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Abstrakt 

Bakgrund: Tonårsperioden är en tid av förändring och känslomässig utveckling. En tonåring 

med diabetes måste binda samman detta med sitt kroniska tillstånd och de begränsningar 

som medföljer. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som främst drabbar unga. Sjukdomen 

kräver dagligt intag av insulin och kontinuerliga blodsockermätningar. Syfte: Syftet var att 

belysa tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Metod: Litteraturöversikt med 

13 kvalitativa artiklar från databaserna PubMed samt Cinahl. Resultat: Många tonåringar 

med diabetes upplevde känslor av att vara annorlunda. Stöd från familj, vänner och vården 

visade sig vara viktigt för att tonåringarna skulle uppleva trygghet vilket underlättade deras 

vardag. Informationen kring sjukdomen uppgavs i många fall inte vara anpassade till 

tonåringarnas liv. Många tonåringar upplevde förlust av spontanitet och att diabetes 

begränsade deras liv. Diskussion: Vikten av att uppfatta känslor av att känna sig 

annorlunda kan underlätta sjuksköterskans uppgift att ge tonåringar information som de 

kan ta till sig. Alla tillfällen att bidra till ökat stöd för tonåringen bör beaktas då detta kan 

leda till starkare känslor av trygghet för individen, vilket gynnar hur tonåringen tar hand 

om sin diabetes. Slutsats: Diabetes typ 1 påverkar tonåringarnas liv. Detta leder till att stöd 

är viktigt för att tonåringarna ska kunna hantera sjukdomen på bästa sätt. Vårdpersonal 

måste ha kunskap om tonåringens upplevelser för att på bästa sätt stötta tonåringarna och 

bidra till god individanpassad omvårdnad.  

 

Nyckelord: Acceptans, diabetes mellitus, stöd, tonåringar, Travelbee, upplevelser 
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Introduktion 
I Sverige har cirka 50 000 människor typ 1-diabetes varav ca 7000 av dessa är barn och 

ungdomar. Från 80- talet har antalet barn och unga som insjuknar i diabetes typ 1 nästan 

fördubblats. 2016 insjuknade 926 tonåringar och barn i Sverige (Diabetesförbundet, 2017). 

Bakgrund 

Tonåringar 

Enligt Cullberg (2006, s. 66-73) sträcker sig tonårsperioden mellan tolv till artonårsåldern. 

Den kan delas in i tre stadier; förpuberteten, puberteten och adolescensen. Under 

förpuberteten kan många tonåringar ta ett steg tillbaka, för att sedan göra ett språng mot 

könsmognad och vuxenlivet. Under puberteten förändras och utvecklas tonåringens kropp 

fysiskt. Under det sista stadiet, adolescensen tas ofta steget mot att klara sig själv utan 

föräldrarna. 

Identitetsutvecklingen bidrar till tillväxten av ens personlighet. Många ungdomar söker en 

förebild som de försöker efterlikna antingen tillfälligt eller ibland mera långvarigt. 

Enligt Cavini, Goncalves, Cordeiro, Moreira och Resck (2016) präglas tonåringar av fysiska, 

biologiska och psykosociala förändringar och genomgår en känslomässig utveckling. Det 

ställs högre krav och mer ansvar att fatta beslut inför framtiden. En helt ny värld upptäcks 

där nya erfarenheter och känslor är en del av det dagliga livet. En tonåring med diabetes 

måste binda samman detta med sitt kroniska tillstånd och de begränsningar som medföljer. 

Kime (2013) beskriver övergångsperioden från barn till vuxenvården som en viktig tid i de 

ungas liv. Unga människor och föräldrar menade att denna övergång gav konsekvenser på 

hur tonåringarna fortsatte att hantera sin diabetes och uttryckte önskemål om mer 

information om denna process. Tiberg och Wennick (2009, s. 270-271) menar att 

tonårsperioden är en tid då tonåringen normalt utsätter sig för risker, vilket hör till den 

normala utvecklingen. Detta, tillsammans med diabetes ger upphov till ytterligare 

svårigheter och frustrationer för tonåringarna med större risktagande till följd. Föräldrarnas 

inverkan till att sköta tonåringens diabetes minskar under denna period eftersom 

tonåringarna måste ges utrymme att sköta sin diabetes på egen hand.  
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Att leva med en kronisk sjukdom 

En kronisk sjukdom kan på många sätt innebära stora förändringar i den drabbades liv. 

Depressioner och känslor av förlust kopplade till sjukdomen samt frågor som att hitta sig 

själv, känna sig fångad i ett annat liv och kampen att återta sin forna identitet beskrivs av 

Kouwenhoven, Kirkevold, Engedal, Biong och Kim (2011) som vidare menar att trötthet, 

brist på energi och nedsatt kroppsfunktion relaterat till kronisk sjukdom kan utgöra hinder 

för att återuppta dagliga aktiviteter vilket leder till frustration och nedstämdhet.   

 

Känslan av att förlora friheten samt att känna sig annorlunda är något som tydligt beskrivs 

av tonåringar som drabbats av en kronisk sjukdom. Hos tonåringar finns en strävan efter att 

vara normal och passa in. En acceptans av den kroniska sjukdomen kan vara nödvändig för 

att kunna gå vidare. Ensamhet är också något som tonåringarna ofta upplever när de 

drabbats av en kronisk sjukdom samt känslan av att känna sig som den enda i världen som 

drabbats av detta. Det var viktigt för självkänslan att få möjlighet att träffa andra i samma 

situation (Robinson, 2015). Ett kroniskt tillstånd skapar omedelbart en psykologisk konflikt 

mellan individens egen strävan efter tillfredsställelse och ambitioner, samtidigt som behovet 

fanns att leva efter de sjukdomsrelaterade kraven (Watts, O’Hara & Trigg, 2010). Att drabbas 

av en kronisk sjukdom involverar inte bara den drabbade tonåringen, utan hela familjen. Det 

krävs att de som möter dessa familjer har utbildning för att kunna möta fysiska och 

emotionella behov (Cavini et al., 2016). Tonåringar som lever med en kronisk sjukdom 

upplever begränsningar vad gäller sitt aktiva deltagande i vardagen. Detta medför 

anpassningar som dessa tonåringar måste göra, vilket kan leda till att de känner sig 

annorlunda och utestängda på grund av restriktioner som infördes som följd av deras 

kroniska tillstånd (Lambert & Keogh 2015). 

 

Diabetes typ 1 

Sjukdomen som främst drabbar unga, kallades förr barn- och ungdomsdiabetes och är en 

autoimmun sjukdom. Detta innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör 

betacellerna i bukspottkörteln som producerar insulin vilket medför att nästan all 

insulinproduktion upphör och att tillförsel av insulin krävs. Insjuknande förloppet kan ske 

så snabbt som några veckor, upp till flera månader och de vanligaste symtomen när barn och 
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ungdomar insjuknar är ökad törst, stora urinmängder, viktnedgång, trötthet samt suddig 

syn  (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007, s. 54-59).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) beskriver att insulinbrist som uppstår i kroppen vid 

diabetes kräver dagligt intag av insulin. Forskning visar att cirka 50-60% av dem som 

insjuknar med typ diabetes typ 1 är yngre än 16-18 år vid presentation. Diabetes typ 1 

uppträder sällan under vuxen ålder (Daneman, 2006). Det snabba förloppet vid insjuknandet 

hos barn och ungdomar beskrivs även av Atkinson, Eisenbarth och Michels (2014) som 

menar att insulinproduktionen avtar snabbare bland dessa i jämförelse med vuxna som 

drabbas av diabetes typ 1.  

