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Sammanfattning 
Bakgrund och problemformulering: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som blir allt 
vanligare i dagens samhälle. Att som ungdom drabbas av denna sjukdom under 
tonårsperioden utsätter ungdomen för stora utmaningar. Den första tiden inriktas fokus 
på utvecklingsprocessen mot självständighet. Hälso- och sjukvårdspersonalen samt 
närstående utgör en stor del i hanteringen av sjukdomen och i ungdomens utveckling. 
Sjuksköterskans ansvar i mötet med ungdomarna är att tolka deras upplevelser och de 
behov som livet med sjukdomen för med sig 
Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 
Metod: Studien är en litteraturöversikt. Totalt valdes 16 kvalitativa artiklar ut för 
analysering. Efter granskningen av artiklarna analyserades dessa och resultatet 
presenteras i huvudteman med tillhörande subteman. 
Resultat: Ungdomarna beskriver att det innebär en stor livsförändring att drabbas av en 
kronisk sjukdom samt att den första tiden efter diagnostiseringen är tuff. Den första 
tiden beskrivs som en balansgång, det gäller att finna balansen i vardagen på nytt igen 
men att stödet från omgivningen är till stor hjälp. Ungdomarna beskriver att ännu en 
central del under ungdomsperioden, är att bli självständiga i behandlingen av diabetes. 
De menar också att under denna period är stödet från sjukvården och närstående extra 
betydelsefullt.  
Diskussion: I metoddiskussionen hanteras valet av metod och dess inverkan på 
resultatet. Resultatdiskussionen beskriver tongivande fynd från resultatet som 
självständighet, upplevelse av balans samt vårdens stödjande roll. 
 
 
 
 
Nyckelord:  Diabetes typ 1, ungdomar, upplevelser, egenvård, stöd 
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INLEDNING 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär att pankreas (bukspottkörteln) 
funktion är reducerad. Denna sjukdom kan drabba alla människor som befinner sig i 
olika stadier i livet men sjukdomsdebuten för diabetes typ 1 är vanligast i ungdomsåren. 
Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom i unga år förändrar inte bara vardagslivet 
utan likaså ungdomens kroppsuppfattning och livsvärld. En stor omställning under 
ungdomsåren kan påverka livet både psykiskt, fysiskt och kräver ett omfattande stöd 
och utbildning från sjukvården och familjen.  
Under vår studietid under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi mött 
ungdomar med diabetes typ 1. Det har väckt ett intresse för en ökad förståelse för hur 
ungdomar upplever att det är att leva med sjukdomen diabetes. Föreliggande 
litteraturstudies resultat beskriver tidigare forskning om ungas upplevelser av att leva 
med diabetes typ 1. I litteraturstudien kommer diabetes typ 1 att benämnas som diabetes 
och diabetes typ 1.   
 
 
BAKGRUND 

Diabetes globalt och i Sverige 
Den vetenskapliga forskningen kring diabetes gör framsteg men trots detta anses denna 
kroniska sjukdom bidra till ett stort hälsoproblem världen över. Enligt International 
diabetes federation lever omkring 415 miljoner människor i världen med diabetes och 
varje år dör miljontals individer i denna sjukdom (International diabetes federation, 
2016-17, s.3). Enligt Diabetesförbundet (2016) lever omkring 450 000 människor med 
diabetes i Sverige, var av 50 000 med diagnosen diabetes typ 1. Av dessa 50 000 
människor är cirka 8000 barn och ungdomar under 18 år.  
 

Diabetes patofysiologi  
Diabetes har varit känd i flera hundra år innan vår tideräkning, redan i antikens 
Grekland förekom sjukdomen. Diabetes eller sockersjuka, som den tidigare kallades är 
ett sjukdomstillstånd där hyperglykemi (förhöjt blodsocker) uppstår vilket kan leda till 
allvarlig påverkan på kroppen och den drabbades liv (Quittenbaum 2013, s.376). 
Diabetes Mellitus härstammar från de grekiska orden genomgående och sött som 
beskriver ett sjukdomstillstånd där en ökad mängd vätska passerar kroppen och där 
vätskans glukoshalter är förhöjda (Mulder, 2008, s.9). Diabetes mellitus kan delas in i 
två olika huvudgrupper, diabetes typ 1 och typ 2. Gemensamt för dessa två diagnoser är 
hyperglykemi som är en konskvens av insulinbrist eller bristande insulineffekt i 
kroppen. Skillnaden är bakgrunden till detta. Vid typ diabetes typ 2 uppstår den 
bristande insulineffekten genom insulinresistens i kroppens muskelvävnader. Detta kan 
ske genom ohälsosamma levnadsvanor som till exempel rökning och övervikt men 
också sekundärt till annan sjukdom till exempel hypertoni och hög ålder. Diabetes typ 1 
är en autoimmun sjukdom som innebär att de insulinproducerande betacellerna i 
pankeras angrips genom en immunologisk reaktion, vilket leder till en absolut 
insulinbrist i kroppen och tillförsel av insulin är nödvändigt (Ericson & Ericson, 2012, 
s.551). Symtom vid de båda diagnoserna kan vara trötthet utan någon tydlig förklaring, 
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viktnedgång trots god aptit, ökad törst och stora urinmängder. Diabetes typ 1 kan ofta 
ha ett mer tydligt insjuknande och patienten kan bli i behov av akutsjukvård. Diabetes 
typ 2 kan ha ett mer smygande insjuknande där insulinresistens utvecklas under en 
längre tid (Quittenbaum, ss.379-380). För att diagnostisera diabetes kan olika 
provtagningar utföras. Centralt i diagnostiken är  glukosvärden i plasma vilket innebär 
att man mäter sockernivån i blodet under fasta (Diabetesförbundet 2011). Diagnosen 
ställs oftast efter att patienten har sökt vård på grund av  något av ovanstående symtom, 
samt hyperglykemi (>11mmol/l) ofta i kombination med glukosuri och ibland även 
ketonuri (Ludviksson & Tuvemo, 2010, s.194). Vid oupptäckt diabetes så är det i första 
hand hyperglykemi som fastslår diagnosen diabetes. Detta innebär att blodsockernivån 
är förhöjd. Symtom som kan uppstå vid hyperglykemi kan vara stora urinmängder, ökad 
törst, illamående och trötthet (Hanås, 2014, ss.34-36). Hypoglykemi (lågt blodsocker) 
kan uppstå när patienten med diabetes har tagit för mycket insulin eller ätit för lite. 
Tillståndet innebär att cellerna i kroppen inte får tillräckligt med energi. Symtom som 
kan uppkomma är förvirring, yrsel och skakningar. Tillståndet kan även leda till 
medvetslöshet och död (Hanås, 2014, ss.46-47). 
 

Behandling och egenvård 
För de individer som lever med diabetes innebär egenvård ett självständigt ansvar men 
att sjukvården är ansvarig för att ge individen de rätta redskapen som krävs för en god 
egenvård. Egenvården för en diabetiker inriktar sig främst på att mäta blodsockret och 
efter kontroll vidta lämpliga åtgärder. Andra moment som anses viktiga inom 
egenvården är kunskap kring effekterna kring motion, kost och livsstil 
(Diabetesförbundet, 2013). Den centrala behandlingen vid diabetes typ 1 är 
insulinbehandling med antingen insulinspruta eller insulinpump men även 
livsstilsförändringar samt rutiner kring blodglukosmätning är viktiga komponenter 
(Quittenbaum, 2013, ss.394-396). Målet vid behandling av diabetes är att uppnå 
välmående trots sjukdom För att uppnå detta är egenvård en väsentlig del. Egenvård 
innebär den hälsa som individen skapar med egna verktyg i vardagen. Det kan vara 
bland annat rätt kost, motion och regelbundna glukoskontroller för att minimera 
uppkomsten av sena komplikationer (Wikblad, 2012, s.129). Diabetes kan leda till ett 
flertal komplikationer och följdsjukdomar som påverkar patientens hälsa, till exempel 
hjärt-och kärlsjukdomar. Därför fokuseras behandlingen allt mer på patientens hela 
riskprofil. De flesta komplikationer vid diabetes är tydligt kopplade till långvarig 
hyperglykemi vilket skadar blodkärlen (Ericson & Ericson, 2012, ss.578-579). Andra 
komplikationer som kan uppstå vid hyperglykemi kan vara att ögats blodkärl påverkas 
vilket leder till retinopati. Detta orsakar nedsatt syn och i värsta fall blindhet. Andra 
organ i kroppen som kan skadas vid hyperglykemi är njurarnas filtrerande funktion. En 
sådan skada kan vid svårare fall orsaka njursvikt. Nedsatt känsel i fötter och ben orsakas 
av att nervsystemet påverkas, neuropati. Patientens löper större risk att drabbas av 
svårläkta sår och infektioner (Quittenbaum 2013, ss.415-417). Individer med diabetes 
har också högre risk att drabbas av cerebrovaskulära sjukdomar, nedsatt metabol 
kontroll och hypertoni. Risken för att drabbas av stroke ökar kraftigt med åldern i 
allmänhet men för patienter med diabetes är denna ökning än mer påtaglig (Asplund, 
2009, ss.323-324). 
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Att leva med diabetes som ung 
Tonårsperioden är en stor påfrestning både fysiskt och psykiskt med stora utmaningar 
och förändringar både kognitivt och socialt. Att drabbas av diabetes under denna period 
i livet medför en ännu större utmaning för ungdomarna (Haugstvedt, 2013, s.341). 
Tonårsperioden är ett skede i livet för barnet att utvecklas till vuxen. Det skapar egna 
erfarenheter och en egen identitet. Under denna tid förväntas ungdomen bli allt mer 
självständig gällande hanterandet av sin diabetes och sin behandling. Puberteten är ett 
stadium med höga könshormonella nivåer, detta i sin tur kan leda till ökad 
insulinresistens vilket resulterar i att högre insulindoser krävs. För ungdomen kan ett 
svårreglerat blodsocker leda till ett försvagat självförtroende och en kritisk syn på 
sjukdomen (Viklund, 2012, ss.216-217). För att uppnå en välfungerande vård så är det 
viktigt med ett gott samarbete mellan patienten, sjuksköterskan och familjen. Att få 
diabetes i tonåren kan vara svårt då det kan påverka frigörelsen från familjen och 
möjligheten till att göra saker på egen hand (Hanås, 2010, ss.349-351).  
 
