområdet och författarna lär 

känna forskningsområdet och vilka sökord som i slutändan kan ge relevant och passande data. 

 



Databaserna Cihnahl och PubMed användes i syfte att hitta relevanta artiklar. Sökorden som 

användes var Diabetes type 1, Living with diabetes, Adolescents, Adolescent, Responsibility, 

Teenagers, Type 1 diabetes, Social support, Coping, Adolescence, transition, experience, self-

management och qualitative. 

 

Inklusionskriterier var att ungdomarna som studierna är gjorda på är mellan 12 och 19år och 

har diagnosen diabetes typ 1. Artiklarna är peer reviewed, skrivna på engelska, avgränsade till 

industriländer och publicerade mellan 2004 och 2015. 

 

I datainsamlingen söktes artiklar fram i databaserna Cinahl och PubMed genom att kombinera 

olika sökord och begränsningar tills antalet artiklar som kom fram var hanterbart, var god se 

bilaga 1 för mer detaljerad beskrivning angående sökordskombinationer och träffar. Olika 

sökkombinationer användes i de olika databaserna. Primärt användes vissa sökkombinationer 

i Cinahl men då samma sökkombinationer i PubMed inte gav nya relevanta artiklar för 

studien skapades istället nya sökkombinationer i PubMed för att utöka artikelutbudet. Titlar 

och abstract lästes igenom. De artiklar vilka bedömdes relevanta för syftet valdes ut och 

genererade slutligen13 kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel. De kvalitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Critical Appraisal Skills Programme (CASP 2013a) och den 

kvantitativa artikeln kvalitetsgranskades enligt CASP (2013b). Efter att ha granskat samtliga 

exkluderades fem av artiklarna då de inte svarade an mot författarnas syfte. En artikel uteslöts 

på grund av att deltagarna fått betalt för att delta. Det framgick inte varifrån pengarna kom 

och kanske kan deltagarna blivit påverkade. Två av artiklarna uteslöts då åldern inte stämde 

överens med författarnas avgränsning. I den fjärde artikeln upplevdes resultatet bristfälligt På 

vad sätt? och i den sista artikeln framgick inte ungdomarnas upplevelse. Detta genererade 

slutligen nio användbara artiklar. Fyra artiklar var gjorda i Sverige, två i Storbritannien, en i 

Australien, en Finland och en i USA. 

 

Dataanalys 

De valda artiklarna delades upp mellan författarna och lästes igenom noggrant ett flertal 

gånger för att skapa en helhetsbild. Därefter berättade författarna för varandra om artiklarna 

som lästs. En sammanfattning av artiklarnas syfte, metod och resultat gjordes som presenteras 

i bilaga 2. Då sammanfattningen gjordes noterades likheter respektive skillnader i resultaten 

och utifrån dessa likheter och skillnader skapades olika nyckelord som skulle ligga till grund 

för författarnas resultat. För att tydligöra hur helheten blev till delar under processen användes 

färgpennor för att representera olika fynd. Under tidens gång förändrades nyckelorden. I 

början hittades många olika nyckelord som visade sig gå in i varandra och ändrades då till 

gemensamma nyckelord. Fokus utgick hela tiden ifrån syftet, ungdomars upplevelse av att 

leva med diabetes typ 1. De nyckelord som författarna ansåg passa tillsammans bildade 

subteman i form av upplevelsen av att vara annorlunda, acceptans, expert på sig själv, ansvar 

för sin sjukdom, vårdens roll och föräldrarnas roll. Utifrån dessa subteman skapades tre 

teman som var anpassning, upplevelsen av att bli självständig och betydelsen av andra. 

Slutligen kunde författarna se ett genomgående tema som blev huvudtemat för studien att 

finna balans i tillvaron. En översikt över såväl analys som resultat visas i figur 1. 

 



  

 

RESULTAT 

Resultatet resulterade i sex subteman vilka sedan kunde innefattas i tre teman. De subteman 

som framkom var upplevelsen av att vara annorlunda, acceptans, expert på sig själv, ansvar 

för sin sjukdom, vårdens roll och föräldrarnas roll. De teman som representerade dessa 

subteman var anpassning, upplevelsen av att bli självständig och betydelsen av andra.  

Slutligen identifierades ett genomgående huvudtema som representerade alla teman vilket var 

att finna balans i tillvaron. 

 
 

Anpassning 

Upplevelsen av att vara annorlunda och acceptans är de två subteman som presenteras under 

temat anpassning. Ungdomarna upplevde att deras liv och förutsättningar skiljde sig i 

förhållande till andra. De upplevde även att de ibland blev annorlunda behandlade på grund 

av sin diabetes. Acceptans beskrivs då det blir en komplex del att förhålla sig till i 

ungdomarnas vardag. Många upplevde avsaknaden av spontanitet och krav relaterade till sin 

diabetesvård som jobbigast att acceptera. 

Upplevelsen av att vara annorlunda 

I en studie av Huus och Enskär (2007) beskrivs att ungdomarna upplever en känsla av 

pinsamhet då de behöver speciella hjälpmedel på grund av sin sjukdom, exempelvis en 

insulinpump.  Även om ungdomarna förstod att deras hjälpmedel bidrog till ett bättre mående, 

valde de ibland att inte använda det eftersom de inte ville sticka ut bland kompisarna. De 

framgår även att ungdomarna upplevde sig annorlunda behandlade av skolan på grund av sin 

diabetes. Exempelvis fick de inte orientera själva som de andra ungdomarna fick, vilket 

stärkte känslan av att inte vara som alla andra. Däremot i Wilsons (2010) studie beskriver 

ungdomarna det motsatta, att skolan inte alls anpassar sig till deras diabetes. En elev berättar 



att lärarna anser att ungdomarna med diabetes får klara sig själva precis som alla andra elever, 

skolan kan inte anpassa sig efter dem. Det blir framförallt problem under långa 

tentamensskrivningar då ungdomar med diabetes inte är tillåtna att pausa för att mäta sitt 

glukos. 

 

I artikeln av Price et al. (2011) beskriver ungdomar att det som de inte gillar med att ha 

diabetes är känslan av att inte ha kontroll över sin egen kropp. Huus och Enskär (2007) fann 

dock två positiva saker som ungdomar upplevde genom att ha diabetes, en snabbare kognitiv 

mognad och mer kunskap om kost och träning, jämfört med sina vänner. 