 

Det övergripande målet med all behandling av diabetes är att ersätta insulinsekretionen i 

kroppen så att den drabbade kan leva på liknande sätt som friska tonåringar. Insulin 

administreras vanligtvis med hjälp av en insulinpenna. Kost samt fysisk aktivitet är även 

viktiga komponenter i behandlingen, så även utbildning och information om sjukdomen och 

dess behandling. Mycket av informationen ges till föräldrarna i början, men viktigt att även 

göra barnet eller tonåringen delaktig. Att anpassa informationen till barnets ålder är viktigt. 

Familjen behöver oftast mycket stöd i början för att få ihop en vardag med alla krav som 

sjukdomen faktiskt kräver (Tiberg & Wennick, 2009, s. 268-271). Hypoglykemi eller lågt 

blodsocker orsakas av otillräckligt kaloriintag, överdriven insulindos eller otillräcklig 

förberedelse för fysisk aktivitet. Ofta kan orsaken inte bestämmas. För att förebygga 

hypoglykemi behövs frekvent blodglukos övervakning och noggrann balans mellan 

insulindos, matintag och fysisk aktivitet (Daneman, 2006). Egenvård vid diabetes typ 1 

innebär att självständigt eller med hjälp av andra administrera insulin antingen med penna 

eller via en pump. Glukosövervakning är också en del i processen. Tonåringarna ska även 

kunna beräkna rätt dos insulin som de ska administrera. Vissa tonåringar klarar detta på 

egen hand medan vissa behöver hjälp av andra (Bixo Ottosson, Åkesson, Ilvered, Forsander 

& Särnblad, 2017). 
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Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) presenterar i en översättning av international council of 

nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som är, att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans 

professionella ansvar är riktat till människor i behov av vård i första hand. Sjuksköterskans 

ska genomföra omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter samt ta hänsyn till 

människors olika tro, vanor och värderingar.  

 

Under barnets första sjukhusvistelse är fokusen för diabetesteamet, där sjuksköterska ingår, 

att undervisa familjemedlemmarna om administrering av insulin, övervaka blodsockernivån, 

reglera kosten för att se om de kan tillämpa denna kunskap på ett relevant sätt. Under 

sjukhusvistelsen satsade personalen lika stor uppmärksamhet på föräldrar som på det sjuka 

barnet att aktivt delta i vården. Studier visar vikten av att utbilda både föräldrar och det 

nyligen diagnostiserade barnet. I Sverige, när ett barn diagnostiseras med diabetes, förblir 

både barnet och dennes familj på sjukhuset i ungefär två veckor. Under den tiden vägleder 

en sjuksköterska och en barnläkare specialiserad på diabetes varje familj efter deras 

förutsättningar. Detta ger både föräldrar och barn nödvändig kunskap som de sedan 

behöver för att klara av egenvården hemma (Jönsson, Hallström & Lundqvist, 2010). Enligt 

Joyce Travelbee (1971, s.9-13, 93-95) teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter är 

det sjuksköterskans uppgift att förebygga, eller hjälpa individen att hantera sjukdom och 

lidande för att upprätthålla hälsa på högsta möjliga nivå och om nödvändigt hjälpa till med 

att finna mening i dessa upplevelser. I möten med individer som drabbats av sjukdom menar 

Travelbee att det är grundläggande att sjuksköterskan utvecklar en förståelse för den sjukes 

uppfattning av sitt aktuella hälsotillstånd, eftersom begreppet hälsa förklaras vara en högst 

subjektiv och individuell upplevelse. Utan denna förståelse finns ingen möjlighet för att 

hjälpa individen att hitta mening i sjukdom och lidande. Travelbee anser därför att 

kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och menar att all interaktion 

med den sjuke individen kan ge sjuksköterskan värdefull information om individens 

tillstånd vilket skapar grunden för sjuksköterskan att basera sina omvårdnadshandlingar på. 

Förutom verbal kommunikation delas omedvetet tankar, känslor och attityder. Att skapa ett 

ömsesidigt förtroende genom att visa respekt och engagemang betonas som avgörande för 
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att en mellanmänsklig relation skall kunna uppstå mellan den sjuke och sjuksköterskan. 

Förtroende skapas i den stund en upplevelse av att det som förmedlas accepteras och inte 

reduceras, ignoreras eller förlöjligas. Travelbee grundar sina värderingar inom omvårdnaden 

på att utgå från att varje patient är en unik individ på samma sätt som varje sjuksköterska är. 

Problemformulering 

Att vara tonåring kan vara en jobbig period i livet, att dessutom drabbas av en livslång 

sjukdom som diabetes påverkar tonåringens liv. Det innebär att tonåringen kommer behöva 

ta mer eget ansvar för att klara av det dagliga livet med sin diabetes. För att sjuksköterskan i 

mötet med tonåringen ska kunna stödja denne på bästa sätt är det betydelsefullt att kunna 

identifiera tonåringens upplevelse av att leva med diabetes för att individanpassa 

omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet var att belysa tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 

Metod 

Design 

Uppsatsen skrevs som en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017, s.141) handlar om att 

skapa en översikt över den kunskap som finns inom ett visst omvårdnadsrelaterade område,  

även problem som kan finnas inom sjuksköterskans verksamhetsområde eller 

kompetensområde. Det handlar om att ta ställning till resultat, metoder och ibland även 

diskutera teoretiska utgångspunkter som använts i tidigare forskning och jämföra dessa för 

att kunna påvisa skillnader och likheter och på så sätt komma fram till nya resultat.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle handla om tonåringars 

upplevelse av diabetes typ 1, vara publicerade mellan 2008-2018, skrivna på engelska samt 

att tonåringarna i studien skulle vara mellan 13-18 år. Dessutom skulle artiklarna erhålla hög 

eller medelhög kvalitet enligt Friberg (2017 s. 187) granskningsmall för att god trovärdighet 
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skulle uppnås, där kravet på ett etiskt resonemang var något som skulle finnas i artiklarna. 

Studier där deltagande tonåringar i tillägg till diabetes hade fler sjukdomar exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Då dessa är lämpliga databaser i 

omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2016, s. 92) Sökningar gjordes med MeSH-termer i 

PubMed och Cinahl- headings i Cinahl. Dessutom användes thesaurus och booleska 

sökoperatorn AND för att precisera sökningen (Polit & Beck, 2017, s.91). I samtliga sökningar 

användes sökordet Diabetes Mellitus med thesaurusen Type 1+ (i Cinahl) eller Type 1 (i 

PubMed) med kombinationer av engelska synonymer för ungdomar och upplevelser tills 

dess att artiklar i de första sökningarna återkom i de senare. I tillägg användes fritext ordet 

experienc* i vissa sökningar. Begränsningar i sökningen var artiklar skrivna på engelska, 

peer reviewed (i Cinahl), publicerade mellan 2008-2018 samt hade deltagare i åldern 13-18 år. 