Ungdomar med diabetes typ 1 upplever ibland problem med egenvården av sjukdomen. 
Flera ungdomar beskriver att det är jobbigt att mäta blodsockret samt att det smärtar. 
För de ungdomar som har svårt att hålla en jämn blodsockernivå kan det även ta emot 
att mäta blodsockret om de på förhand tror att det inte kommer att vara ett bra värde. 
Det kan också finnas en oro för att inte passa in och hamna utanför i sociala 
sammanhang. Svåra sociala situationer med vänner kan uppstå vid restaurangbesök.  
Ungdomen med diabetes vet att det bästa vore att inte äta sött och ohälsosam mat men 
de gör det ändå för att bättre smälta in bland vännerna. Flera ungdomar beskriver att 
sjukdomen alltid finns med i bakgrunden i deras liv (Chilton, R, & Pires-Yfantouda, R, 
2015, ss.1491-1492). 
 

Familj och vänner 
Den centrala delen i tonårsperioden för ungdomar är att succesivt bli mer självständig 
och ta mer ansvar för sitt liv och sin omgivning. De ungdomar som har diabetes har inte 
lika lätt för att frigöra sig från sin familj då de är behov av stöd i sin vardag. Både 
vänner och familj anses som ett viktigt stöd för att den unge skall klara av att hantera sin 
diabetes. Föräldrarna till en ungdom med diabetes kan lätt känna en oro inför framtiden 
och känner ett ansvar för att deras barn skall kunna leva så normalt som möjligt. Det är 
vanligt att ungdomarna i detta övergångsstadium upplever föräldrarna som 
kontrollerande och påfrestande och det kan lätt uppstå konflikter mellan dem. Det är hur 
föräldrarna väljer att stötta den unge med diabetes som påverkar till exempel 
hanterandet av egenvård. Föräldrar som är mer kontrollerande och auktoritära kommer 
att ha ett negativt inflytande på ungdomarnas hantering av sjukdomen än en förälder 
som inviger självsäkerhet och är involverad i ungdomens behandling. Det är tydligt att 
under ungdomsåren så är vänner en viktig del och de anses vara ett gott stöd. Däremot 
är det upp till ungdomar med diabetes att själva bestämma om de vill involvera sina 
vänner i sitt liv och sin behandlingen av sjukdomen (Viklund, 2012, s.220).  
 
Familjer där ett av barnen har fått diagnosen diabetes typ 1 beskriver hur de lever ett 
vanligt men annorlunda liv. Livet är likt det innan sjukdomen men sjukdomen och de 
sysslor som följer med den är alltid närvarande i vardagen. De uppger att både känslor 
av acceptans och samtidig frustration är ständigt närvarande. Det känns som att den 
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insjuknade ungdomen är både är frisk och samtidigt osynligt sjukt. Ungdomar med 
diabetes kan beskriva hur de känner sig friska samt att sjukdomen är något som de 
måste lära sig att leva med och den måste få en plats i deras liv. Syskon till barnen med 
diabetes verkar ha uppfattningen att sjukdomen är osynlig och att deras bror eller syster 
är frisk egentligen, eller i alla fall inte sjuk (Wennick, A & Hallström, I,  2007).  
 
Hälso- och sjukvård 

Vid nyupptäckt diabetes har hälso- och sjukvården ett stort ansvar gentemot ungdomen 
och dennes familj. I första hand skall fokus ligga på det fysiologiska tillståndet hos 
patienten och de psykiska reaktionerna av att diagnostiseras med en kronisk sjukdom. 
Patientundervisningen och informationen till patienten och närstående skall inriktas mot 
att skänka kunskap och öka förståelsen av sjukdomen och dess förändringar i vardagen 
(Mosand & Stubberud, 2011, s.499).  I behandlingen och uppföljningen av ungdomarna 
med diabetes och deras familj utgör hälso- och sjukvården en viktig aktör. 
Vårdpersonalen som arbetar med detta utsätts för stora utmaningar vilket kräver ett 
tvärprofessionellt synsätt och ett arbetssätt som involverar ungdomen och föräldrarna i 
behandling och de beslut som skall tas. Det är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till 
den som lever med diabetes då det är denne som upplever vardagen med sjukdomen och 
allt vad det innebär (Haugstvedt, 2012, s.347). 
 
 

Vårdvetenskapliga perspektiv 
Att leva betyder att ständigt möta nya utmaningar och förändringar genom livets gång. 
Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom innebär att människan står inför ett 
främmande möte och det kan beskrivas som en oönskad livsomställning. Det ledande 
för sjuksköterskan inom vården av en ungdom med diabetes innefattar att på olika sätt 
involvera patienten i vårdandet och öka möjligheterna för egenvård och självständighet 
(Kneck, 2013, ss.17-20). Enligt Wiklund är det inte möjligt att dra tydliga gränser för 
vad som är hälsa och vad som inte är hälsa. Vad hälsa är går därför inte att definiera 
tydligt utan det är beroende av vilken situation som individen befinner sig i. 
Upplevelsen av hälsa beror på hur individen relaterar till världen och kan sammanfattas 
som en känsla av sundhet, friskhet och välbefinnande. Välbefinnande är en högst 
personlig upplevelse och är svår att mäta utifrån en objektiv bedömning.  Enligt 
Wiklund är det möjligt att uppleva välbefinnande trots sjukdom om individen har 
accepterat sin situation samt hittat ett sätt att leva med sin sjukdom (Wiklund, 2003,  
s.79-82). 
 
Att diagnostiseras med en livslång sjukdom kan ge känslor av en begränsad vardag och 
svårigheter att uppleva hälsa. Genom en god vård som stärker och inriktar sig på vad 
som är bäst för patienten kan känslan av hälsa trots sjukdom uppstå. Vårdvetenskapen 
fokuserar på att patientens livsvärld ska stå i centrum och att öka förståelsen för hur 
hälsa, lidande och sjukdom influerar patientens upplevelse av sammanhang. Livsvärld 
speglar den levda erfarenheter och upplevelser genom patientens synvinkel (Dahlberg & 
Segesten, 2012, ss.80, 126-127). Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s.240) 
att dagens vård skall präglas av att stärka människors upplevelse för att uppnå hälsa 
trots sjukdom och främja dess välbefinnande. Sjuksköterskans roll är att genom ett 
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stöttande förhållningssätt i ett vårdande möte styrka patientens hälsoprocesser. Detta 
kan leda till att patienten för att upprätthålla en god egenvård. Trots att syftet är att 
genomföra en god vård så kan svårigheter uppstå vilket kan resultera i att vårdandet inte 
ger de goda resultat som har förväntats. Detta kan skapa ett lidande inom vården, ett 
såkallat vårdlidande. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 1 blir allt vanligare i dagens samhälle. Att drabbas av denna kroniska 
sjukdom är inget individen själv kan påverka eller förutse. Att som ungdom drabbas av 
en livslång sjukdom kan förändra individens uppväxt och påverka framtiden. Att växa 
upp i dagens samhälle och att genomgå puberteten är en stor omställning och prövning 
för unga människor. Att under denna period drabbas av diabetes typ 1 medför ytterligare 
prövningar för individen. Att arbeta som sjuksköterska idag kräver en stor förståelse och 
kompetens kring patientens egna upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Det 
sjuksköterskan strävar efter i arbetet är att lindra lidande och främja hälsa. För att detta 
skall kunna uppnås krävs det att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens livsvärld 
och att en förståelse för patientens situation uppstår. En djupare förståelse för hur det 
upplevs att leva med diabetes typ 1 som ung är av största vikt för att sjuksköterskan 
skall kunna ge det stöd som den unge patienten har behov av. Detta stöd behövs för att 
patienten med diabetes skall kunna uppleva självständighet både i sitt liv där vården av 
sjukdomen är en del.  
 