 

I Wilsons (2010) studie beskrivs det som svårt att byta från barn- till vuxenklinik. I ett fall 

hade en ungdom dessutom flyttat till annan ort för att börja studera. Vuxenkliniken på den nya 

orten hade sagt att de inte kunde göra något utan en remiss från barnkliniken, medan 

barnkliniken hade sagt att de inte hade ansvar för ungdomen längre. Ungdomen beskriver en 

upplevelse av övergivenhet, att falla mellan stolarna och att ingen vill hjälpa. Även i Visentins 

(2006) studie beskriver ungdomarna det som svårt att anpassa sig till en ny klinik då de ville 

vara kvar på barnkliniken men ändå inte eftersom det var många småbarn där och 

ungdomarna kände sig för gamla. I studien av Price et al. (2011)  upplever ungdomarna också 

det som ett stort steg att gå från barnklinik till 16-25års klinik. De beskriver att det känns 

konstigt då man är 16 år och ett barn ena dagen och hur ett byte av klinik innebär att du blir 

vuxen nästa dag. Ungdomarna upplevde att de hade ett behov av att bli behandlade som barn 

men med hänsyn till vilken mognad de hade nått. Flertalet ungdomar beskrev hur de kände sig 

felplacerade på barnkliniken då de blev äldre och kände att de kunde byta klinik tidigare, detta 

gällde dock inte alla ungdomar. 

Acceptans 

Det ungdomar upplevde som var svårast att acceptera var att inte kunna leva ett vanligt liv, 

som jämnåriga utan diabetes kan. Framförallt var det tvånget till tidsanpassning, rutiner med 

mat och insulin och avsaknaden av spontanitet som gjorde det jobbigt. (Huus & Enskär 2007) 

I flertalet studier upplevs föräldrarna som viktiga och stöttande men också som tjatiga. Ett 

genomgående tema som lyfts i såväl Karlsson, Arman och Wikblads (2008) studie som i 

studien av Viklund och Wikblad (2009), var föräldrars påminnelser om glukosmätning och 

insulindoser. Ibland accepterades det som hjälp men upplevdes också som jobbigt tjat. Detta 

var i båda studierna den vanligaste orsaken till konflikt mellan ungdomar och föräldrar. 

 

Wilson (2010) berättar att många studenter inte accepterar att få hypoglykemi då det skulle 

påverka deras koncentration i skolan eller uppmärksammas av andra. Oron leder till att 

ungdomarna hellre väljer att acceptera att ha hyperglykemi, trots att det inte rekommenderas, 

än att tappa koncentrationsförmågan. I studien beskrivs att det värsta med att få hypoglykemi 

är känslan av att förlora kontrollen. Därför är det mer värt, trots läkarens invändning, att hålla 

glukosnivåerna höga. 

 

I Visentins (2006) studie som lyfter ungdomars upplevelse av byte från barn- till vuxenklinik 

framkom det att ungdomarna accepterade klinikbytet då detta var något som behövde göras. 

 

Upplevelsen av att bli självständig 

Ungdomarna upplevde sig som experter på sig själva och ansåg att tro på sig själv i 

kombination med att våga ta mer ansvar för sin sjukdom gynnade deras självständighet. Det 



kunde ses att ett ökat ansvarstagande gav en ökad känsla av frihet. Framförallt upplevde 

ungdomarna ett ökat ansvar i samband med bytet från barn- till vuxenklinik. 

Expert på sig själv 

Diabetesteamet, som innefattade både läkare och diabetessjuksköterska, uppmuntrade 

ungdomarna till att lita på sina egna beslut men gav också medicinska råd och lyssnade till 

frågor. Problemet ungdomarna upplevde var den kunskap om deras vardagsliv som saknades i 

diabetesteamet. De flesta ungdomarna lyssnade därför på diabetessjuksköterskans råd men 

ansåg sig själva som experter och kände sig aldrig tvingade att följa något råd som gavs om 

det inte passade in i deras livssituation (Karlsson, Arman & Wikblad 2008). Även Price et al. 

(2011) tar upp ungdomars upplevelser av vården. Ungdomar beskriver hur de är trötta på att 

höra tjat från andra om att de exempelvis behöver gå ner i vikt och om deras glukosnivåer. 

Ungdomarna ser hellre att det förs en diskussion om vad som behöver göras och vill själva 

uppleva att de är delaktiga i besluten. Karlsson, Arman och Wikblad (2008) talar om vikten av 

att tro på sig själv och överkomma hinder för att växa och bli självständig. En ungdom 

beskrev att hon upplevde lycka när hon övervann sin rädsla för att ge sig själv 

insulininjektioner och insåg att hon framöver kunde klara det själv. Även ungdomarna i Huus 

och Enskärs (2009) studie påpekade vikten av att tro på sig själv för att uppnå en god 

egenvård. I Mulvaney et al`s (2010) studie visade det sig att ungdomar ser sig själva och sina 

personliga kvalitéer som den främsta resursen vid problemsituationer. Price et al. (2011) 

beskriver att ungdomarna ville bestämma själva när de kände sig redo för att byta från barn- 

till vuxenklinik, eftersom alla ungdomar inte upplever sig själva som vuxna vid samma ålder. 

 

Enligt Karlsson, Arman och Wikblads (2008) upplevde ungdomarna en ökad motivation till 

att upprätthålla en god egenvård om de hade en förälder som uppmuntrade dem till egenbeslut 

och litade på att ungdomen var den främsta experten på sin egen kropp och sjukdom. Dock 

var det viktigt att tryggheten fanns att kunna fråga föräldern om praktiska råd och få stöd när 

ungdomen kände sig utanför kontroll över sin sjukdom. 

Ansvar för sin sjukdom 

I Karlsson, Arman och Wikblads (2008) studie upplevde ungdomarna ansvar som en viktig 

del för att utvecklas i sin självständighetsprocess. De hade insett att tidigt ansvarstagande 

underlättade för dem själva i sin egenvård och ansvaret gav dem även en ökad frihet. Friheten 

fick de då föräldrarna såg deras förmåga till att ta eget ansvar och vågade lita på att de klarade 

att sköta sig själva. Ju mer ansvar ungdomarna visade, desto mer frihet fick de. De påpekade 

dock vikten av att inse sina begränsningar och inte ta på sig mer ansvar än vad de lyckades 

hantera eftersom detta kunde leda till felaktig behandling eller en tung psykisk belastning. 