Sökord:  Adolescent, Adolescence, Daily life, Diabetes Mellitus, Type 1, Experienc*, Young 

Adult.  Se tabell 1.  

 

 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Inledningsvis lästes samtliga artiklars titlar på de genomförda sökningarna. Abstrakten 

lästes därefter på de artiklar där titeln verkade svara mot syftet, för att förstå vad dessa 
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artiklar ämnade avhandla. Artiklar som fortsatt var av relevans samt tycktes beskriva 

tonåringars upplevelse av att leva med diabetes lästes sedan grundligt för en bredare 

förståelse. Vidare kontrollerades de lästa artiklarna i Ulrichsweb för att se så att artiklarna 

var publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter. De artiklar som slutligen verkade 

lämpliga att ta med till litteraturöversiktens resultat kvalitetsgranskades med hjälp av 

Fribergs (2017, s.187) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle svara på 70% 

(10) av de 14 granskningsfrågor för att bedömas som medelhög kvalitet. För hög kvalitet 

krävdes 90% (13-14) av 14 frågor besvarade. Inkluderade artiklar presenteras i bilaga 2. 

 

Analys 

Tillvägagångssättet för att analysera artiklarna gjordes i enlighet med Friberg (2017, s.148-

149) genom att valda artiklar numrerades. Sedan lästes artiklarna upprepade gånger för att 

förstå innehåll och sammanhang. Efter det gjordes en sammanfattning av varje artikel med 

fokus på vald åldersgruppers upplevelser av att leva med diabetes. Artiklarna fördes 

därefter in i en översiktstabell. Vidare färgmarkerades alla upplevelser ur artiklarnas resultat 

som svarade mot litteraturöversiktens syfte. De färgmarkerade upplevelserna 

sammanställdes sedan i ett gemensamt dokument i syfte att lättare skapa en förståelse över 

fynden. Markerade resultat som handlade om liknande upplevelser fördes senare ihop och 

bildade subteman. Likheter och skillnader söktes. De markerade upplevelserna bildade 

slutligen i fem subkategorier, vilket senare resulterade i tre övergripande kategorier.   

 

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2017, s.137) beskriver hur etiska överväganden ska tillämpas när det kommer 

till människor som medverkar i vetenskaplig forskning för att de ska värna om de mänskliga 

rättigheter som råder för deltagarna. Inkluderade artiklar ansågs därför behöva vara 

godkända av en etisk kommitté samt innehålla ett etiskt resonemang då artiklarna i 

översikten innefattade tonåringar och deras upplevelse. Strävan var att ha ett objektivt 

förhållningssätt genom arbetet samt bortse från egna åsikter och värderingar.  
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Resultat 

Resultatet i denna översikt byggde på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar samt en med 

mixad design. Fyra kategorier uppkom, dessa var upplevelse av autonomi, upplevelse av 

stöd, betydelsen av att passa in eller känna sig annorlunda, psykologiska och fysiologiska 

upplevelser. Till vissa kategorier tillkommer sedan subkategorier. 

Upplevelse av autonomi 

Upplevelse av ansvar 

Karlsson, Arman och Wikblad, (2008) visade på att i vissa fall var tonåringarna villiga att ta 

det fulla ansvaret och i andra situationer var omognad ett hinder för att helt kunna hantera 

sin diabetes. Att själva ta över ansvaret som tidigare låg på föräldrarna till att sköta 

egenvården skapade känslor av osäkerhet hos tonåringarna som ansåg att det krävdes egen 

vilja för att få rätt till självbestämmande. Goda råd från människor i tonåringarnas 

omgivning som inte visste hur det var att leva med diabetes förekom men besluten ansågs 

ligga på deras eget ansvar. Flera tonåringar såg fram emot att få ta eget ansvar över sin 

diabetes. Dock fanns det tillfällen då tonåringarna inte kunde hantera situationen själva 

vilket kunde bero på osäkerhet och omognad. Många tonåringar beskrev också 

blodsockerkontroll och administration av insulin som en utmaning (Freeborn, Dyches, Roper 

& Mandleco, 2013). Tonåringarna var medvetna om och kände till att okontrollerad diabetes 

skulle påverka deras framtid (Scholes et al., 2013). En önskan om att kunna ta ansvar, bli 

självständig och planera för framtiden var något som tonåringarna upplevde i många studier 

(Boman, Bohlin, Eklöf, Forsander & Törner, 2015; Chao et al., 2016; Olsen Roper et al., 2009). 

De upplevde positiva känslor när de klarade av att sköta sig själva. Tonåringar som 

accepterat sjukdomen var självbestämmande och tog eget ansvar (Boman et al., 2015; Chao et 

al., 2016). Detta framkom även i en annan studie av Babler och Strickland, (2015) där de 

tonåringar som accepterat sjukdomen också inkluderade sjukdomen i det normala livet 

vilket gjorde den möjlig att hantera. I en annan studie ansåg sig tonåringarna vara experter 

på att hantera sin egenvård baserat på själva upplevelsen av hur det känns i kroppen vid 

ostabilt blodsocker (Karlsson et al., 2008). Några tonåringar upplevde ett behov av att veta 

hur de skulle hantera sina matvanor för att kunna kontrollera sin diabetes bättre. Frågor som 

varför de var tvungna att äta efter ett schema eller vad de kunde äta var funderingar som 
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dök upp (Olsen Roper et al., 2009). Blodglukosmätningar och injektioner upplevdes vara en 

källa till stress även om det så innefattade att de hade insulinpump. Anpassning till dieten 

och dagliga beslut rörande sjukdomen upplevdes även det som svårt.  Stress över att behöva 

leva med sjukdomen och egenvården beskrevs av vissa: ”never goes away” (Chao et al., 

2016, s. 139) eller ”I wish I could have a day off” (Chao et al., 2016, s. 139). Att inte vilja ta 

ansvar beskrevs även av vissa tonåringar som inte accepterat sjukdomen. Skolrelaterade 

frågor angavs som orsak till att egenvården inte sköttes och glömska användes som ursäkt 

för att slippa ansvar (Boman et al., 2015). Vissa uppgav att de ibland uppfattade 

kommunikationen med föräldrarna som upphov till frustration då föräldrarnas oro med 

påföljande påpekanden angående blodglukosmätningar och injektioner uppfattades som 

tjatande (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Viklund & Wikblad, 2009). Hur tonåringarna 

upplevde livet med diabetes relaterades till stor del av huruvida de accepterat sjukdomen 

eller inte (Babler & Strickland, 2015). När diabetes integrerats och accepterats av tonåringen 

blev rekommenderade egenvårds rutiner inkluderade i det normala livet. Det visade sig att 

de som inte accepterat sjukdomen försökte dölja sin diabetes och ignorerade egenvårds 

rutiner när de var bland vänner, vilket ledde till upplevelser av ensamhet (Castensøe-

Seidenfaden et al., 2017). 