 
SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva ungas upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 
 
 
METOD 

Vi har valt att utföra en kvalitativ litteraturstudie där syftet är att öka förståelsen och 
beskriva ungdomarnas upplevelse av vardagen med diabetes typ 1. Friberg (2012, 
s.121) beskriver att huvudsyftet med en kvalitativ studie är att öka förståelsen för 
patienters upplevelser, lindande, erfarenheter och behov. Detta syfte uppnås genom att 
använda kvalitativa studier som utgångspunkt. Genom att sammanfoga flera olika 
kvalitativa studier i en litteraturstudie så är det möjligt att öka kunskapsmängden inom 
det område som skall undersökas.  

 
 
DATAINSAMLING 

Mellan författarna utformades en arbetsplan som syftade på att gemensamt dokumentera 
tänkbara problemområden och syfte. De omvårdasrelaterade artiklar som använts till 
uppsatsen är relevanta studier för det valda syftet och sökningarna gjordes i databaserna 
Cinahl, Pubmed och Medline. Författarna valde gemensamt ut användbara sökord som 
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var relevanta för att finna lämpliga artiklar till studien. Huvudsökorden som användes 
var ”diabetes type 1”, ”adolescents” och ”experience”, sökorden dokumenterades och 
kombinerades med varandra och med andra relevanta sökord. Andra sökord som 
användas var ”teenagers”, ”families experience”, ”perspectives” och ”independence”. 
Begränsningarna som gjordes i databaserna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 15 
år, de skulle vara ” peer reviewed”, publicerade på svenska eller engelska och 
åldersbegränsningen på deltagarna i artiklarna var 10-19 år. Det första steget i urvalet av 
lämpliga artiklar till uppsatsen var att granska om artikelns titel var väsentlig för syftet. 
Bedömdes titeln relevant granskades artikelns abstract för en mer ingående blick i 
studiens innehåll. Om artikeln uppfyllde kriterierna för att inkluderas i uppsatsen 
analyserades den i fulltext. För att säkerhetsställa artikelns kvalité ytterligare så 
analyserades dessa med hjälp av Fribergs modell för analys av litteratur (2012, s.173) se 
vidare i bilaga 1.  

 

DATAANALYS  

För att lättare kunna överblicka artiklarna skapades en sammanställning över deras 
resultat. Artiklarna analyserades senare i enlighet med Fribergs modell (2012, ss 127-
128). Friberg beskriver hur det är möjligt att plocka isär texterna från artiklarnas 
resultatdel i delar och sedan samla dem efter sitt innehåll i nya grupper. Detta leder till 
att en ny helhet skapas. Man går alltså från en helhet till en del och därefter till en ny 
helhet. Materialet analyserades genom att plocka isär resultatdelen från de inkluderade 
artiklarna och söka efter bärande samband och likheter som sedan fogades samman för 
att skapa en ny helhet. Teman och subteman uppstod under denna analys då flera 
begrepp och samband fördes tillsammans och bildade subteman vilka sedan 
kombinerades under mer abstrakta huvudteman. 
 
 
RESULTAT 

Figur 1. Studiens resultat presenterat i huvudteman och subteman. 
 
Teman Subteman 
Att lära sig leva med en kronisk sjukdom Den första omtumlande perioden 

Att lära känna sin kropp 
Att finna balans i livet 

Vägen mot frigörelse från föräldrar Vikten av självbestämmande  
Ökat behov av självständighet 

Erfarenheter av stödjande relationer och 
omgivningens betydelse 

Det individuella mötet med 
sjukvårdspersonalen 
Bristfällig kunskap inom skolvärlden 
Stöd i vardagen av familj och närstående 
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Att lära sig leva med en kronisk sjukdom  
Den första tiden upplevdes såsom utmanande och det kunde vara svårt för den unga 
människan att acceptera den nya livsstilen. Samtidigt måste ungdomen lära sig hur 
kroppen reagerar på sjukdomen och behandlingen samt hitta sig själv för att finna 
balans i livet.   
 
Den första omtumlande perioden  

Att erhålla diagnosen diabetes innebar stora livsförändringar och utmaningar för den 
unga människan i det vardagliga livet. Den första tiden efter diagnostiseringen upplevde 
ungdomarna en oro och ångest inför hur livet förändrades då de skulle leva med en 
kronisk sjukdom. De oroades över att sjukdomen aldrig skulle försvinna, att det inte 
fanns något botemedel och hur deras framtidsplaner skulle förändras. Förlust och sorg 
var känslor som ungdomarna upplevde då de kände att något togs ifrån dem. En 
tonåring beskrev hur hans liv såg ut innan han fick vetskap om sin sjukdom. Han 
beskrev att hans framtid var ljus och att han hade en god självkänsla men att sjukdomen 
tagit en del  av detta. Ungdomarna beskrev att det första steget var att erkänna för sig 
själva att livet hade förändrats och att acceptera det (Babler, E, & Strickland, C J., 2015, 
s.356; Hillege, S, Beale, B, & McMaster, R 2011, s.61).  
 
Freeborn, D, Dyches, T, Roper, S och Mandleco, B (2013, s.1894) beskrev hur 
ungdomarna upplevde rädsla och oro efter diagnostiseringen för hur människor i deras 
omgivning skulle reagera. Ungdomarna var rädda för att behandlas annorlunda och bli 
missförstådda på grund av sjukdomen. En del var också rädda för att sjukdomen kunde 
påverka deras aktiviteter och sociala umgänge negativt på grund av de rutiner med 
blodsockerkontroll och insulinadministration som sjukdomen förde med sig. 
Ungdomarna upplevde det som problematiskt att vara den ende bland sina kamrater som 
hade sjukdomen då de inte kände till någon annan i samma situation. 
 

Att lära känna sin kropp 
För ungdomarna var det viktigt att känna sin egen kropp för att klara av och finna 
balans i sin vardag. De kunde då uppleva att igenkännanden av symtom vid exempelvis 
hypoglykemi underlättades och åtgärder kunde vidtas genast. En ungdom beskrev sina 
känslor kring upplevelsen av hypoglykemi som jämförbara med att vara sjuk i influensa 
och genom att känna sin kropp genast kunna vidta åtgärder  (Freeborn, D, Dyches, T, 
Roper, S & Mandleco, B, 2013, s.1893). 
 
Babler, E, och Strickland, C J, (2015, s.356) beskrev olika faser som ungdomarna 
genomgår efter att de fått diagnosen diabetes typ 1. Under de första faserna lades fokus 
på att ungdomen skulle lära känna sin kropp, finna balans i blodsockerregleringen och 
förstå vikten av vad kost och aktivitet hade för inverkan på kroppen. Ungdomarna i 
studien av Babler, E och Strickland, C J (2015, ss. 653-654) redogjorde för att de ibland 
upplevde svårigheter att komma i balans. En stor del av att känna sin kropp utgjordes av 
att ungdomarna hade kunskaper om vad kost och aktivitet hade för påverkan på kroppen 
och blodsockret. Detta innebar bland annat att beräkna antal kolhydrater i kosten och  
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att lära sig vilken mängd insulin som krävdes till just denna måltid. Många ungdomar 
beskrev en frustation kring kosten, att de regelbundet behövde utföra provtagningar och 
administrera insulin. En pojke beskrev hur han gick igenom en period där kroppen växte 
mycket och att han alltid var hungrig, vilket ledde till svårigheter att känna igen kroppen 
och förstå insulinets effekter på kroppen (Freeborn, D, Dyches, T, Roper, S & 
Mandleco, B,. 2013, s.1893; Babler, E & Strickland, C J., 2015, ss.653-654). 
 

Att finna balans i livet 
Att lära sig att leva och hantera sjukdomen är viktigt för många patienter som lever med 
kroniska sjukdomar. Tonårsperioden innebar stora förändringar för individen, även 
synen på sjukdomen påverkades. De utsattes för svåra känslomässiga utmaningar 
genom att de blev allt mer medvetna om sin omgivning och kraven därifrån. 
Ungdomarna beskrev sina upplevelser av vardagen med diabetes som att ständigt cykla 
då de upplevde känslomässiga svängningar, att vissa dagar var bättre än andra. Att leva 
med sjukdomen var utmanande men gav också givande livserfarenheter (Hillege, S, 
Beale, B, & McMaster, R,. 2011, s.61; Babler, E, & Strickland, C J., 2015, ss.650,655). 
Att finna balans i sig själv innebar att kunna bemästra sina känslor. Många känslor som 
var gemensamma för ungdomarna var att de upplevde oro för framtiden och hopplöshet, 
framförallt de dagar då blodsockret var svårreglerat. De beskrev att dessa dagar fick 
dem att tvivla på sig själva och att känslor som hopplöshet och förtvivlan uppstod. En 
rädsla över hur framtiden skulle komma att se ut med jobb och familj uppkom också. 
Ibland omvandlades denna rädsla till något gott och ungdomarna utmanade sig själva 
och kunde istället uppleva sjukdomen som ett äventyr (Karlsson, A, Arman, M & 
Wikblad, K,. 2006, s.565; Hillege, S, Beale, B, & McMaster, R,. 2011, s.61). 
 