Price et al. (2011) tar upp ungdomars erfarenheter. De beskriver hur de själva vill ta ansvar 

över sin vård och vara självständiga. De önskar att vårdmötena ska vara kortare där de får 

reda på det som de behöver, exempelvis HbA1c för att sedan prata om strategier för att sänka 

HbA1c. Efter detta uttrycker ungdomarna att de vill handskas med att lösa detta på egen hand 

och inte sitta kvar och lyssna på vårdpersonalen. Däremot talar Huus och Enskär, (2007) om 

processen att bli självständig som svårare för de med diabetes jämfört med jämnåriga utan 

diabetes. Ungdomarna kände att de behövde ta större ansvar än deras vänner för att kunna 

leva med sin diabetes. 

 

I Huus och Enskärs (2009) studie talade ungdomarna även om att sträva efter att våga känna 

en trygghet i att söka kunskap och ta initiativ därefter. Visentin (2006) beskriver också att 

ungdomarna i sin studie upplever att de får ett stort ansvar när de byter från barn- till 



vuxenklinik. Detta beror bland annat på att de förväntas att komma ensamma till besöken och 

föräldrarnas delaktighet minskas. 

 

 

 

Betydelsen av andra 

Betydelsen av andra var centralt i ungdomarnas upplevelser. Föräldrar och vårdpersonal 

upplevdes främst som ett stöd men kunde ibland kännas påträngande. Ungdomarna var 

medvetna om att de kunde behöva stöd i sin egenvård men det var lätt att uppleva alla 

påminnelser som tjatiga.. 

Vårdens roll 

Enligt Kygnäs (2007) så har sjuksköterskan en stor roll i planerandet av diabetesvården. 

Hälften av ungdomarna som var med i undersökningen upplevde att deras vård blivit planerad 

av en sjuksköterska. Price et al (2011) beskriver hur ungdomar uppskattar möjligheten att få 

mer information om exempelvis droger och alkohol via vården. De föreslår dock att 

informationen ska komma i tidigare ålder. De vill ha möjligheten att kunna diskutera dessa 

frågor på sina villkor. Ungdomarna upplever att besöken innehåller mycket väntan. De önskar 

också skriftlig information för att kunna lära sig på egen hand. Många upplevde det som ett 

stöd då vårdpersonalen stod med öppet sinne och gav förslag till behandling utan att skapa 

regler. Ett genomgående tema i artikeln var att ungdomarna ville ha en nära och personlig 

relation till vårdpersonalen där de lär känna varandra. Vårdpersonalen hade en stor betydelse 

för ungdomarna. Då man som ungdom blir bemött som en vuxen av en jordnära personal 

skapas ett bra vård möte som kan ha stor betydelse i den fortsatta vården. I Wigert och 

Wikströms (2014) studie beskrivs det dock att ungdomarna på kliniken upplever mötet med 

diabetessjuksköterskan som negativt då det var förknippat med att känna sig straffad på grund 

av att de exempelvis legat för högt i sitt HbA1c. 

 

Price et al. (2011) beskriver i sin studie att ungdomar uppskattar att få möjligheten till 

information inför ett byte av klinik samt att få möta vårdpersonalen från den nya kliniken. 

Ungdomarna beskriver hur de ser på övergångsarbetet som en del av helheten i deras möte 

med vården. De beskriver också att då de fått möta vårdpersonalen från vuxenkliniken på 

barnkliniken så kändes det avslappnat och gjorde bytet mindre skrämmande. Det framgår 

även i Visentins (2006) studie att ungdomarna hade uppskattat information, då ingen av dem 

hade fått detta inför sitt klinikbyte. Ungdomarna säger i studien att de tror att skriven 

information hade varit hjälpsamt och lugnande inför övergången. 

 

I Wilsons (2010) studie beskrev en ungdom hur hon kände sig missförstådd på sin nya klinik 

då den förra kliniken hade en förståelse för hennes problematik med att hålla sitt HbA1c på en 

god nivå. Ungdomen upplevde att personalen på den nya kliniken inte satte sig in i hennes 

situation och inte försökte se orsaken till varför hennes HbA1c låg högt. Personalen sade bara 

att hon måste själv kontrollera sin diabetes bättre framöver. Hon beskrev att det ledde till att 

hon kände en hjälplöshet. 

Föräldrarnas roll 

Mulvaney et al. (2010) skriver att ungdomarna upplevde föräldrar som viktiga faktorer för att 

lösa diabetesrelaterade problemsituationer. Viklund och Wikblad (2009) påpekar vikten av att 

ungdomarna kunde uppleva ett stöd från sina föräldrar, framförallt när deras egen kunskap 



inte räcker till. Ungdomarna säger sig vilja jobba i team tillsammans med föräldrarna och dela 

på ansvarstagandet ibland. De uppskattade när föräldrarna underlättade deras vardag genom 

att exempelvis påminna om glukosmätning eller att servera samma mat till hela familjen samt 

att inte ha sötsaker som lockar i hemmet. 

 

När föräldrars engagemang upplevdes som negativ berodde det på en överbeskyddande attityd 

och ett kontrollbehov som inte tillät ungdomen att ta eget ansvar och på så sätt utvecklas i sin 

egenvård. De lyfter också fram att många ungdomar upplever sig pendla mellan att vara 

vuxen och barn. Ibland läggs, eller tas, en stor del av diabetesansvaret över av föräldern och 

ungdomen kan då slappna av men också uppleva en känsla av minskad autonomi (Karlsson, 

Arman & Wikblad 2008). Huus och Enskär (2007) berättar att ungdomarna kunde uppleva 

sina föräldrar som striktare och tjatigare än andras föräldrar. Detta tillade ungdomarna, var 

dock inte alltid något negativt då de faktiskt behövde bli påminda ibland. 