 

Förändring och känslor  

Lowes et al. (2015) menade att egenvården gjorde intrång i ungdomarnas liv som på så sätt 

begränsades. Detta ökade känslor av nedstämdhet vilket i sin tur ledde till att vissa 

ungdomar till slut ignorerade egenvården kring sjukdomen. En följd av diagnosen beskrevs 

av de äldre deltagarna som kände förlust av spontanitet, då de inte längre kunde göra 

samma saker som deras friska kamrater (Babler & Strickland, 2015; Castensøe-Seidenfaden et 

al., 2017; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Upplevelsen av att få diagnosen ledde 

tonåringar till förståelse för att livet skulle förändras vilket även där gav känslor av förlust 

(Babler & Strickland, 2015). Dock ville tonåringar som inte accepterat sjukdomen att den 

skulle försvinna och kunde inte förlika sig med tanken att leva ett liv med diabetes (Boman 

et al., 2015). Många av tonåringarna uttryckte missnöje av att missa skolan på grund av 

vårdbesök, vilket gav följder på studieresultat samt begränsade umgängestid med vänner 

(Lowes et al., 2015). Tonåringarna ansåg att egenvården var betungande eftersom alla 



10 

 

aktiviteter måste planeras på förhand så att extra mat och insulin togs med (Castensøe-

Seidenfaden et al., 2017). Flera deltagare betonade behovet av autonomi (Boman et al., 2015; 

Chao et al., 2016). Tonåringarna kände även oro för framtiden vilket innebar frågor rörande 

övergången från barn- och ungdomsklinik till vuxenklinik, om det skulle vara möjligt att ha 

pojk- eller flickvän, skolgången och att skaffa familj. Tonåringarna undvek att tala med 

föräldrarna om sin oro för framtiden då de inte ville göra dem bekymrade eller ledsna. Detta 

fick dem istället att känna sig ensamma i sin oro (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). 

Upplevelse av stöd 

Stöd från föräldrar 

Flera tonåringar beskrev hur de först var beroende av sina föräldrar när de fick sin diagnos. 

En 14 årig flicka beskrev hur hennes föräldrar behövde göra allt för henne till en början 

(Olsen Roper et al., 2009). Föräldrar  kunde stödja tonåringarna till att sköta egenvården 

genom att de vägledde och påminde dem om till exempel blodglukosmätning och 

insulininjektioner. Föräldrarnas engagemang ingav säkerhet för tonåringarna vilket ledde till 

en enklare vardag med diabetes, vilket i sin tur ledde till ökad självkänsla (Viklund & 

Wikblad, 2009). Tonåringarna beskrev att deras föräldrar uppmuntrade och hjälpte dem att 

klara av sjukdomen. En 13 årig pojke berättade “My dad...teaches me.. how to take care of 

myself...teaches me to be responsible with my insulin and stuff” (Olsen Roper et al., 2009, 

s.1710). Andra beskrev mamman som den person i familjen som hjälpte till mest (Scholes et 

al., 2013). Föräldrar ingav trygghet för tonåringarna när de behövde stöd eller hjälp att fatta 

olika beslut kring sin diabetes. Det gjorde att tonåringarna kände sig lättade när föräldrarna 

tog över bördan. Dock kunde föräldrarnas ältande sänka tonåringarnas motivation (Karlsson 

et al., 2008). Även Boman et al. (2015) beskrev att vissa deltagare kände positivt stöd från 

föräldrarna, eftersom de hjälpte tonåringarna att komma ihåg saker eller fanns där för dem. 

Detta var något tonåringarna upplevde som kärleksfullt och omtänksamt. Föräldrars 

involvering uppgavs även stärka tonåringen till att fatta beslut kring egenvården.  

Föräldrar som var frånvarande, hade brist på tid och engagemang, brist på kunskap eller 

som upplevdes tjatiga ansågs inte bidra med något stöd för tonåringarna samt var upphov 

till frustration (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Viklund & Wikblad, 2009). Vissa deltagare 

valde att hålla blodglukos nivåerna högre än rekommenderat i situationer där de riskerade 
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hamna i ett hypoglykemiskt tillstånd, och uppgav att de ofta saknade kunskap, färdigheter 

och stöd från föräldrarna för att själva klara egenvården. Detta ledde till att de kände sig 

generade och att de fick slita med att dölja deras inkompetens inför sina föräldrar 

(Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Tonåringarna menade att familj och vänners stöd samt 

föräldrarnas förmåga att släppa taget var faktorer som påverkade tonåringarnas möjligheter 

att acceptera sjukdomen (Babler & Strickland, 2015).  

 

Stöd från vänner och skola 

Att få stöd av sina vänner underlättade egenvården (Spencer, Cooper & Milton, 2013). 

Vänners stöd gjorde även att tonåringarna lättare kunde få ihop en vardag med sin diabetes 

utanför hemmet (Karlsson et al., 2008; Spencer et al., 2013). Tonåringarna glömde bort sin 

diabetes när de var bland vänner, de kände sig trygga med att deras vänner kände till deras 

diabetes, vilket gjorde att tonåringarna lättare kunde hantera sin diabetes i vardagen ( 

Karlsson et al., 2008; Scholes et al., 2013).  Stöd och acceptans från vänner kunde visa sig 

genom att vännerna väntade vid insulininjektioner i samband med måltid (Karlsson et al., 

2008). Tonåringarna ansåg inte att de blivit retade, hade svårt att skaffa vänner eller mött 

fördomar på grund av sin diabetes (Scholes et al., 2013). De hade inga problem att sköta sin 

egenvård bland vänner (Spencer et al., 2013). 

 

Tonåringarna ansåg att det var viktigt att ha någon i närheten som kunde hjälpa till när 

blodsockret sjönk (Freeborn et al., 2013). Tonåringar som accepterat sjukdomen kände stöd 

från skolpersonalen, medan de som inte accepterat sjukdomen upplevde brist på stöd 

(Boman et al., 2015). Detta upplevde även tonåringarna i Spencer et al. (2013) som dolde det 

faktum att de hade diabetes för sina vänner. I situationer där vännerna inte var ett stöd 

undvek tonåringarna egenvården i miljöer utanför hemmet. Vissa tonåringar kände en 

rädsla över att förlora vänner om de skulle berätta om sjukdomen medan andra inte ville 

belasta vännerna vilket ledde till att dessa uteslöts (Boman et al., 2015). 

 

Stöd från vården 

Tonåringarna förlitade sig ofta på sjukvården men kunde ibland ha svårt att följa de råd och 

riktlinjer de fick eftersom sjuksköterskans råd inte var anpassade till tonåringens liv. Dock 
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uppfattade aldrig tonåringarna att de blev tvingade att göra saker som de inte ville, utan att 

de fick stöd i med och motgångar (Karlsson et al., 2008). Kommunikationsfärdigheter var 

något som starkt påverkade upplevelsen av besöket på diabeteskliniken. Bra kommunikation 

ledde till att upplevelsen av besöket kändes positiv och motiverande enligt deltagarna. 