 

Vägen mot frigörelse från föräldrar 
Den första tiden efter diagnosticeringen upplevde ungdomarna ett större ansvar för sitt 
eget självbestämmande och vägen till självständighet blev allt tydligare. 

Vikten av ett självbestämmande  

Självbestämmande sågs som en utvecklingsprocess mot att ungdomarna självständigt 
skulle klara av ett eget beslutstagande gällande vården kring sin sjukdom. Ett eget 
beslutstagande innebar att ungdomen på egen hand övertog vården och administreringen 
och regleringen av insulinbehandlingen. Vägen mot ett självbestämmande beskrevs 
bland annat genom ett öppet förhållningssätt mot andra människor i omgivningen. De 
kunde låta dem hjälpa till och ge råd även om det var ungdomen själv som tog det 
slutgiltiga beslutet om behandlingen. Det var viktigt att komma ihåg att det var 
ungdomen som satt på den viktigaste kunskapen om sig själv och sin kropp. Det 
centrala för ungdomarna i utvecklingen mot självbestämmand var stödet och 
motivationen från föräldrarna och personalen inom sjukvården. Genom uppmuntran och 
kunskap från dessa parter ökade ungdomens självkänsla och tillit för den egna 
kunskapen (Karlsson, A, Arman, M & Wikblad, K., 2006, s.566).  
 
För att ungdomen själv skulle  kunna bestämma över sig och sin behandling så krävdes 
det att de var redo och hade viljan till självbestämmande. Samtidigt var det viktigt att 
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föräldrarna överförde ansvaret till ungdomen med tillit för ungdomen. För att optimera 
den dagliga egenvården vid övertagandet så låg självbestämmandet till grund för 
utvecklingen. Ungdomarna beskriver hur de upplevde att övertagande av egenomvården 
har varit en utmaning, från att föräldrarna tidigare har tagit alla beslut till ett 
självbestämmande. Genom stöttning och motivation utvecklades ungdomens förmågor 
för egenvård samt att skaffa sig egna kunskaper. En pojke beskrev hur hans mamma 
hade rätt ibland och ibland hade han rätt och i vissa situationer hade de rätt tillsammans. 
När han var hemma så lät han oftast mamman ta ansvaret för behandlingen och lyssnade 
till hennes råd (Karlsson, A, Arman, M & Wikblad, K., 2006, ss.565-566; Babler, E, & 
Strickland, C J., 2015, s.356). 
 

Ökat behov av självständighet  
Det första steget mot självständighet var att föräldrarna lät ungdomen ta över varje 
behandlingssituation medan de själva tog ett steg bakåt för att ge utrymme och tid till 
reflektion för ungdomen. Den psykiska mognaden påverkade individens möjlighet till 
självständighet, vilket kunde innebära att känna frihet, ansvar och tillit från föräldrarna. 
Resan mot självständighet innebar att kunskap samlades för att lära sig stegen för till 
exempel balansering av blodsockernivåer och administreringen av insulin. Många 
ungdomar upplevde denna fas mot självständighet som tuff och känslomässigt arbetsam. 
De kände sig också ledsna och oroliga över att de inte skulle kunna hantera de olika 
situationer som de hamnade i. Genom att öka avståndet mellan ungdomarna och deras 
föräldrar så gavs utrymme för utveckling och självbestämmande (Babler, E & 
Strickland, C J., 2015, ss.650,656). 
  
Självständigheten gällande blodsockertagning samt administrering och hanteringen av 
insulin innebar att ungdomen skulle vara oberoende av övervakning och stöttning. 
Ungdomen skulle på egen hand mäta och vidta de åtgärder som behövs. I strävan efter 
självständighet upplevde ibland ungdomarna att föräldrarna hade svårigheter med att 
släppa ansvaret. Ungdomarna ville vara självständiga samtidigt som föräldrarna ville 
stötta och hjälpa till. Ibland upplevdes stödet de fick från föräldrarna som ett förhör och 
som att de inte litade på att de klarade sig själva (Babler, E & Strickland, C J., 2015, 
ss.650-654; Karlsson, A, Arman, M & Wikblad, K., 2006, s.565). 
 
Ungdomarna beskrev att självständigheten utvecklades genom att träffa andra ungdomar 
i samma situation. Möjligheten att utbyta känslor och erfarenheter med andra ansågs 
som givande. För ett gott resultatet av övergången till självständighet beskrevs vidare 
vikten av kommunikation mellan föräldrarna och ungdomarna. Ett öppet 
förhållningssätt gentemot andra var viktigt för att kunna reflektera tillsammans över 
situationen och ungdomarnas känslor (Rasmussen, B, Ward, G, Jenkins, A, J King, S & 
Dunning, T., 2011, s.1986; Husted, G-R, Appel Esbensen, B, Hommel, E, 
Thorsteinsson, B & Zoffmann, V., 2014, s.2645).  
 

Erfarenheter av stödjande relationer och omgivningens betydelse 
Gemensamt för ungdomarna i de olika studierna var att upplevelsen av stöd från 
omgivningen så som familj, vänner, skola och sjukvård  ibland var bristfällig men  ändå 
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ansågs som betydelsefull. Många av ungdomarna uttryckte att de aldrig hade klarat av 
vardagen utan stödet från de olika parterna.  
 

Det individuella mötet med sjukvårdspersonalen 
Sjuksköterskan hade en viktig roll i att styrka individernas självbestämmande genom att 
hen intog en neutral position för att därigenom ge utrymme för individen att reflektera 
över sina egna tankar och konflikter. Ungdomarna beskrev vikten av att känna sig 
accepterade och hörda av sjukvårdspersonalen och att de samtidigt sågs som de 
individer de var och inte endast som patienter med diabetes typ 1. För att detta skulle 
kunna bli verklighet var det av största vikt att sjuksköterskan vinnlade sig om skapandet 
av ett förtroende mellan sig och ungdomen genom kommunikation och stöttning 
(Husted, G-R, Appel Esbensen, B, Hommel, E, Thorsteinsson, B & Zoffmann, V., 2014, 
ss.2644-2645; Babler, E & Strickland, C J., 2015, s.655). Under puberteten utsöndras 
könshormoner vilket innebär att ungdomarna befinner sig i ett känsligt stadium i livet.  
Att då drabbas av en kronisk sjukdom under denna period utsatte ungdomarna för stora 
utmaningar och prövningar. Många känslor som dök upp kunde vara svårhanterliga för 
ungdomarna och därför var stödet från omgivningen viktigt (Hillege, S, Beale, B, & 
McMaster, R,. 2011, s.62).  
 
Många av ungdomarna upplevde övergången från barnkliniken till vuxenkliniken vid 18 
års ålder såsom tuff och oroväckande. Ungdomarna kände att personalen på den nya 
kliniken inte var lika stöttande eller rådgivande. Trots vikten av support från hälso- och 
sjukvården så upplevdes ibland stödet som bristfälligt, auktoritärt och  ungdomarna 
kände sig ibland missförstådda. De upplevde att sjukvårdspersonalen talade till dem på 
ett sätt som var nedvärderande. Detta fick ungdomarna att förlora självförtroendet för  
att kunna hantera sjukdomen på egen hand (Scholes, C, Mandleco, B, Roper, S, 
Dearing, K, Dyches, T & Freeborn, D., 2013, s.24; Wilson, V., 2010, s.27).  
 
Bristfällig kunskap inom skolvärlden 

En återkommande problematik som ungdomarna uttryckte var att de upplevde att 
omgivningen utöver familjen och sjukvården inte hade tillräckligt med kunskap om 
sjukdomen diabetes. Personer och personal i skolan var oförstående och okunniga  om 
vad det innebar att leva med sjukdomen och hur den påverkade kroppen. En student 
berättade hur tentamensvakten var oförstående och otrevlig under en tentamen när 
denne var i behov av ett avbrott  för att utföra en provtagning av blodsockret (Wilson, 
V., 2010, ss.26-27).   
 