För att känna sig trygg önskas att föräldrarna finns där när ungdomarna behöver dem 

samtidigt som de förstår och litar på dem. En balans i att låta ungdomen sköta sig själv och att 

vara stödjande genom att lyssna och hjälpa till med diabetesbehandlingen var av stor vikt 

(Viklund & Wikblad 2009). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes 

typ1 genom att sammanställa relevanta artiklar som publicerats inom ämnet. När en 

litteraturstudie görs använder sig författarna av sekundärkällor vilket bör uppmärksammas då 

tolkningar kan göras vid granskning av artiklarna. Tanken från början var att endast använda 

kvalitativa artiklar, då artiklar med en kvalitativ metod beskriver personers uttryckta 

upplevelser, vilket passade vårt syfte. Dock hittade vi en kvantitativ artikel som kunde 

förstärka en del av resultatet, varför vi valde att ta med den. Primärt använde vi oss av 

databasen Cinahl då det är den vi har mest erfarenhet av. Vi upplevde dock att resultatet blev 

något begränsat genom att bara använda Cinahl och behövde därför utöka våra sökningar med 

nya sökkombinationer i databasen PubMed som genererade ytterligare två artiklar. 

Anledningen till att vi använde nya sökkombinationer i PubMed var att vi annars erhöll 

mestadels samma artiklar som i Cinahl. 

 

Vi valde att avgränsa åldrarna till 12-19 år. Anledningen till att vi valde just dessa åldrar var 

att Heugstvedt (2013 s. 341) beskriver att ungdomsåren räknas mellan 12-19år. Vidare valde 

vi att endast använda artiklar som var “peer reviewed” då det ger fler kvalitetssäkrade resultat. 

Dock var det inget vi förlitade oss på helt och vi kvalitetgranskade enligt CASP (2013). Vi 

läste artiklarna var för sig för att sedan diskutera resultaten ihop. Detta skapade en diskussion 

kring varandras artiklar vilket ledde till en naturlig reflektion av bådas artiklar. Nackdelarna 

kan dock vara att man riskerar att missa något i artikeln som den andra kanske skulle noterat. 

 

Det framkom några artiklar som inte uppfyllde kraven på vår kvalitetsgranskning och dessa 

uteslöts därför från resultatet. Artiklarna skulle vara på engelska då det är ett internationellt 

språk och minskar risken för att vi ska missförstå delar av resultatet på grund av bristfällig 

översättning från annat språk. För att få fram relevanta och uppdaterade data avgränsade vi 

artikelsökningen till 2004-2015. För att få ett överförbart resultat till Sverige valdes att endast 

inkludera artiklar från industriländer då Sverige är ett industriland och förutsättningarna kan 

skilja sig jämfört med utvecklingsländers förutsättningar. Nackdelen med att inte inkludera 



alla länder är att vi inte får ett globalt perspektiv på upplevelserna. Det kunde ha varit 

intressant att se om det finns en variation i ungdomars upplevelse i industri- och 

utvecklingsländer. Dock finns det en risk att ett globalt resultat skiljer sig mycket beroende på 

var i världen ungdomarna lever och detta försvårar då överförbarheten i studien. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att ha sin utgångspunkt i resultatets huvudtema att finna balans 

i tillvaron. Författarna har valt att strukturera diskussionen utifrån de tre teman som 

framkommit anpassning, upplevelsen av att bli självständig och betydelsen av andra. 

Anpassning 

Att uppleva sig annorlunda behandlad på grund av sin diabetes kan förstås vara jobbigt. 

Samtidigt kan det vara av vikt att ungdomen faktiskt blir annorlunda behandlad ibland, och 

accepterar detta. Ett tydligt exempel på detta framkommer i Wilsons (2010) studie om 

skolsituationer. En elev med diabetes kan ha sämre förutsättningar jämfört med en elev som 

inte har diabetes. För att exempelvis få lika förutsättningar till ett bra resultat under 

tentamensskrivningar kan en person med diabetes behöva få ta en paus och mäta sitt glukos. 

Skolan kanske måste anpassa sig till en enskild elev och inte vara konsekvent mot alla elever. 

En elev med exempelvis en kronisk sjukdom kan behöva tas hänsyn till i skolsammanhang för 

att alla elever faktiskt ska ha lika förutsättningar i slutändan. Genom att vara medveten om att 

detta är ett problem och för att ha en bättre dialog kan man kanske skapa bättre förutsättningar 

i skolan för ungdomar med en kronisk sjukdom. 

 

Vid avbrott med exempelvis glukosmätningar och insulininjektioner samt andra undantag 

skapas något som avviker från det normala. En studie visar att ungdomar upplever en negativ 

påverkan på det sociala livet då de får hypoglykemi och håller därför sitt glukos högt då detta 

skapar mindre oro för att känna sig annorlunda. En minskad rädsla för att känna sig hjälplös, 

yr eller svimma inför andra upplever ungdomarna väger upp de negativa konsekvenser som 

hyperglykemi kan ge på kroppen (Majidi, Driscoll & Raymond 2015). Wiklund (2003, ss. 48-

57) beskriver den levda kroppen som människans tillgång till världen och en förutsättning för 

att skapa identitet. Vid sjukdom blir människan främmande för sin kropp och upplever inte 

längre sig själv eller världen på samma sätt som tidigare. För att finna mening och 

sammanhang vilket kan vara en förutsättning för att uppleva hälsa behöver människan vara 

förankrad i sin kropp och våga uppleva livet genom kroppen. Det hela blir komplext för 

ungdomen. Å ena sidan skapar ungdomarna en upplevelse av hälsa genom att anpassa sig till 

omgivningens tempo genom att hålla en hög glukosnivå. Å andra sidan leder detta i längden 

till ett hot mot hälsan när kroppen ständigt påfrestas genom en hög glukosnivå. Enligt Hanås 

(2008, ss. 299-307) finns det risker med ett högt långtidsglukos då det kan leda till 

senkomplikationer, så som hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Ungdomarna upplevde att föräldrarna tjatade på dem, samtidigt som de förstod att de menade 

väl (Karlsson, Arman & Wikblad 2008; Viklund & Wikblad 2009). Det kan vara svårt för 

ungdomarna att acceptera föräldrarnas tjat samtidigt som de verkade införstådda med deras 

välmening. Kanske behöver föräldern och ungdomen försöka förstå att båda parter genomgår 

en förändring under ungdomens frigörelseprocess och båda bör kanske försöka att vara 

lyhörda inför varandra. Detta kan förstås som en upplevelse av att finna balans i tillvaron. 