Däremot ledde dålig kommunikation till att deltagarna istället upplevde att de blev talade 

till utan att själva få göra sig hörda. Sjuksköterskan föredrogs mot läkaren i konsultationer 

då den sistnämnda upplevdes som mindre patientcentrerad. Konsultation med flera 

yrkesgrupper inom diabetesvården samtidigt, sågs inte alla gånger som hjälpsamt utan 

upplevdes som överväldigande. Rummet upplevdes då som överbefolkat vilket fick 

tonåringarna att känna sig blyga och inte lika öppna (Lowes et al., 2015). Tonåringarna 

uppfattade inte sjuksköterskans roll som endast sjukdoms inriktad utan istället mer som 

ångestlindrande. Tonåringarna som inte accepterat sjukdomen upplevde en önskan om att 

samtalen mer skulle handla om dem som individer och deras livssituation. En deltagare som 

accepterat sjukdomen ville hellre ha konsultation istället för att bli tillsagd vad denne borde 

eller inte borde göra. Tonåringarna betonade dock betydelsen av personalen på kliniken och 

beskrev personalen som ljuset i mörkret. De upplevde att personalen lyssnade, brydde sig 

om och försökte göra saker bättre för tonåringarna. Där fick tonåringarna hjälp att sköta sin 

diabetes, vilket gav dem en positiv upplevelse (Boman et al., 2015). Att behöva kontrollera 

sitt blodglukos samt att administrera insulin var dagliga utmaningar för tonåringarna som 

upplevde det både besvärligt och smärtsamt (Chao et al., 2016; Olsen Roper et al., 2009). 

Vissa tonåringar beskrev nålskräck eller motvilja att sköta egenvården framför andra (Babler 

& Strickland, 2015) och såg det som en milstolpe när de övervann rädslan för nålstick vilket 

innebar att de själva klarade av att kontrollera sitt blodglukos (Babler & Strickland, 2015; 

Babler & Strickland, 2016). Modet att övervinna rädslan för nålstick skänkte tonåringarna en 

känsla av glädje enligt Karlsson et al. (2008).  Vissa tonåringar beskrev att de såg fram emot 

besök på kliniken eftersom de där stärktes i känslan att förbättra egenvården av sin diabetes 

(Lowes et al., 2015). Dock kände vissa tonåringar oro inför besöket på diabeteskliniken 

relaterat till potentiella konfrontationer och konflikter (Boman et al., 2015; Lowes et al., 2015). 

Vid höga blodglukosvärden gav det upphov till känslor av skam. Samtliga tonåringar ansåg 

sig ha sig själva att skylla vid bra eller dåliga blodglukosvärden (Boman et al., 2015). 
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Andra upplevde inte att kliniken var en resurs för känslomässigt stöd för dem, utan såg 

hellre kliniken som informationskälla för egenvården kring sjukdomen. De tillfällen då 

personalen tog sig tid och erbjöd känslomässigt stöd uppskattades dock (Lowes et al., 2015). 

Det visade även Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) i sin studie där vissa av tonåringarna 

upplevde att de fick bra råd och stöd på kliniken medan andra upplevde brist på stöd. 

Betydelsen av att passa in eller känna sig annorlunda 

De som fått diagnosen i mycket låg ålder, uppgav att de inte mindes särskilt mycket av detta 

och såg därför sjukdomen som något som de bara fick acceptera att leva med (Scholes et al., 

2013; Spencer et al., 2013). De som fick diagnosen i högre ålder upplevde starkare känslor av 

förlust. Att uppfattas normal var något tonåringar med diabetes ansåg som något viktigt att 

sträva efter och de menade att med tiden så blev livet med diabetes normalt (Marshall et al., 

2009). Hos Scholes et al. (2013) framkom det att de tonåringar som fått diagnosen sent i livet 

upplevde diagnosen som traumatisk. En 18 årig flicka beskrev hur hon blev upprörd över att 

få diabetes, samt att hon inte förstod då hur illa det var. 

 

Tonåringar med diabetes jämförde sig med sina vänner och känslor av att inte passa in var 

något många upplevde (Chao et al., 2016; Freeborn et al., 2013; Lowes et al., 2015; Marshall et 

al., 2009;; Olsen Roper et al., 2009). Anledningar till oro för att bli utpekade som annorlunda 

kunde vara kontroller av blodsocker eller insulininjektioner (Freeborn et al., 2013). Samt 

upplevelser av att egenvården kring sjukdomen var tidskrävande och gjorde intrång i 

ungdomarnas liv som på så sätt begränsades (Lowes et al., 2015).  Upplevelser av sjukdomen 

som en börda och bidragande faktor till att inte se sig normal beskrevs även av Castensøe-

Seidenfaden et al. (2017) med förlusten av spontanitet då alla aktiviteter behövde planeras på 

förhand. En vilja att vara normal men känna sig annorlunda beskrevs av vissa och en 17 årig 

pojke pratade med sina föräldrar om varför “I have to be different from everybody else” och 

funderingar på hur andra med diabetes hanterar sjukdomen förekom ibland (Olsen Roper et 

al., 2009, s. 1711). Boman et al. (2015) beskrev att de som accepterat sjukdomen inte såg sig 

själva som sjuka eftersom sjukdomen inte påverkade deras liv så mycket. 

 



14 

 

Vissa tonåringar upplevde sig som normala när de umgicks med andra som hade diabetes. 

De kunde då dela tankar och utmaningar med varandra (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). 

Viljan att inte vara annorlunda gjorde att tonåringar ibland undvek sociala situationer på 

grund av sin diabetes (Spencer et al., 2013). För att uppfattas som normal i sociala situationer 

varierade strategierna från att dölja sjukdomen, men ändå sköta egenvården, till att helt 

ignorera egenvården (Boman et al., 2015). En stark önskan att uppfattas som normal beskrevs 

av en tonåring i en annan studie: ”-I’ve got to an age where I just want to be like my friends 

so much that I stopped taken my jab and ended up in a coma”(Lowes et al., 2015, s. 59). 

Tonåringars upplevelser av att inte passa in kunde tolkas utgöra en av flera barriärer mot att 

acceptera sjukdomen vilket försvårade möjligheterna till att klara egenvården (Babler & 

Strickland 2015; Freeborn et al., 2013). Vissa tonåringar upplevde även att människor i deras 

närhet kände sig rädda och oroliga över dem (Scholes et al. 2013). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa artiklar utgjorde merparten av litteraturöversiktens artiklar som granskades, 

vilket ansågs vara lämpligt eftersom upplevelser efterfrågades (Polit & Beck, 2017, s. 47) En 

studie var av mixad design.  

 

För att begränsa träffar i sökningarna resonerade författarna om skillnader i tonåringars 

livssituation idag och hur den kan ändrats genom tiden, men även att forskning och 

utveckling kring egenvård, medicinering och administrering av insulin, kunde utgöra 

nämnvärda skillnader på ungdomars upplevelser av diabetes idag och för 10 år sedan. 