Studenter med diabetes typ 1 beskrev hur de hade svårt för att hitta en balans i vardagen 
för att på så sätt optimera blodsockernivån. Många studenter beskrev rädslan för 
hypoglykemi och att detta skulle påverka deras koncentrationsförmåga, studieresultat 
och umgänge med kamrater. Somliga valde därför att hellre ligga lite högre i 
blodsockernivå än normalt. Flera studenter upplevde också att sjukdomen påverkade 
deras sociala umgänge. Exempelvis när de skulle ut och dansa eller ta en runda med 
vännerna på en studentpub så kunde detta leda till hypoglykemi och ofördelaktiga 
händelser (Wilson, V., 2010, s.27). 
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Stöd i vardagen från familj och närstående 

Stöd som föräldrarna gav till ungdomarna kunde vara praktiska råd kring motion, kost 
och insulin men det kunde även ha en stödjande roll genom att agera som bollplank vid 
diskussioner. De kunde även fungera som motivationshöjare för ungdomar som försökte 
bli självständiga i sin egenvård  (Karlsson, A, Arman, M & Wikblad, K,. 2006, s.567).  
 
En tonårig beskrev vikten av stödet från sin familj i vardagen i samband med sin nya 
livssituation. Hon menade att hanteringen av en kronisk sjukdom  är svårt och att om 
familjen inte funnits till hands hade situationen sett annorlunda ut. Andra egenskaper 
som var viktiga för ungdomarna var att familjen och närstående hade kunskaper om hur 
de kunde hjälpa ungdomen vid till exempel provtagning av blodsocker och 
administreringen av insulin (Freeborn, D, Dyches, T, Roper, S & Mandleco, B,. 2013, 
s.1893; Hillege, S, Beale, B, & McMaster, R,. 201, s.62). Ungdomarna beskrev  själva 
att stödet från föräldrarna i kampen mot självständighet var det viktigaste och 
förtroendet från föräldrarna betydde  allt (Husted, G-R, Appel Esbensen, B, Hommel, E, 
Thorsteinsson, B & Zoffmann, V., 2014, s.2645; Babler, E & Strickland, C J., 2015, 
s.654).  
 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Friberg (2012, s.121) beskriver hur den kvalitativa forsknings målsättning är förståelse 
för företeelser såsom lidande, hälsa och livet som helhet. Genom att öka förståelsen för 
patienten så ges en möjlighet att lära sig möta patienters behov. Målet med denna studie 
var att nå en större förståelse för hur livssituationen för ungdomar med diabetes typ 1 
kan vara och därför valdes en kvalitativ studie. Databaserna Cinahl, Pubmed och 
Medline har använts för att få ett brett spektrum av artiklar att välja bland. Genom att 
analysera kvalitativa artiklar så möjliggjordes en inblick i hur ungdomar upplever att 
leva med diabetes typ 1 vilket motsvarar studiens syfte. En empirisk studie hade också 
varit möjlig med samma syfte men då hade färre ungdomars upplevelser och åsikter 
kunnat ingå i studien. Fördelen med att göra en litteraturstudie i detta ämne är att en 
generell överblick över ungdomars situation baserad på flera olika studier med olika 
perspektiv kan förmedlas till läsaren. Tid har också varit en viktig faktor vid författandet 
av denna studie. På grund av tidsbrist valdes möjligheten att göra en empirisk studie 
bort. Denna studie är baserad på artiklar som inkluderar flera olika upplevelser från 
ungdomar utan att ge en djupare bild av någon av dessa upplevelser. En empirisk studie 
med djupintervjuer kunde givit en djupare bild av deltagarnas livssituation. 
 
Vid artikelsökningarna hittades många artiklar som hade kunnat vara relevanta för 
studien även med exklusionskriterier och filter aktiverade. De inkluderade artiklarna i 
denna studie valdes efter att titeln på artikeln uppfyllde ställda krav. Om abstract sedan 
uppfyllde gällande kriterier för studien så granskades artikeln i sin helhet. Författarna 
läste sedan artiklarna och reflekterade kring hur dessa skulle kunna användas till 
studien. Under litteratursökningen fann vi flera artiklar som hade föräldrar eller 
anhörigas perspektiv på när någon ungdom i deras närhet fått diabetes typ 1. Dessa 
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valdes bort då vi var intresserade av att utforska individers egna upplevelser. De artiklar 
som ligger till grund för studien kommer från olika länder och kontinenter vilket ger en 
bred bild av fenomenet eftersom ungdomars upplevelser från olika kulturer och 
traditioner blir synliga. Ungdomarnas utsagor har liknande upplevelser från att ha växt 
upp med diabetes typ 1. Diabetesvården ser dock olika ut i olika delar av världen och de 
artiklarna som har granskats behandlar ungdomar som är uppvuxna i västerländska 
kulturer. 
 
Flera artiklar som verkade intressanta för studien fanns ej tillgängliga via Högskolans 
databaser, detta var ett problem vid artikelsökningen vilket medförde att vissa artiklar 
som uppfyllde inklusionskriterierna inte kunde inkluderas i uppsatsen.  
 
Under analysen av de inkluderade artiklarna plockades resultatdelarna isär i mindre 
delar. Under processen användes post-it lappar där de mindre enheterna skrevs ned. 
Dessa fördes sedan samman och kategoriserades för att skapa subteman och slutligen 
teman. På detta sätt skapades en ny helhet. Analysarbetet var en tidskrävande process. 
Resultatet formulerades om flera gånger och justerades under arbetets gång. Det 
upplevdes som svårt att formulera rubriker eller teman som på ett rättvist sätt kunde 
beskriva dess inneåll. Även abstraktionerna vars mening var att introducera resultatet 
upplevdes som svåra att formulera. Både teman och subteman samt abstraktioner till 
dessa ändrades och formulerades om flera gånger under studiens utformning. Under 
resultatdelens utformning lästes texten igenom upprepade gånger av författarna och 
stycken samt utvalda delar som var i behov av förändringar markerades. Sedan 
reflekterade författarna var för sig över hur de delarna kunde redigeras och förde sedan 
samman sina åsikter. Författarna har diskuterat ifall deras förförståelse och värderingar 
har påverkat analysen av de inkluderade artiklarna. Detta är möjligt trots en strävan efter 
att undvika en resultatdel som är färgad av värderingar. En kontinuerlig reflektion kring 
detta ägde rum under genomförandet av studien.   
 
Artiklarna som valts ut har bedömts vara relevanta för studiens syfte och resultatdelen 
är också i linje med studiens syfte. Studien har försökt att besvara de frågor som 
motsvarar det på förhand formulerade syftet och studien anses därför ha validitet. 
Dataanalysen enligt Fribergs modell finns beskriven i metoddelen. Likaså är studiens 
analysarbete väl beskriven vilket ökar reliabiliteten i studien. Dock finns som tidigare 
diskuterat en risk att förförståelse och värderingar påverkat dataanalysen och blivit en 
del av resultatet trots att författarna har försökt att undvika detta. Studiens 
generaliserbarhet kan diskuteras då detta är en kvalitativ studie. Dataanalys, metod och 
tillvägagångssätt finns presenterade. Det är upp till läsaren att bedöma ifall resultatet 
från denna studie är generaliserbart. Resultatet går i linje med tidigare forskning som 
har granskats i samband med genomförande av denna studie. 
 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att ungdomar upplever att de känner sin kropp bäst själva även fast de 
kan få goda råd från personer i sin omgivning. En viktig del i utvecklingen mot 
självbestämmande är att ungdomarna får stöd och uppmuntran från föräldrar och 
personal inom sjukvården, samt att ett öppet förhållningssätt kan underlätta för 
ungdomarna i deras väg mot att bli självständiga beslutsfattare. 
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Wiklund beskriver hur människan strävar efter att integrera olika stadier av sitt varande. 
Detta kan förklaras som att livet innehåller många olika motsatser som människan 
pendlar mellan. Innebörden av detta kan vara att individer både hävdar sig som 
självständiga och samtidigt strävar efter att vara med andra eller pendlar mellan lust och 
lidande. När människor befinner sig mellan dessa poler uppstår en spänning som kan 
skapa en ny kraft eller ett nytt engagemang. Tonåringar kan befinna sig i ett ambivalent 
tillstånd eftersom deras levda kropp kommer i otakt med livet. De kan då uppleva 
känslor av splittring eller att de har tappat greppet om tillvaron. Genom att pendla 
mellan att hävda sin personlighet och söka bekräftelse växer tonåringar och upplever 
hälsa i utvecklingen mot att hitta sig själva. Hälsa beskrivs som en process i rörelse och 
det kan för somliga uppstå en oro och en rädsla inför nya erfarenheter eller ett nytt 
ansvar. Mod kan behövas för att utvecklas och byta integrationsnivå. Då kan människan 
växa och utvecklas (Wiklund, 2003, ss 83-84). 
 
Självmedvetenhet beskrivs som viktigt av flera ungdomar då det krävs av ungdomarna 
att de fattar komplexa beslut flera gånger dagligen. Det är viktigt att ungdomarna känner 
sig bekväma med att fatta dessa beslut och har tillit till sin egen förmåga. De beskriver 
hur vissa personliga kvaliteter kan leda till ett mer lyckat beslutsfattande. Att vara 
flexibel och lita på sin intuition uppges underlätta vid exempelvis insulinadministration. 
Ungdomarna beskriver att en inre styrka krävs för att självständigt kunna fatta beslut 
och känna ansvaret samt se konsekvenserna som beslutsfattandet leder till. Att det är 
deras egna kroppar och att ingen annan har rätt att bestämma över dem. Att våga stå upp 
och aktivt ta ställning för sina beslut beskrivs som viktigt trots att de kanske inte alltid 
får medhåll från omgivningen. Modet att våga stå upp för sig själv upplevs som 
motiverande (Viklund, G, & Wikblad, K., 2009, ss.3265-3266). 
 