. 



Upplevelsen av att bli självständig 

Patienten ska ses som expert på sig själv. Patienten har inte den medicinska expertkunskapen 

som vårdaren besitter men patienten är expert på sig själv och vet precis hur han eller hon 

upplever sin situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104).  För att ungdomarna ska 

kunna ta till sig och applicera de tips och råd som ges måste vårdpersonalen först förstå att 

hen och ungdomen har olika kompetens. Ungdomen har bäst kunskap om sig själv och sin 

livsvärld medan vårdpersonal besitter en expertis inom omvårdnad och medicinsk vård. 

Därför är det viktigt att ungdomen upplever ett fungerande samarbete och en öppenhet för att 

uppnå en god och följsam vård. Wiklund (2003, ss. 156-158 ) beskriver att för att en god vård 

ska uppnås måste en vårdrelation skapas. Detta kan skapas genom att båda parter visar 

öppenhet inför vårdmötet. Vårdaren måste vara tillgänglig för patienten och patienten måste 

våga bjuda in vårdaren till sin livsvärld. Om ungdomen känner sig sedd och förstådd i mötena 

med vårdpersonalen ökar chansen till att den vill bjuda in till sin livsvärld. Här kan det vara 

av vikt att en balans uppnås i mötet och att ungdomen tillåts att vara experten på frågor om sin 

livsvärld medan vårdpersonalen stöttar upp med den expertis som ungdomen saknar. 

 

Det är viktigt att ungdomarna upplever att de är delaktiga i sin vård för att känna motivation, 

att patienten får känna att hon är expert på sig själv. Med ovanstående vetskap kan 

vårdpersonal tänka sig för när de möter ungdomarna, använda ett språk som är anpassat och 

försöka individanpassa råden så att ungdomen ska känna att det är möjligt att applicera de råd 

som ges till sitt liv. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 300-301) beskriver hur sjuksköterskan 

ansvarar för att patienterna får en god omvårdnad. De har ansvaret för patienten även då hen 

befinner sig utanför vårdinstitutioner. Vården ska grundas i etiska aspekter samt ett 

helhetsperspektiv. En stor del i vårdandet handlar om att vara medveten om hur livsstilen 

påverkar patientens mående. 

 

Haugstvedt (2013, ss. 341-346) skriver om att det både sker förändringar fysiologiskt, mentalt 

och socialt när man går från att vara barn till att bli vuxen. De fysiologiska förändringarna 

som sker är en ökad tillväxt och hormonella förändringar som i sin tur ger ett ökat 

insulinbehov. Dessa förändringar är individuella och insulinet bli därför svårinställt. Mentala 

svårigheter kan komma som en följd av de fysiologiska förändringarna i form av en 

kroppsfixering som kan skapa ångest då man ifrågasätter om man är “normal”. Under denna 

period genomgår ungdomen en frigörelseprocess från sina föräldrar och trots en stor sårbarhet 

upplever många ungdomar sig osårbara. För barn med diabetes blir frigörelseprocessen extra 

svår då det kan ha skapats ett beroendeförhållande till föräldrarna som tidigare har ansvarat 

för deras behandling. Sociala svårigheter kan uppstå då ungdomarna ofta vill kunna leva det 

spontana liv som vänner utan diabetes kan, vilket det finns hinder för, eftersom diabetes 

kräver en kontinuerlig behandling. 

 

Det krävs att ungdomarna tar ett ökat ansvar för sin sjukdom för att kunna frigöra sig från 

föräldrarna och bli självständiga. Ungdomarna i Visentins (2006) studie upplevde att ansvaret 

kunde kännas för stort i samband med bytet från barn- till vuxenklinik. Detta belyser även 

Helgeson et al (2012) då de hävdar att ungdomar som byter klinik i för tidig ålder riskerar att 

ha en sämre metabol kontroll framöver.  Dahlberg och Segesten (2010, ss. 244-244) påpekar 

också vikten av att patienter som är i en lärande fas måste mötas där han eller hon befinner sig 

i livet för att kunna vara mottaglig för ny kunskap. 

 

Det visade sig att ungdomarna haft en dålig närvaro på vuxenklinikens möten (Visentin 

2006). Det kan finnas en risk med att ungdomarna får ansvar för att av- eller omboka sina 

egna besök. Risken är att de inte tar sitt ansvar och bokar en ny tid vid ett avbokat eller 



uteblivet besök. Ungdomarna behöver uppleva att de är förberedda inför övergången samt 

vara självsäkra inför bytet av klinik. Med kunskap om problemen i övergången samt en 

vetskap om hur ungdomarna upplever att de kan hjälpas inför övergången skulle vårdpersonal 

kunna underlätta ungdomarnas upplevelser i bytet av klinik. 

 

Betydelsen av andra 

Ungdomarna kan behöva en individanpassad hjälp när de upplever sig redo för mer ansvar 

och är mottagliga för informationen som ges. Haugstvedt (2013, s. 353) betonar vikten av att 

förbereda ungdomarna på det ansvar som medföljer i bytet till vuxenklinik men talar också 

om att ungdomen ska uppleva vården som individanpassad och känna trygghet i att 

vårdpersonal och föräldrar fortfarande finns som ett stöd. 

 

Kyngäs (2007) tar upp vikten av att vårdpersonalen har inblick i svårigheterna med att gå mot 

att bli vuxen samt att de kan ge riktlinjer för vad som är viktiga aspekter för en bra vård. I 

studien av Price et al. (2011) beskriver ungdomarna att de önskar en nära och personlig 

kontakt med sin diabetessjuksköterka för att våga öppna sig och för att sjuksköterskan ska 

förstå hur deras vardagsliv ser ut. Detta styrker även Lindwall (2012, ss. 136-138) i sitt 

resonemang om att se hela människan när kroppen tvingar människan att sätta gränser. 