Därför begränsades sökningen även till att artiklarna skulle vara skrivna inom de senaste 10 

åren. I bakgrunden av denna litteraturöversikt beskriver Cullberg tonårsperioden mellan 12- 

18 år. Denna avgränsning gick dock inte att utföra i databaserna utan där var avgränsningen 

i åldern 13-18 år. Detta medförde att resultatet inkluderar upplevelser från tonåringar som 

var mellan 13- 18 år. Artikelsökningar till litteraturöversikten gjordes i databaserna PubMed 

och Cinahl, eftersom dessa databaser är relevanta inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 

2017, s. 92). Sökningar i psycinfo, som främst inriktar sig mot psykiatrisk vård genomfördes 
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aldrig eftersom denna databas anses avhandla områden utanför syftet i denna studie. Detta 

hade eventuellt kunnat tillföra studien ytterligare relevanta träffar. Vilket kan anses vara en 

svaghet. Valda sökord förutom Diabetes mellitus type 1 diskuterades och kom att innefatta 

olika synonymer av tonåring och upplevelser. Från primärsökningar hittades även 

synonymer från de olika databasernas sökträd. Sökord som fanns med initialt men som inte 

resulterade i några inkluderade artiklar var bland annat: Perception, life experience, 

management, life change event, life experience. I tillägg till Mesh termer och Cinahl headings 

användes fritextordet experienc* i vissa sökningar för att få fler relevanta träffar. Möjligen 

skulle andra kombinationer av sökord anses utgöra andra träffar, som skulle kunna leda till 

andra resultat. Dock anses valda sökord relevanta för valt syfte. Samtliga sökkombinationer 

gav sammanlagt 856 träffar, vilket kan anses att alltför breda sökningar gjordes. Denna breda 

sökning gjordes för att inte missa artiklar som kunde vara av intresse. Tid avsattes att läsa 

igenom alla titlar. Detta ledde fram till 31 artiklar som fortsatt var relevanta för studien och 

samtliga av dessa artiklar lästes i helhet. 12 artiklar föll bort av anledningar som att de inte 

svarade på syftet till denna översikt, inte tydligt beskrev deltagarnas ålder eller att 

deltagarna hade fler sjukdomar förutom diabetes typ 1. Vissa artiklar inkluderades trots att 

de förutom tonåringarnas upplevelser även beskrev föräldrars och/eller syskons upplevelser. 

Tydlighet på vilkas upplevelser som beskrevs var då nödvändigt. Sammanlagt 

kvalitetsgranskades 19 artiklar med hjälp av Friberg (2017, s. 187 ) granskningsmall. Vald 

granskningsmall för kvalitativa artiklar bestod av 14 granskningsfrågor. Mallen ansågs dock 

vara otydlig då ingen poängsättning eller övrig beskrivning för användning angavs vilket 

kan ses som en svaghet på grund av fri tolkning av författarna. Därför bedömdes artiklar 

som tydligt svarade på 70% (10) av de 14 frågor vara av medelhög kvalitet respektive de 

artiklar som svarade på 90-100% (13-14) av hög kvalitet. Endast artiklar som uppnådde 

medelhög eller hög kvalitet valdes ingå i resultatet i denna översikt. Detta för att 

trovärdigheten i resultatet skulle uppnås. Vilket anses som en styrka för resultatet. Vissa 

frågor var av större vikt än andra som till exempel att deltagarnas ålder tydligt beskrevs 

samt att ett etiskt resonemang fördes. Dessutom skulle artiklarna var granskade av en etisk 

kommitté. Dessa frågor var avgörande för att artiklarna skulle svara mot 

litteraturöversiktens ställda inklusionskriterier och etiska krav. Av sökkombinationer som 

inte resulterade i artiklar som inkluderades och därför inte presenteras i tabell 1, granskades 
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sex artiklar. Av dessa höll fem av dem inte tillräckligt hög kvalitet och en svarade inte mot 

översiktens syfte. En artikel som presenteras i tabell 1 var dubblett. Tabell 1 presenterar 

endast söksträngar som resulterade i artiklar som inkluderades i översikten. I flera studier 

som ingår kunde endast vissa deltagares upplevelser inkluderas i litteraturöversiktens 

resultatet, på grund av att åldersspannet i dessa studier inte helt motsvarade uppsatt 

målgrupp. Dessa innehöll dock relevanta upplevelser varför de ändå valdes att tas med. 

Under analysen så färgmarkerades alla upplevelser ur artiklarnas resultat var för sig. På 

detta sätt ansåg författarna att inga upplevelser missades. Sedan sammanställdes dessa 

känslor i ett gemensamt dokument, upplevelserna fördes ihop till elva subkategorier. När 

likheter och skillnader söktes bildades tillslut fem subkategorier. Av dessa bildades sedan 

slutligen tre övergripande kategorier. Dessa kategorier och subkategorier ändrades ett antal 

gånger under arbetes gång, detta för att hitta kategorier som beskriver upplevelsen på ett 

rättvist sätt. Att upplevelserna var det som fick styra och tillslut forma dessa kategorier anses 

göra dessa trovärdiga. 

 

 Könsfördelningen i de olika studierna var jämn överlag. Detta anses vara en styrka för 

överförbarheten till andra sammanhang. Artiklar som utgör resultatet i denna översikt var 

från länderna Storbritannien, USA, Sverige, och Danmark. Inga kulturella skillnader kunde 

dock urskiljas vad gäller tonåringars upplevelser i de olika länderna, vilket även det ledde 

till tydlig överförbarhet av resultaten från dessa.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa tonåringars upplevelser av att leva med 

diabetes. Detta resulterade i två huvudfynd: Betydelsen av att passa in eller känna sig 

annorlunda och upplevelsen av stöd från vänner, familj, skola och vården. Under dessa 

teman ingick egenvården som ett bifynd, då denna hade stor påverkan till de olika 

upplevelserna och känslorna som beskrevs.  

 

I resultatet framkom det att egenvården bidrog till olika upplevelser och känslor. Då 

egenvård inte är en upplevelse i sig ses detta som ett bifynd. Detta var dock en stark 
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påverkande faktor som inte kunde bortses från, då upplevelserna till stor del kretsar runt 

den dagliga egenvården som diabetes faktiskt kräver. Viljan av att vara normal men känna 

sig annorlunda beskrevs av tonåringarna. Synen på egenvården, som på många sätt 

begränsade tonåringarnas liv, visade sig ha stor betydelse och var ofta orsaken till att de 

kände sig annorlunda. Många tonåringar kände förlust av spontanitet, vilket ledde till att 

tonåringarna inte skötte sin egenvård, som i ett fall från resultatet ledde till att en pojke 

hamnade i koma. Det framkom även i resultatet att tonåringarna som fått en tidig diagnos 

ansåg sig själva inte som sjuka utan att sjukdomen alltid funnits där. Tvärtom kände de 

tonåringar som fått en senare diagnos förlust av sitt tidigare friska liv. De visade sig även att 

de som accepterat sjukdomen inte såg sig själva som sjuka. Att tonåringar som fått en tidig 

diagnos, inte ansåg sig sjuka kan uppfattas rimligt att anta då sjukdomen mer eller mindre 

alltid funnits i tonåringarnas liv som därmed tidigt fått anpassa dagliga aktiviteter efter 

rådande förutsättningar. Det kan även förklaras genom Travelbee (1971, s. 9-10, 57) 

beskrivning av den subjektiva och högst individuella uppfattningen av begreppet hälsa. Med 

detta menar hon att individen är så frisk som denne känner sig. Förutom hur individen 

upplever sig må, kan även den känslomässiga reaktionen som individen upplever till följd 

av sjukdomen ha betydelse enligt Travelbee. Reaktionen beror på till hur stor del individen 

uppfattar sig själv hotas och till hur stor del individen tror sjukdomen kommer påverka 

dagliga aktiviteter. Följaktligen kan detta då även förklara varför det i resultatet framkom att 

starkare känslor av förlust upplevdes av andra tonåringar som fick diagnosen senare i livet. 