Tonårsflickor med diabetes typ 1 beskriver hur deras sjukdom kan göra så att det 
upplevs som att de sticker ut samt att de får oönskad uppmärksamhet. När människor i 
omgivningen försöker visa omtanke eller betraktar flickorna under måltider upplevs 
detta som pinsamt. Flickorna beskriver att sjukdomen har tvingat dem att bli mer 
självständiga och ansvarstagande vid en tidigare ålder än jämnåriga kamrater. Trots att 
de umgås med kompisar och passar in i sociala sammanhang tror ändå flickorna att de 
själva alltid kommer att uppleva att de är annorlunda i jämförelse med sina vänner 
(Dickinson, J, & O'Reilly, M., 2004, s.102). 
 
Enligt flera ungdomar så är det viktigt att deras föräldrar visar tillit och accepterar att de 
kan ta hand om sig själva och har kunskap om sin kropp samt om sin sjukdom. Det 
verkar vara av stor vikt att föräldrar visar att de tror på sina barn, samt att det finns en 
dialog mellan förälder och barn som vilar på en förståelse mellan parterna, snarare än att 
man beskyller varandra. Flera ungdomar upplever att de kan mer om sjukdomen än sina 
föräldrar vilket kan leda till missförstånd och beskyllningar från föräldrar (Carroll, A, & 
Marrero, D., 2006, s.248). 
 
Resultatet visar att tonåringar med diabetes utsätts för känslomässiga utmaningar som 
ibland kan vara svåra att hantera. Ungdomarna beskriver hur de pendlar mellan olika 
känslolägen där oro inför framtiden och hopplöshet förekommer. Enligt ungdomarna 
kan en inre balans även innebära att upplevelsen av deras diabetes blir mer balanserad. 
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Wiklund (2003, s.82) beskriver hur hälsa kan vara att människan upplever sin egen 
helhet och enhet, att vara förankrad i den egna kroppen. Hälsa beskrivs som någonting 
människan är istället för har. Förutsättningen för att kunna uppleva helhet är att 
människan är förenad i sig själv samt i de sammanhang som hen befinner sig i. Genom 
detta kan balans eller harmoni uppstå. För att denna balans skall vara möjlig så är det 
viktigt att människan befinner sig i ett harmoniskt tillstånd där hon varken ger efter 
totalt för yttervärldens krav eller blir förlorad i sin inre värld, vilket kan leda till 
isolering (Wiklund 2003, ss 84-85). Dahlberg och Segesten (2010, s.61-62) beskriver 
hur en person som drabbas av sjukdom kan uppleva något som liknar att bli hemlös. 
Omvärlden som tidigare har känts bekant har nu förändrats till att bli något obekant och 
kanske otrevligt. Sjukdom kan alltså påverka det goda livet och individens 
välbefinnande. Begreppet livskraft beskrivs som känslor av välbefinnande för att kunna 
leva livet så som det ofta ser ut, fullt av hinder och möjligheter. Genom livskraften 
vinns även livslust och livsmod som beskrivs vara nödvändiga för att individer skall 
lyckas forma och förverkliga sig själva.  
 
I resultatet beskrivs den betydelsefulla delen som ungdomarna känner kring stöd och 
acceptans från hälso- och sjukvården. Vid mötet med denna patientgrupp inom vården 
så är det av stor vikt att sjuksköterskan ser till den enskilda individen. Det är viktigt att 
hon ser dem för vilka de är och möter just deras behov. När sjuksköterskan möter 
ungdomar så bör fokus ligga på att stötta och styrka ungdomens självkänsla och 
självförtroende i processen mot självständighet. Price, C et al, (2011, ss.855-859) 
beskriver att ett gott möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter bygger på 
personalens agerande vid mötena. Det är viktigt att patienten upplever dem som lyhörda 
och känner sig delaktiga i vården. För att detta skall upprätthållas krävs det en öppen 
dialog mellan parterna. Ungdomarna berättar att bemötandet av personalen inom vården 
är av stor vikt. När personalen använder samma agenda för alla individer med diabetes 
så kan det få ungdomarna att inte känna sig accepterade. Detta kan resultera i att mötena 
mellan sjukvårdspersonalen och ungdomarna uteblir. Andra faktorer som ungdomarna 
redogör för är betydelsen av att hälso- och sjukvårdspersonalen lägger vikt vid att lära 
känna dem som individer bakom sjukdomen.  

Socialstyrelsen (2015) beskriver de viktiga förutsättningar som krävs för att uppnå en 
god vård för patienterna. Syftet med patientlagen (2014:821) är att styrka patientens 
delaktighet genom att främja sitt självbestämmande och sin integritet. Individer som 
lever med diabetes har en viktig roll för sin egenvård och behandling. Det är därför av 
stor vikt att personal inom hälso- och sjukvården har en öppen dialog med individerna. 
Det framkommer också att hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att bevara 
människovärdesprincipen vid mötet med patienten. Det innebär att den enskilde 
individen skall vårdas och bemötas med respekt och omsorg.  

Skolsköterskor som arbetar på skolor där det finns studenter med diabetes typ 1 
beskriver att teamwork är det mest effektiva sättet att arbeta på. Att inkludera familjen, 
lärare och klasskompisar i vården leder till att det är möjligt att stötta ungdomen och 
följa dennes utveckling. En skolsköterska beskriver hur unga människor i vissa fall 
fortfarande är lite för unga för att vara helt självständiga i egenvården. Därför är det 
viktigt att ha ett nära samarbete med personer i ungdomens omgivning och att anpassa 
vården till ungdomars behov samt till den utvecklingsnivå som individen befinner sig 
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på. Sköterskan beskriver också att det verkar vara möjligt att bygga upp ungdomars 
självförtroende genom att ha ett samarbete med personer i ungdomens närhet. 
Sköterskan tycker att ungdomarna borde få veta att de är fantastiska och borde vara 
stolta över sig själva (Wang, Y, & Volker, D, 2013, s.34). 
 
 
 
SLUTSATSER 

I studiens resultat framkommer det att ungdomar som lever med diabetes typ 1 upplevde 
att sjukdomen medförde begränsningar i det vardagliga livet. Under tonårsperioden 
kunde ungdomarna uppleva känslor som utanförskap samt känna sig annorlunda i 
jämförelse med vänner i sin omgivning och detta förvärrade situationen. Det var viktigt 
för ungdomarna under tonårsperioden att med hjälp av hälso- och sjukvården och 
närstående utvecklas för att bli självständiga i sitt livet med diabetes och behandlingen 
som medföljer. Under denna för ungdomen tuffa period var det viktigt att 
sjuksköterskan intog en stöttande roll gentemot ungdomen. Att se till varje individs 
behov och värna om patientens livsvärld var viktigt samt att stötta ungdomen i lärandet 
om sjukdomen. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Sjuksköterskan bör sträva efter att uppmuntra och stötta ungdomar i utveckling 
mot självständighet och eget beslutsfattande i vården av sin diabetes. 

 
• Närstående till ungdomarna bör inkluderas i vården då de kan vara viktiga 

resurser. 
 

• Sjuksköterskan bör anpassa vården till ungdomarnas situation och kapacitet och 
den bör planeras i samråd med patienterna för att delaktighet skall uppnås. 

 
• Att vara ung och ha diabetes typ 1 är för många känslomässigt svårt och innebär 

ett stort ansvar. Därför är det viktigt för sjukvårdspersonal att agera stöttande 
och uppmuntrande för att styrka ungdomarnas självförtroende. 
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BILAGA 1 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda 

Cinahl Diabetes type 1, 
adolescents, 
experience 

36 4 

Cinahl Perspectives, type 1 
diabetes 

32 2 

Cinahl Young, experiences, 
diabetes type 1 

32 2 

Pubmed Diabetes type 1, 
adolescents, autonomy 

28 1 

Medline Diabetes type 1, 
adolescent, perception 

80 1 

Medline Diabetes type 1, 
adolescent, lived 

experience 

5 2 

Cinahl Diabetes type 1, 
adolescent, depression 

30 1 

Cinahl Diabetes type 1, 
adolescent, healthcare 

32 1 

Cinahl School nurse, students, 
type 1 diabetes 

35 1 
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Cinahl Adolescent, diabetes, 
role significant 

29 1 
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BILAGA 2 

Översikt av analyserade artiklar 
Författare  
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Babler, Elizabeth; 
Strickland, Carolyn 
June 
2015 
”Moving the Journey 
Towards Independence: 
Adolescents 
Transitioning to 
Successful Diabetes 
Self-Management 1” 
Journal of Pediatric 
Nursing 
 

Att nå en större 
förståelse för 
ungdomars upplevelse 
av att leva med diabetes 
typ 1. 