Resultatet i vår studie visade att ungdomar kan uppleva vården som auktoritär. De beskrev att 

de gärna hade sett att vårdmötena byggde på diskussion för att ungdomen själv ska kunna 

hitta lämpliga strategier i sin diabetesvård. För att vårdpersonalen och ungdomarna ska uppnå 

en god vårdrelation krävs att ungdomarna upplever en balans i att bli stöttade utan att känna 

sig fråntagna sin autonomi. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 200-201) skriver om det 

vårdande samtalet som en viktig del i vårdandet, framförallt för att skapa en vårdande 

relation. De belyser dock svårigheterna i att uppnå ett vårdande samtal då det många gånger 

finns en risk att samtalet blir en envägskommunikation från vårdaren. En del av problemet 

kan bero på att vårdpersonal använder ett fackspråk eller ger råd som är allmänna, hur man 

“brukar” göra. 

 

Ungdomarna upplevde att det hade underlättat för dem om de fått mer information innan de 

bytte från barn- till vuxenklinik. De önskade också att få träffa vårdpersonal ifrån den nya 

kliniken innan de bytte (Price et al., 2011; Visentin 2006). Resultatet kan därför tolkas som att 

det är viktigt att vårdpersonalen förbereder ungdomarna mer inför övergången. Enligt 

Visentin (2006) så oroade sig vårdpersonalen över att ungdomarna skulle tappas bort i 

övergången från barn till vuxenklinik. Detta skulle öka risken för komplikationer till 

grundsjukdomen. 

 

Det visade sig att ungdomarna upplevde att de fick mycket information under de första 

mötena efter klinikbytet men att informationen trappades av allt eftersom (Visentin 2006). Att 

leva med diabetes typ 1 som ungdom innebär mycket krav på kunskap om kost och insulin.  

Det vilar ett stort ansvar på vården att hjälpa ungdomen att uppleva ett stöd när ungdomens 

kunskaper inte räcker till för att klara en långsiktig egenvård. Det finns lag på att patienten ska 

ha möjlighet att få en vård med god kontinuitet (SFS 1982:763).  Svårigheter verkar uppstå då 

vårdpersonal och ungdomar inte har samma upplevelse av vårdens funktion. Kanske vore det 

av vikt att se över hur utbildningarna från vårdpersonal fungerar och om målet uppnås så att 

ungdomarna ska kunna jobba förebyggande och självständigt i sin diabetesvård. Att 

upprätthålla en kontinuerlig kontakt mellan vården och ungdomen kan underlätta för båda 

parter. Vårdpersonalen får då möjlighet att skapa en relation med ungdomen och få en 

förståelse för dennes livsvärld. 



 

Betydelsen av andra för ungdomarna kan ses både som hälsohinder och hälsoresurser. 

Wiklund (2003, ss. 88-89) beskriver hälsohinder som något som hindrar patientens känsla av 

hälsa medan hälsoresurser beskrivs som de tillgångar patienten har för att främja hälsa. Detta 

kan kopplas till hur ungdomar upplever sina föräldrars engagemang. Föräldrar som har svårt 

att låta sina ungdomar ta över mer ansvar kan uppfattas som ett hälsohinder då det kan hämma 

ungdomens möjligheter till att utvecklas. Däremot kan stöttande föräldrar som vågar lägga 

över ansvar ses som en hälsoresurs då ungdomen får möjligheter till att utvecklas. I 

sammanhanget kan detta upplevas som en strävan efter att uppnå en balans i tillvaron. 

 

Resultatet visar att ungdomarna föredrog när de fanns en balans i föräldrarnas engagemang. 

De ville kunna uppleva ett stöd utan att det kändes som tjat (Viklund & Wikblad, 2009; 

Karlsson, Arman & Wikblad 2008; Huus & Enskär 2007). En successiv övergång av 

diabetesansvar från förälder till ungdom kan vara en fördel.  Ungdomen får chans att öva upp 

sina färdigheter och utveckla sin egenvård medan föräldern har möjlighet att vänja sig vid att 

inte kunna kontrollera sin ungdoms diabetesvård som tidigare. Ibland behöver ungdomen 

uppleva att hon får vila från ansvar och då är det skönt att kunna dela ansvaret med någon 

som är insatt. Det kan dock förstås vara svårt att gå igenom denna övergång för både 

ungdomen och föräldern då det tidigare kan ha varit föräldern som haft ansvaret för 

ungdomens diabetes och haft både en föräldrar- och vårdarroll. 

 

Det har visat sig att föräldrars olika sätt att stödja kan påverka ungdomens egenvård, antingen 

positivt eller negativ. En förälder som är engagerad i sin ungdoms glukosmätning med 

hjärtlighet och har förväntningar på att ungdomen ska kunna sköta sin egenvård ger ofta 

positivt effekt. Däremot har föräldrar med ett auktoritärt förhållningssätt ofta negativ inverkan 

på ungdomens egenvård (Viklund & Wikblad 2009). Vänner visar sig också vara av stor 

betydelse för ungdomarna. Det är till och med så att personens HbA1c kan förbättras om 

vännerna blir delaktiga i sin väns diabetesvård (Viklund 2012, s. 220). Det Viklund lyfter kan 

vara viktiga förutsättningar för att i framtiden ha en god egenvård. Det är av vikt att ha 

engagerade föräldrar samt vänner i sin omgivning men också viktigt att ungdomarna har 

möjligheten att få ta eget ansvar och får föräldrarnas förtroende i detta. Även Datye, Moore, 

Russell och Jaser (2015) påpekar vikten av en balanserad ungdom- förälder relation. En 

relation som karaktäriseras av värme och stöd har visat sig påverka ungdomars följsamhet i 

diabetesbehandlingen positivt. 

 

SLUTSATSER 

Upplevelsen kring att som ungdom leva med diabetes typ 1 var av olika karaktär. Exempelvis 

upplevde ungdomarna att det krävdes ett ökat ansvar för att klara sin egenvård i samband med 

att försöka bli självständig från föräldrarna. De upplevde även att det var svårt att acceptera 

sina begränsningar på grund av sjukdomen, framförallt då dessa begränsningar stärker 

upplevelsen av att inte vara som alla andra. För att ungdomarna ska uppleva hälsa och 

välbefinnande under denna period krävs det att vårdpersonal och föräldrar ger stöd samtidigt 

som ungdomen får möjlighet att växa i rollen som självständig. I sin kroniska sjukdom 

strävade ungdomarna efter att finna balans i tillvaron, vilket kunde innebära att våga vara 

självständig men också att kunna vila i vetskapen om att andra i omgivningen fanns kvar som 

stöd när behov uppstod. 