Dessa tonåringar kan antas ha ett större behov av autonomi, fler dagliga aktiviteter som 

begränsas och en starkare önskan av att passa in och uppfattas normal än tonåringar som fått 

en tidigare diagnos. Vikten av att uppfatta sig som normal i förhållande till sina vänner 

belystes i resultatet. I likhet med tonåringar som lever med diabetes, beskrev Lambert och 

Keogh (2015) hur barn med andra kroniska sjukdomar strävade efter att vara som deras 

friska vänner och använde dessa för att beskriva normalitet. Liknande fynd visades även i en 

studie av Huus och Enskär (2007) där tonåringar beskrev känslan av att vara annorlunda och 

att deras vänner såg dem på ett annat sätt efter att de diagnostiseras med diabetes. Att 

uppfatta sig själv som normal bör vara något alla, även de som lever med en kronisk 

sjukdom har rätt att uppleva. Att många tonåringar i resultatet inte kände sig normala leder 

till funderingar över hur sjuksköterskor ska arbeta för att få dessa tonåringar att inte känna 
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sig annorlunda. Den etiska kod som en sjuksköterska förväntas efterfölja (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) beskriver bland annat att hänsyn till människors olika tro, 

vanor och värderingar ska beaktas. För att axla detta ansvar som härigenom beskrivs tycks 

vikten av att efterfråga känslor av att känna sig annorlunda högst relevant, då detta visade 

sig ha starkt bidragande effekt på hur egenvården sköttes av tonåringarna. Ofta är det nog 

inte bristen på kunskap och information tonåringarna saknar utan känslan av att vilja vara 

som ens vänner som tar över. Detta bör beaktas av sjuksköterskan eftersom följderna av att 

tonåringarna inte sköter sin diabetes kan bli livshotande, vilket framkommer i resultatet då 

en pojke hamnade i koma. Det är av stor vikt att få tonåringarna trygga i sin hantering av sin 

diabetes eftersom följderna av att tonåringarna inte sköter sin diabetes är förödande för dem 

själva och kan i värsta fall leda till att de riskerar sina liv. Det bör därför ligga i 

sjuksköterskans fokus att beakta upplevelser av att inte känna sig normal hos tonåringar 

med diabetes för att minska riskerna att tonåringarna missköter sin diabetes. 

 

Vissa tonåringar upplevde trygghet och samhörighet när de träffade andra med diabetes, 

vilket fick dem att känna sig normala. Det öppnade upp för kommunikation mellan 

tonåringar som delade liknande upplevelser om hur det är att leva med diabetes. Det kan 

liknas med Travelbee (1971, s.95) som beskriver förutsättningarna för kommunikation och 

understryker vikten av förtroende och tillit mellan den som ger information och den som tar 

emot information. Tillit är en viktig förutsättning för att den som ger informationen inte ska 

riskera att förlöjligas. Att helt enkelt välja att inte dela vetskapen om sjukdomen kan 

därigenom antas vara den strategi vissa tonåringar med diabetes ibland väljer. En strategi 

som på många sätt troligtvis försvårar möjligheterna till att sköta sin diabetes vilket i sin tur 

även visade sig i resultatet. För att hjälpa tonåringen till att känna sig normal verkar det även 

finnas fördelar med att motivera och uppmuntra tonåringar med diabetes och stärka dennes 

självkänsla. Stora vinster kan uppnås om sjuksköterskan skaffar sig ökade kunskaper om 

tonåringars upplevelser kring att de känner sig annorlunda. 

 

Resultat visade att flera tonåringar upplevde att vänners stöd har stor betydelse för 

tonåringarna och skapade trygghet, vilket resulterade i att de kunde sköta sin egenvård. De 

som inte kände stöd från vänner undvek att sköta sin diabetes utanför hemmet. Att stöd från 
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vänner skapade trygghet visade sig även i en studie av Lehmkuhl et al. (2009) genom att 

vänner gav stöd, påminnelser och hjälpte till med att övervaka symtom på hypoglykemi. 

Tonåringarna ansåg att vännerna inte skulle göra så stor sak av deras diabetes. I likhet med 

resultatet visar detta på hur stor betydelse vänners stöd har för tonåringar som lever med 

diabetes. Eftersom vänners stöd uppges skapa trygghet och ge en positiv effekt på hur 

tonåringarna sköter sin diabetes, bör detta beaktas av sjuksköterskan som skulle kunna 

uppmuntra vänner till diabetesdrabbade att visa stöd. Vänner kanske kan följa med till 

besöket hos sjuksköterskan för att få mer delaktighet. Detta skulle kunna leda till att både 

den drabbade tonåringen känner sig tryggare, men även att det skapar en ökad förståelse för 

sjukdomen bland vännerna. Det i sin tur skulle kunna leda till att diabetes, och vad det 

innebär att leva med diabetes, blir en naturlig del i vardagen även när tonåringen umgås 

bland vänner. Vilket skulle kunna leda till att tonåringarna sköter sin diabetes även när de är 

bland vänner. Tryggheten för tonåringarna har visat sig vara av stor vikt när de är bland sina 

vänner. För att känna sig trygga krävs det vänner som stöttar och finns där. Detta menar 

även Palladino och Helgesson, (2012) i sin översikt med flera studier som visade att 

tonåringar ansåg att vänner hade inflytande på deras egenvård. Vänners stöd ansågs av 

tonåringarna vara en viktig komponent. Detta styrker resultatet som visade att vänner hade 

stor inverkan på känslan av trygghet. 