Grounded theory. 15 
djupintervjuer med 
tonåringar i åldern 11-
15 år som är 
diagnosticerade med 
diabetes typ 1, 
data samlades in, 
transkriberades, 
kodades och 
analyserades genom 
komparativ analys. 

Ungdomar upplevde hur 
det kan vara svårt att ta 
över vården av sin 
diabetes på egen hand 
och hitta en balans i 
vardagslivet med skola 
och jobb. 

Babler, Elizabeth; 
Strickland, C. June 
2015 
”Normalizing 
Adolescent Experiences 
Living With Type 1 
Diabetes” 
Diabetes Educator 

Syftet med denna stude 
var att nå en större 
förståelse för 
ungdomars upplevelse 
av att leva med 
diabetes. 

Grounded theory, 
kvalitativ studie. 
Deltagarna bestod av 
ungdomar i åldern 11-
15, 3 pojkar och åtta 
flickor 

En teoretisk modell togs 
fram kring konceptet 
”normalizing”, vilket 
innefattar ungdomarnas 
förmåga att integrera 
diabetes i vardagslivet. 
Den normala utveckling 
som sker i ungdomsåren 
var en bidragande faktor 
till att varför unga kan 
ha besvär med sin 
diabetes. 
Forskningsfynden visar 
att man bör handskas 
med diabetes genom att 
fokusera på att försöka 
må bra i vardagslivet 
snarare än att lägga 
fokus på sjukdomen. 

Freeborn, Donna; 
Dyches, Tina; Roper, 
Susanne O; Mandleco, 
Barbara 
2013 
”Identifying challenges 
of living with type 1 
diabetes: child and 
youth perspectives” 
Journal of Clinical 
Nursing 

Målet med denna studie 
var att identifiera barn 
och ungdomars med typ 
1 diabetes upplevelser 
och utmaningar från 
deras egna perspektiv. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer i fokus 
grupper gjordes, 16 barn 
och ungdomar mellan 6-
18 år med typ 1 diabetes 
som rekryterades från 
två diabetes 
organisationer 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer i fokus 
grupper gjordes, 16 barn 
och ungdomar mellan 6-
18 år med typ 1 diabetes 
som rekryterades från 
två diabetes 
organisationer 

Hillege, Sharon; Beale, 
Barbara; McMaster, 
Rose 
2012 
”Enhancing 

Syftet med denna 
artikel är att beskriva 
ungdomars och unga 
vuxna som är 
diagnostiserade med 

Semistrukturerade 
djupintervjuer utfördes 
med 27 ungdomar och 
unga vuxna med 
diabetes typ 1 mellan år 

Deltagarna beskrev hur 
deras liv förändrades, 
psykologisk hantering 
blev mer komplex och 
påverkade deras 
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Management of 
Depression and Type 1 
Diabetes in Adolescents 
and Young Adults” 
Archives of Psychiatric 
Nursing 

diabetes typ 1 och 
depression upplevelse 
och erfarenheter. 

2000 och 2002. 
Deltagarnas ålder 
varierade mellan 16 och 
30 år, de hade haft 
diabetes typ 1 mer än ett 
år och har beskrivit sina 
erfarenheter av 
depression En andra 
analys av data från de 
fyra deltagare som hade 
både depression och 
diabetes typ 1 utfördes. 
Sedan analyserades data 
genom deskriptiv, 
kvalitativ analys. 

känsloliv. Deltagare 
beskriver hur de kunde 
bli tillbakadragna och ha 
svårare att interagera 
med familj och andra 
närstående. 

Husted, Gitte R.; 
Esbensen, Bente Appel; 
Hommel, Eva; 
Thorsteinsson, Birger; 
Zoffmann, Vibeke 
2014 
” Adolescents 
developing life skills for 
managing type 1 
diabetes: a qualitative, 
realistic evaluation of a 
guided self-
determination-youth 
intervention” 
Journal of Advanced 
Nursing 

Syftet med denna studie 
var att utforska och 
illustrera hur ungdomar 
med typ 1 diabetes 
utvecklar livserfarenhet 
med stöd från föräldrar 
och ”health care 
providers” och "guided 
self determined youth 
metoden". 

Kvalitativ realistic 
evaluation design . 
Tretton ungdomar  
mellan 13-18 år 
diagnostiserade med typ 
ett diabetes i minst ett år 
deltog tillsammans med 
sjutton föräldrar och 
åtta hcp. Data samlades 
in mellan 2009 och 
2012. Guided self 
determined youth 
sessioner med spelades 
in digitalt. Under de 
polikliniska sessionerna 
deltog ungdomarna, 
föräldern och ”health 
care practicians”  
Intervjuerna 
genomfördes efter att 
kvantitativ data 
insamlats, sex månader 
efter att ungdomarna 
var färdiga med sin 
åttonde session.  
Koder jämfördes mellan 
alla deltagare och över 
sub grupperna av 
ungdomar, föräldrar och 
hcp's, och 
transkriberades och 
analyserades. 
Koderna från gsd-y 
besöken jämfördes med 
koderna från 
intervjuerna. 

Ungdomarna utvecklade 
nya relationer med 
”health care providers” 
och föräldrar och blev 
egna beslutstagare samt 
utvecklades personligen. 
Genom att använda 
reflektion i kombination 
med aktivt lyssnande 
och ”value clarifying 
responses” verkar man 
kunna stödja 
utvecklingen av 
ungdomars sätt att 
handskas med livet. 

Karlsson A; Arman M; 
Wikblad K 
2008 
”Teenagers with type 1 
diabetes -- a 
phenomenological study 
of the transition towards 

Målet med denna studie 
var att undersöka 
upplevd erfarenhet med 
fokus på övergången 
mellan autonomi i 
egenvård av diabetes 
bland ungdomar med 

Data samlades in genom 
intervjuer och kvalitativ 
fenomenologisk ansats 
valdes för analysen. 
14 flickor och 18 pojkar 
i tonåren deltog i 
studien. 

I strävan efter autonomi 
behövde ungdomarna 
distans från andra men 
behövde fortfarande 
stöd. En trygg grund för 
självutveckling 
inkluderade kunskap 
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autonomy in self-
management” 
International Journal of 
Nursing Studies 

typ 1 diabetes. som var nödvändig för 
att hantera diabetes och 
utmanande situationer 

Rasmussen, Bodil; 
Ward, Glenn; Jenkins, 
Alicia; King, Susan J; 
Dunning, Trisha 
2011 
”Young adults' 
management of Type 1 
diabetes during life 
transitions” 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Att identifiera 
livsförändringar som 
kan påverka egenvård 
av diabetes hos unga 
vuxna med typ 1 
diabetes, samt deras 
coping strategier under 
livsförändrande 
perioder. 

Kvalitativ studie. Semi 
strukturerade intervjuer 
utfördes med 20 unga 
vuxna med typ 1 
diabetes och en konstant 
komparativ analys 
metod utfördes. 

Deltagare beskriver hur 
de klarade av 
livsförändringar genom 
strategiskt tänkande och 
planering med 
stragegier som att 
minimera risker och 
hantera diabetes genom 
att använda tidigare 
erfarenhet, ha kontakt 
med andra som har 
diabetes och aktivt söka 
information, samt sätta 
diabetes i perspektiv. 

Wennick A; Hallström I 
2006 
“Swedish families' lived 
experience when a child 
is first diagnosed as 
having insulin-
dependent diabetes 
mellitus: an ongoing 
learning process” 
Journal of Family 
Nursing 

Syftet med denna studie 
var att undersöka hela 
familjers levda 
erfarenhet när ett barn i 
familjen blir 
diagnosticerat med 
diabetes. 

En longitud deskriptiv 
induktiv studie som 
inkluderar kvalitativa 
intervjuer. 
familjemedlemmar från 
12 familjer deltog från 
ett barnsjukhus i 
Sverige. 3 intervjuer 
utfördes, när de först 
fick diagnosen, ett år 
efter diagnosen och tre 
år efter diagnosen. Den 
här artikeln beskriver 
resultat från den första 
intervjun. Familjerna 
intervjuades 1 till 3 
månader efter diagnosen 
genom att använda 
hermeneutisk 
fenomenologisk metod. 
Analysen började under 
intervjun genom att 
författaren aktivt 
lyssnade och 
reflekterade kring 
meningen av det 
deltagaren förmedlade. 
Varje intervju 
transkriberades sedan 
verbatim och jämfördes 
med originalet för 
korrekt språk. Efter 
detta läste författarna 
igenom intervjuerna 
självständigt och efter 
att förståelse uppnåtts 
skapades teman och 
subteman. 

Familjers levda 
erfarenhet identifierades 
som en ständigt 
pågående 
lärandeprocess som 
inkluderade lärande om 
det oundvikliga. 
Lärandeprocessen 
upplevdes som ett 
återkommande fenomen 
när familjen hamnade i 
nya situationer eller 
kontexter. 