 



Kliniska implikationer 

För att som vårdpersonal kunna möta ungdomar med diabetes typ 1 är det viktigt att ha en 

vetskap om hur ungdomar upplever sin situation. Som vårdpersonal bör man vara öppen för 

ungdomens livsvärd och vara stödjande men samtidigt se ungdomen som expert på sig själv 

utifrån dennes resurser och utveckling. Det är av vikt att ungdomen blir delaktig i sin vård och 

att ett anpassat språk används av vårdpersonalen i mötena. För att ungdomarna ska våga ta 

mer ansvar över sin sjukdom och kunna utvecklas till att bli mer självständiga krävs det att 

både vårdpersonal och föräldrar uppmuntrar ungdomen till att tro på sig själv men ändå visar 

att de finns kvar som ett stöd. Resultatet visade att bytet från barn- till vuxenklinik kunde vara 

en kritisk period för ungdomens tillit till vården och därför är det viktigt att vårdpersonal 

förbereder och följer upp ungdomen och dess upplevelser under den här perioden. 

 

Framtida forskning 

Vi upplevde att det fanns mycket forskning kring ämnet men tror ändå att det vore till både 

patienter och sjuksköterskors fördel om mer forskning gjordes. Det skulle vara intressant att 

följa personer med diabetes under en längre tid för att se om åtgärder som skedde i barn- och 

ungdomsåren gav positiva effekter senare i livet. Det vore även intressant att se till hur 

specifika delar i en persons liv påverkar diabetesen, exempelvis rökning, kosthållning och 

motion. 
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Bilaga 2. 

Titel, Författare, 

Tidsskrift, Årtal 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

 Artikel 1 
Adolescents´experien

ce of living with 

diabetes 

 

 Författare: 
 Huus & Enskär 

 

Tidsskrift: 
 Paediatric Nursing 

 

Årtal: 
2007 
 

Syftet är att beskriva 

ungdomars erfarenhet 

av att leva med 

diabetes typ 1. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Sex flickor och 

två pojkar 

mellan 14 och 

18 år 
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med öppna 
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transkriberades 

intervjuerna och 

gicks igenom 
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upplevelsen av att pendla 
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Syftet var att 
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hållbar och 

samordnad 

metod för att 
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övergången 

mellan diabetes 

Kvalitativ 

studie. 

 

10 ungdomar 
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jobbar inom 
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klinik från 

personal och 

ungdomar. 
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Journal of Clinical 
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frågor om 

nuvarande vård 

och vägar 

att förbättra den. 
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diagnosen typ 

1 diabetes för 
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Intervjuerna 

bandades och 
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analyserades 
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författare.  
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sig mycket från 

barn och ett stort 
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ungdomarna.  

Artikel 3 
Implementing a 

transition pathway in 

diabetes: A 

qualitative study of 

the experiences and 

suggestions of young 

people with diabetes. 

 

Författare: 
Price, C. S., Corbett, 

S., Lewis‐ Barned, 

N., Morgan, J., 

Oliver, L. E., & 

Dovey‐ Pearce, G. 

Tidsskrift: 
Child: Care, Health 

and Development 

Årtal: 
2011 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

ungdomars 

upplevelser vid 

övergången från barn 

till vuxenklinik 

Kvalitativ studie 

med semi- 
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intrevjuer med 

öppna frågor. 11 

ungdomar 

intervjuades. 

Svaren delades 

in i teman 

 
 

Sex subteman hittades 

som bildade två stora 

teman: Att behovet av 

hjälp inför övergången 

ska vara individanpassad 

samt att ungdomarna 

behövde samråd med 

expertiser för att finna 

engagemang i att fortsätta 

i vuxenvården. 

Artikel 4 
Organizing person-

centred care in 

paediatric  

diabetes: 

multidisciplinary 

teams, long-term  

relationships and 

adequate 

Syftet var att 

undersöka ett 

tvärprofesionellt 

teams funktion i 

omvårdand med 

personcentrerad vård 

av ungdomar med 

diabaets typ 1. 

Kvalitativ 

studie.  

  

17 intervjuer 

med öppna 

frågor 

genomfördes 

Tre processer 

identifierades som 

betydelsefulla för 

funktionen hos ett 

tvärprofesionellt team vid 

vård  

med ungdomar med 



documentation  

  

Författare:   
Wigert & Wikström  

  

Tidsskrift:  
BMC Research 

Notes  

  

 Årtal:  
2014 

 

med 

vårdpersonal på 

ett svenskt 

sjukhus diabetes 

barnklinik. 

Intervjuerna 

analyserades 

stegvis och 

delades in i 

kategorier för att 

få en inblick i  

det 

tvärprofesionell

a teamets 

upplevelser av 

processer och 

omständigheter i 

samband med 

personcentrerad 

vård.  

 

diabetes typ 1. Att bygga 

en långsiktig relation , 

integrera kunskap genom  

tvärprofesionellt lagarbete 

och säkerställa adekvat 

dokumentation.  

Författarna menar att det 

krävs mer forskning kring 

personcentrerad vård för 

att utveckla och förbättra 

vården för ungdomar med 

diabetes typ 1.    
  

Artikel 5 
Predictors of good 

adherence of 

adolescents with 

diabetes(insulin-

dependent diabetes 

mellitus) 

 

Författare: 
Helvia & Kyngnäs 

 

Tidsskrift: 
Chronic Illness. 

 

Årtal: 
2007 

Syftet med studien är 

att identifiera de 

faktorer som ger en 

god följsamhet i 

hälsoråd för 

ungdomar med 

diabetes 

(insulinberoende 

diabetes). 

Kvantitativ 

studie. 

 

300 personer i 

åldrarna 12-17 

år valdes ut 

genom 

randomisering, 

ungdomarna ska 

ha fått 

diagnosen 

diabetes för 

minst ett år 

sedan. 