 

Resultat visade även att upplevelsen av stöd från föräldrar var viktig när det kom till hur 

tonåringarna sköter sin diabetes. När de kände stöd från föräldrarna förenklade det 

tonåringarnas vardag. Uppmuntran och hjälp att klara av sjukdomen fick dem att känna sig 

trygga, detta ledde till att tonåringarna lättare accepterade sjukdomen. Dock kunde ältande 

föräldrar sänka deras motivation. Det visade sig att de tonåringar som saknade stöd inte 

klarade av att sköta sin diabetes vilket resulterade i känslor av inkompetens och genans. I 

likhet med tonåringar som fått en tidig diagnos menade Cavini et al. (2016) att familjens 

närvaro och stöd betydde väldigt mycket och var oumbärlig eftersom barndomen var en fas 

där individen ännu inte utvecklat tankeförmåga att förstå vad det betyder och innebär att få 

en kronisk sjukdom. Kaushansky et al. (2017) som beskrev tonåringars upplevelser av 

kroniska sjukdomar menade också att föräldrarna är de som är mest välinformerade om 

sjukdomen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan i mötet med tonåringen även ser till hela 
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familjen. Dock anses det kanske lämpligt att föräldrar och tonåringar känner sig lika 

välinformerade så att inte all information hamnar hos föräldrarna. För sjuksköterskan gäller 

det också att få familjen att förstå deras betydelse av stöd och vad det stödet innebär för 

tonåringen. Enligt Travelbee (1971, s.187) är den sjukes närmaste anhörige många gånger 

den som främst har möjlighet att motivera denne att på bästa sätt behålla sin hälsa. 

Familjemedlemmar har förutom rätten att veta vilka åtgärder som den sjuke själv måste 

vidtaga, även behovet av information för att kunna sköta om och stötta den sjuke. Liknande 

resonemang visas i en studie av Pereira, Berg-Cross, Almeida och Machado, (2008) där det 

framkom att det fanns samband mellan familjens stöd och tonåringarnas följsamhet till 

diabetes samt deras upplevelse. Som i sin tur ledde till ökad livskvalitet hos tonåringarna. 

Cullberg (2006, s.63-64) beskriver en uppfostringsmodell (Socialisering till kritiskt tänkande 

och solidaritet) och understryker vikten av att respektera barnets behov och känslor på 

samma sätt som den vuxnes. En brist på denna ömsesidiga respekt mellan föräldrar och 

tonåring kan till viss del förklara varför vissa tonåringar inte upplevde något stöd från 

föräldrarna och ansåg dessa som frånvarande, stressade, oengagerade, okunniga eller tjatiga.  

 

Stöd från vården visades i resultatet genom att vissa tonåringar hade svårt att följa 

sjuksköterskans riktlinjer eftersom de inte var anpassade till tonåringens liv. Tonåringarna 

upplevde i många fall att sjuksköterskan lyssnade och brydde sig om, vilket gjorde att de 

stärktes i att sköta sin diabetes. Dock ansåg tonåringarna att de sällan fick känslomässigt 

stöd. I mötet mellan tonåringarna och vården beskrevs kommunikationsfärdigheter som 

något som starkt påverkade upplevelsen av stöd. I många fall kände tonåringarna att ingen 

lyssnade på dem och önskade att samtalen mer skulle handla om dem som individer och 

deras livssituation. Travelbee (1971, s. 95, 102) menar att sjuksköterskans uppgift innefattar 

att hjälpa den sjuke att hitta mening i sjukdom och lidande. För att kunna lyckas med detta 

kan det vara till fördel att ett ömsesidigt förtroende mellan båda parter upprättats. 

Sjuksköterskans utmaning ligger därefter i att fånga upp vad den sjuke förmedlar. Genom 

att utgå från detta och få den sjuke att förstå varför något måste göras underlättas uppgiften 

för denne att efterfölja de råd från sjuksköterskan som ges beskrivande vad som ska göras 

och även göra det lättare att förstå hur det ska gå till.  
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Att sjuksköterskans råd inte var anpassade till tonåringens liv framkom i många fall tydligt i 

resultatet. Tecken på brister av kommunikationsfärdigheter hos vårdpersonal visades genom 

att många tonåringar hade svårt att följa de råd och förhållningsregler de rekommenderades 

till att följa. Detta visar på att sjuksköterskan inte är tillräckligt insatta i tonåringens situation, 

eller inte har kunskap om hur tonåringarna upplever att det är att leva med diabetes. 

Kommunikationen anses vara viktigt framför allt när det handlar om mötet med tonåringar. 

Kan sjuksköterskan skapa en förståelse för tonåringens känslor och upplevelser, finns goda 

chanser till att mötet dem emellan blir en positiv upplevelse. Vilket i sin tur kan leda till att 

tonåringarna känner stöd i hur de ska hantera sin sjukdom, vilket bör leda till positiva 

effekter för tonåringarna. Liknande tankar finns hos sjuksköterskor i en studie av dos Santos 

Pennafort, Newle Sousa Silva och Veraci Oliveira Queiroz (2014) som menar att syftet med 

en utbildning för barn och tonåringar inte bör handla så mycket om att ta hand om patienten 

för sjuksköterskan utan att uppmuntra till att de själva vill sköta sin diabetes. För att 

optimera en sådan utbildning nämnde sjuksköterskorna att både ett kvalificerat 

utbildningsteam och familjen behövs.  

 

Utan vissa färdigheter i kommunikation ter det sig svårt för sjuksköterskan att till fullo 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vilket är 

sjuksköterskans fyra ansvarsområden. Genom att inte riktigt förstå vem man hjälper och 

utgå från generella riktlinjer, förutsätts att alla människor är likadana. Resultatet ledde dock  

till slutsatsen att istället vända på detta resonemang och försöka se varje individ som unik 

och istället försöka förstå vem man hjälper och utgå från individuella förutsättningar 

eftersom alla människor är olika. 

Slutsats 

För att sjuksköterskan ska kunna minska tonåringarnas oro och stress relaterat till 

egenvården och ge god omvårdnad, bör hänsyn till individens förutsättningar beaktas. 

Denna litteraturöversikt ämnade därför belysa tonåringars upplevelser av att leva med 

diabetes. Genom en ökad förståelse och kunskap om dessa upplevelser tror författarna att 

sjuksköterskans möjlighet att ge råd ökar. Dessutom anser författarna att sjuksköterskan bör 

ta till vara på tonåringens kunskaper om sin sjukdom, vilket har stor betydelse för att kunna 



22 

 

individanpassa vården. Kan sjuksköterskan få tonåringarna att känna att de passar in även 

fast de har diabetes, tror författarna att mycket oro relaterat till egenvården kan undvikas. 

Tonåringarnas möjlighet att få stöd från föräldrar och vänner kan även vara till fördel för 

sjuksköterskan att utreda, för att lättare bilda sig en uppfattning av individens 

förutsättningar att klara av att hantera sin diabetes. Tonåringens behov bör alltid prioriteras. 

Kan sjuksköterskan bidra till ökad förståelse för sjukdomen bland familj och vänner, kan 

orsaken för tonåringarna till att dölja sjukdomen och ignorera egenvården i vissa fall 

undvikas. Kunskapen från denna översikt kan bidra med nytta för sjuksköterskor men även 

för familj och vänner, genom ökad förståelse för tonåringens upplevelser.  

 

Författarna anser att vidare forskning kan behövas för att utvärdera hur sjuksköterskan på 

bästa sätt kan få tonåringar med diabetes att känna att dom inte är onormala. Att utreda 

varför vissa tonåringar sköter egenvården, trots att denna får dem att känna sig annorlunda 

kan även vara av betydelse för framtida studier. 
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