Wennick A; Hallström I 
2008 

Under denna studie  
undersöktes familjers 

En hermeneutisk 
fenomenologisk studie 

Familjerna beskriver hur 
deras levda erfarenhet 
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“Families' lived 
experience one year 
after a child was 
diagnosed with type 1 
diabetes” 
Journal of Advanced 
Nursing 

upplevelse av diabetes 
ett år efter att deras 
barn diagnostiserades 
med typ 1 diabetes. 

utfördes 2004 och 
baserades på intervjuer 
ett år efter att 11 
svensktalande 
familjemedlemmar med 
barn i åldern 9-14 år. 
Analysen började under 
intervjuerna när AW 
aktivt lyssnade och 
reflekterade kring 
meningen av det som 
sades. Varje intervju 
transkriberades 
verbatim och jämfördes 
med originalet för att få 
ett korrekt språk. Båda 
författarna läste och 
återläste intervjuerna för 
att identifiera 
deltagarnas individuella 
upplevelse. Sedan 
genomförde författarna 
självständiga analyser 
av intervjuerna genom 
att använda ”selective 
reading approach” (Van 
Manen 1990, 1997). 
Teman identifierades 
och deltagarnas 
beskrivningar 
systematiserades och 
sammanfattades i teman 
och subteman. 

under ett år med ett 
diabetessjukt barn som 
ett vanligt men 
annorlunda liv. De 
beskrev att deras liv 
varken var speciellt 
svårt eller lika lätt som 
det hade varit innan 
barnet fick diabetes. 
Teman var: känna 
acceptans och 
frustration, vara frisk 
och osynligt sjuk, känna 
sig självständig och 
övervakad, känna sig 
självsäker och osäker. 

Wilson V 
2010 
”Students' experiences 
of managing type 1 
diabetes” 
Paedriatric Nursing 

Målet var att undersöka 
ungdomars upplevelse 
av att hantera deras typ 
1 diabetes vid college 
eller universitet. 

23 studenter deltog i 
åldern 17-19 år, alla 
hade typ 1 diabetes. 
Semi strukturerade 
telefonintervjuer 
utfördes, intervjuerna 
spelades in med 
deltagarnas tillåtelse. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades genom win 
MAX analysis software. 

Tematisk data analys 
identifierade fyra teman. 
Att utbilda sig och ha 
diabetes, strategier för 
att hantera diabetes vid 
college eller universitet, 
reducerad livskvalitet 
relaterat till diabetes och 
problematiska 
övergångar vid 
uppföljning av diabetes 
från barnklinik till 
vuxenklinik. 
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Viklund G; Wikblad K 
2009 
“Teenagers' perceptions 
of factors affecting 
decision-making 
competence in the 
management of type 1 
diabetes.” 
Journal of Clinical 
Nursing 

Att utforska tonåringar 
uppelvelse av faktorer 
som påverkar 
diabetesrelaterat 
beslutfattande 

En explorativ, kvalitativ 
intervju studie som 
genomfördes med 31 
tonåringar med typ 1 
diabetes i åldern 12-17 
år. Intervjuerna 
analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Fem kategorier var 
specielt viktiga för 
beslutsfattande 
kompetens: kognitiv 
mognad, personliga 
kvaliteter, erfarenhet 
och sociala nätvärk samt 
föräldrars inblandning. 
Sammanfattningsvis kan 
man säga att tonåringar 
förtjänar respekt och 
stöd för deras 
tillkortakommanden 
under deras 
mognadsprocess. 

Price, C. S.; Corbett, S.; 
Lewis-Barned, N.; 
Morgan, J.; Oliver, L. 
E.; Dovey-Pearce, G. 
2011 
“Implementing a 
transition pathway in 
diabetes: a qualitative 
study of the experiences 
and suggestions of 
young people with 
diabetes.” 
Child: Care, Health & 
Development 

Målet med denna 
studier var att utvärdera 
ungas uppleve av bytet 
mellan barn och 
vuxenklinik. 

Semistrukturerade 
intervjuer utfördes med 
elva ungdomar. 
Kvalitativ analys 
utfördes av desssa 
intervjuer genom 
”framework approach” 
för att hitta teman. 

Sex teman hittades, 
dessa behandlar 
upplevelsen av 
organisationen, 
information och 
utbildning samt vårdens 
konsultation och 
behovet av stöd från 
vården. Två 
sammanfattande teman 
var behovet av att 
överföring mellan barn 
och vuxenklinik måste 
anpassas efter 
individens behov samt 
att konsultation var 
viktig för att unga ska 
fortsätta hålla kontakt 
med vården. 

Scholes, Cheryl; 
Mandleco, Barbara; 
Roper, Susanne; 
Dearing, Karen; 
Dyches, Tina; Freeborn, 
Donna 
2013 
“Young people's 
experiences of living 
with type 1 diabetes.” 
Nursing Times 

Att bättre förstå unga 
människor med 
diabetes typ 1 
perspektiv samt att 
undersöka ifall 
metabolisk nivå 
påverkar individers syn 
på sjukdom och 
behandling. 

14 unga individer 
mellan 11 och 22 år 
som hade varit 
diagnosticerade med 
diabetes typ 1 i minst 
två år intervjuades i ca 
60-90 minuter. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
sedan verbatim, sedan 
kunde teman 
identifierades. 

Deltagare som hade 
höga HBA1c värden 
trodde i fler fall på att 
ett botemedel för typ 1 
diabetes kommer att tas 
fram i jämförelse med 
de med låga HBA1c. 
Föräldrar bör vara 
uppmuntrande och 
aktivt hjälpa sitt barn 
med deras diabetes. 
Vårdare behöver ge 
information och råd 
kring aktiviteter och 
egenvård med en öppet 
förhållningssätt. 

Dickinson JK; O'Reilly 
MM 
2004 
”The lived experience 
of adolescent females 
with type 1 diabetes.” 
Diabetes Educator 

Att nå bättre förståelse 
för hur det är att vara 
tonårsflicka och leva 
med diabetes typ 1. 

Van manens 
fenomenologiska mall 
användes. Ungdomarna 
rekryterades från ett 
diabetes läger. 10 
tonårsflickor mellan 16 
och 17 år deltog i 
studien. Ostrukturerade 

Flickorna kämpade med 
konflikter samt val de 
tvingas ta varje dag och 
de känner sig fast i 
sjukdomen och i 
sjukvårdssystemet. 
Ändå lyckades de 
anpassa sig och hitta sätt 
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intervjuer med varje 
flicka genomföres. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades och sedan 
togs teman fram. 

att hantera sin sjukdom 
på. Att passa in var 
oftast viktigare än att 
sköta sin diabetes. 

Wang, Yueh-Ling; 
Volker, Deborah L. 
2013 
”Caring for Students 
With Type 1 Diabetes: 
School Nurses’ 
Experiences” 
Journal of School 
Nursing 

Att nå förståelse för 
essensen av fem 
skolsköterskors levda 
erfarenhet av att vårda 
studenter med typ 1 
diabetes. 

Fem skolsköterskor 
deltog och de hade 
erfarenhet av att vårda 
barn och ungdomar med 
typ 1 diabetes. De 
arbetade heltid och var 
mellan 29 och 53 år. 
Intervjuer, 
semistrukturerade 
genomfördes . Sedan 
transkriberades 
intervjuerna verbatim 
och analyserades. Data 
konceptualiserades till 
teman . 

Sköterskorna upplevde 
många utmaningar som 
vårdare för studenter 
med diabetes typ 1, de 
försökte komma fram 
till strategier för att 
underlätta arbetet. 
Resultatet visar att 
sköterskorna tror att 
utökad utbildning hade 
kunnat underlätta 
arbetet med patienter 
som har diabetes. 
Teamwork visade sig 
vara viktigt vid 
diabetesvården i skolor. 

Carroll AE; Marrero 
DG 
2006 
”The role of significant 
others in adolescent 
diabetes: a qualitative 
study.” 
Diabetes Educator 

Att utforska hur 
diabetes influerar 
ungdomars upplevelse 
av livskvalitet och deras 
förhållande med 
föräldrar, kompisar, 
skolan samt deras 
läkare. 

31 Ungdomar med 
diabetes typ 1 som är 
mellan 13 och 18 år 
rekryterades. 
Ungdomarna 
intervjuades i fem 
fokusgrupper, 
intervjuerna spelades in. 
Datan analyserades 
kvalitativt genom att 
författarna lyssnade på 
ljudinspelningarna och 
tog fram lämpliga 
teman. 

Diabetes i tonåren för 
med sig tuffa krav, detta 
kan leda till att 
ungdomarna blir rädda 
för att utveckla intressen 
och prova på aktiviteter. 
Diabetes kan påverka 
ungdomarnas väg mot 
självständighet och att 
bli vuxna trots att de får 
ta mycket ansvar själva 
under uppväxten. 

 