97%  av de som 

tillfrågades 

deltog.  

 

Datan 

analyserades i 

SPSS, samband 

och innebörd 

testades och 

En femtedel sa att de 

följde hälsoråden helt, 

75% att de var nöjda med 

sin följsamhet och 6% att 

de inte följde råden bra. 

Följsamheten med kost 

var bra. träning och ett 

lågt blodsocker var 

positivt för följsamheten 

medans rökning och 

alkohol var negativt. De 

viktigaste delarna i att få 

bra följsamhet var att må 

bra psykiskt, att få stöd 

från psykiatriker samt 

stöd från sjuksköterkor.  



presenterades i 

tabeller. 

Artikel 6 
Self-management 

problem solving for 

adolescents with type 

1 diabetes: 

Intervention 

processes asociated 

with an Internet 

program.  

 

Författare: 
Mulvaney, Rothman, 

Osborn, Lybarger, 

Dietrich & Wallston. 

  

Tidsskrift: 
Patient Edukation 

and Counseling 

 

Årtal: 
2010 

Syftet med studien 

var att förklara en 

interventionsprocess 

med självlärd 

problemlösning via 

ett internetprogram.  

41 ungdomar 

med diagnosen 

typ 1 diabetes i 

åldrarna 13-17år 

deltog. Ett 

dataprogram 

skapades av 

patienter 

tillsammans 

med personal 

som jobbar med 

sin profession 

inom diabetes. 

Varje deltagare 

skulle skapa sex 

historier samt 

två instruerande 

problemlösninga

r.  

Resultatet visar att de 

flesta deltagarna gav 

programmet ett bra betyg, 

närmare 100% upplevde 

att det togs upp problem 

som ungdomar med 

diabetes kan ställas inför.  

Artikel 7 
Students´experiences 

of managing type 1 

diabetes 

 

Författare:  
Wilson 

 

Tidsskrift: 
Pediatric nursing 

  

Årtal: 
2010 

Syftet var att utforska 

unga människor 

erfarenhet av att 

hantera diabetes typ 1 

under högskole- eller 

universitetstudier. 

Data samlades 

in via 

telefonintervjuer 

med 23 

studenter som 

var 17-19 år. 

Intervjuerna 

spelades in och 

analyserades 

efter 

transkribering 

med winMAX 

analysprogram.  

Resultatet presenterades i 

form av fyra huvudteman. 

Hitta balans mellan sin 

diabetes och 

vidareutbildning då bland 

annat stressen i skolan 

påverkade blodsockret. 

Använda negativa 

strategier, så som att hålla 

ett extra högt blodsocker 

för att inte riskera att bli 

trött och tappa 

koncentrationen.   

Upplevelse av en minskad 

livskvalitet då det var 

svårt att delta i sociala 

evenemang. Tyckte att 

det var  problematiskt att 

byta från sin 

barndiabetesklinik till en 

vuxenklinik.   

 
  

Artikel 8 
Teenagers´perception

s of factors affecting 

decision-making 

Syftet var att 

undersöka 

tonåringars 

uppfattning om 

Kvalitativ 

studie.  

 

31 ungdomar 

Fem kategorier 

utmärktes för vad 

ungdomar ansåg 

vara viktigt för 



competence in the 

management of type 

1 diabetes 

 

Författare:  
Viklund & Wikblad 

 

Tidsskrift: 
Journal of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 
2009 

vilka faktorer som 

påverkar 

beslutsfattande i 

diabetes 

behandlingen.   

mellan 12 och 

17 år 

intervjuades 

med öppna 

frågor efter att 

ha deltagit i ett 

empowerment

-program. De 

intervjuades 

av 

sjuksköterskor 

som inte hade 

någon klinisk 

erfarenhet av 

diabetes typ 1 

Intervjuerna 

transkriberade

s sedan  av en 

sekreterare. 

De 

analyserades 

med en 

kvalitativ 

innehållsanaly

s där 

författarna 

först läste 

igenom 

intervjuerna 

som en helhet 

för att sedan 

dela in i 

kategorier. De 

två författarna 

diskuterade 

sedan 

resultatet till 

ett 

sammanfattan

de konsensus 

av innehållet.  

beslutskompeten: 

kognitiv mognad, 

erfarenhet, 

personliga 

egenskaper, 

föräldrarengagema

ng och sociala 

nätverk. Utifrån 

resultatet gjorde 

författarna sedan 

en 

sammanfattande 

tolkning som löd: 

"Tonåringar 

förtjänar respekt 

och stöd för sina 

brister under 

mognadsprocess”. 

Artikel 9 
Teenagers with type 

1 diabetes - a 

phenomenological 

study of the 

transition towards 

autonomy in self-

management 

 

Syftet med studien 

var att belysa den 

levda erfarenheten, 

med fokus på 

övergången till 

självständighet i 

diabetes egenvård 

bland tonåringar med 

diabetes typ 1.  

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. 32 

tonåringar 

intervjuades 

med öppna 

frågor som 

fokuserade på 

Den upplevda 

erfarenheten i och med 

övergången till en mer 

självständig egenvård 

präglades av temat 

"pendla mellan 

indivduella insatser och 

stöd från andra". 

Självtillit och bekräftelse 



Författare: 
Karlsson, Arman & 

Wikblad 

 

Tidsskrift: 
International Journal 

of Nursing Studies 
 

Årtal: 
2006 

deras erfarenhet 

av vardagslivet 

som innefattade 

egenvård av 

diabetes. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och gicks 

igenom stegvis 

för att hitta olika 

teman som 

återkom och 

sedan fastsälla 

ett 

sammanfattande 

tema. Sedan fick 

två av 

deltagarna läsa 

igenom 

analysen för att 

säkerställa att 

det 

överensstämde 

med deras 

upplevelse och 

erfarenhet.   

 
 

från andra var viktiga 

delar för att utvecklas i 

processen. Det var viktigt 

att få ta egna beslut då det 

ledde till en mognad som 

innebar både ansvar och 

frihet.  

 Det visades sig också att 

föräldrars uppmuntran 

och kompisars acceptans 

underlättande för 

tonåringar att hantera sin 

sjukdom i vardagen. 

Diabetesteam förstärktes 

tonåringar självkänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


