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Abstrakt

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig sjukdom i Sverige. Totalt lever 40 000
individer med sjukdomen, varav 7 000 är barn. Tonårstiden är en turbulent period,
då människan både psykiskt och fysiskt utvecklas. En kronisk sjukdom såsom
diabetes typ 1 ställer höga krav på den som är drabbad. Individen måste ständigt

utföra egenvård och vara uppmärksam över sitt välmående. Syftet: Var att

beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod:
Litteraturöversikten grundades på 11 vetenskapliga artiklar, samtliga kvalitativa.
Dessa hittades i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades efter

inspiration av innehållsanalys. Resultat: Visade att det var viktigt att synliggöra
sjukdomen för omgivningen. Ungdomarna upplevde frigörelseprocessen svårare
jämfört med friska tonåringar. Stöd belystes som viktigt och kom från många
olika håll. Dock visade resultatet att det fanns bristande stöd från hälso-
sjukvårdens sida. Det framkom även att killar och tjejer upplever sjukdomen till

viss del olika. Diskussion: Sjukvården bör se tonåringar som individer, därefter
sjukdomen. Sjuksköterskan bör även uppmärksamma föräldrarnas behov av stöd
och undervisning. Till sist bör hälso- och sjukvården engagera närstående i vården

kring tonåringen. Slutsats: Diabetes typ 1 påverkar tonåringen på många olika
sätt. Sjuksköterskan bör i vården kring tonåringen även se föräldrarna och ge dem
adekvat hjälp.

Nyckelord: Erfarenhet, omvårdnad, sockersjuka, ungdom
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Bakgrund

Diabetes härstammar från grekiskans ord genomgående, vilket skildrar ett

sjukdomspanorama där en tilltagen mängd vätska far igenom kroppen. Diabetes är

sedan länge för människan en känd sjukdom, första kända fallet hittas redan år

1522 före Kristus (Mulder, 2008, s. 9-10).

Patofysiologi

Diabetes typ 1 och 2 är de två huvudformerna av diabetes. Diabetes innebär att

kroppen ständigt har ett högt blodsocker kombinerat med växlande

insulinkänslighet i vävnaderna (Ericson & Ericson, 2002, s. 277). Diabetes typ 1

är en autoimmun sjukdom, det som händer i kroppen när diabetes debuterar är att

bukspottkörtelns betaceller som producerar insulin förstörs av kroppens eget

immunsystem. Av denna anledning behövs därför insulinbehandling redan från

insjuknandet (Hanås, 2008, s. 18).

Diabetes i Sverige

Diabetes är en vanligt förekommande sjukdom. Ungefär 40 000 individer i

Sverige lever med typ 1 diabetes, omkring 365 000 lever med typ 2 (URL 1).

Diabetes drabbar människor i alla åldrar. Varje år blir 40 utav 100 000 barn under

15 år sjuka i diabetes. Antalet vuxna som drabbas är 200 av 100 000. Sjukdomen

är mer förekommande bland män jämfört med kvinnor. I Sverige lever 7 000 barn

med diabetes typ 1 (URL 2).

Tonårstiden

Tonårsperioden omfattar åldern 12-18 år. Denna tid kan delas in i tre stadier;

förpuberteten, puberteten samt adolescensen. Förpuberteten innebär för många

ungdomar ett steg tillbaka inför att en dag uppnå könsmognad och ta steget mot

att bli vuxen. Under denna tid kan motsättningar mot tonåringens föräldrar och

syskon accelerera. Puberteten är en tid som kännetecknar fysisk utveckling av

människans könsorgan och kropp. Varje förändring medför att individens identitet

hotas. Hur denna tid upplevs grundar sig på vilken säkerhet ungdomen känner till

sig själv och bär inom sig. Relationen till föräldrarna spelar också in i hur

tonåringen uppfattar sig själv och sin kropp. Adolescensen är en period då steget
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mot att klara sig själv i regel tas fullt ut. Under denna tid utvecklas människans

identitet vidare. Cullberg menar att ovanstående tre stadier genomlevs individuellt

av tonåringar (Cullberg, 2006, s. 66-67, 69 & 72). Under ungdomsåren utvecklas

en mognad och känsla av att vara annorlunda jämfört med andra. Västvärldens

bild av ungdomskulturen domineras av en känsla av samhörighet (Berntsson,

Berg, Brydolf & Hellström, 2007).

Frigörelseprocessen

Ett av tonårens mål är individens utvecklande av identiteten. Att leva med

diabetes typ 1 kan bli ett hot mot denna utveckling. Puberteten kan även innebära

att tonåringen hamnar i en ny kris och förnekar sin sjukdom. Det kan förekomma

att tonåringar avsiktligt missköter eller struntar i sin diabetesbehandling (Hägglöf,

2008, s. 67). För att tonåringen ska uppnå självständighet och hitta sin identitet

måste de klippa det känslomässiga och sociala band som de haft till föräldrarna.

Detta lösgörande har en avsevärd funktion gällande utvecklingsprocessen under

tonåren (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 314).

Att leva med kronisk sjukdom

Att drabbas utav en kronisk sjukdom, såsom diabetes typ 1 medför att den

drabbade för all framtid måste ändra livsstil och att han eller hon måste anpassa

sig till sjukdomen (Kyngäs, 2007). En sjukdom såsom diabetes fodrar av

individen att han eller hon ständigt är observant och sköter sin behandling och

egenvård (Carroll & Marrero, 2006a). Att leva med diabetes kan vara störande för

ungdomens utveckling. Vetskap finns om att sjukdomen kommer finnas med livet

ut även tankar kring komplikationer och död förekommer (Doherty & Dovey-

Pearce, 2005). Ungdomar med kronisk sjukdom lever i en tillvaro grundad på de

livserfarenheter de fått i samband med sin sjukdom. En kronisk sjukdom kan

innebära en fara mot tonåringens hälsa. Diabetes medför att tonåringen kan

uppleva begränsning och oro i tillvaron. Detta kan ge känslor av ilska, skuld och

förtvivlan (Woodgate, 1998).

Syfte

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva

med diabetes typ 1.
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Metod

En litteraturöversikt betyder att på ett organiserat sätt leta efter, att kritiskt granska

och till sist sammanställa den funna litteraturen inom det valda ämnet eller

problemområdet. Ett av syftena med att göra en allmän litteraturstudie är att få

fram den kunskap som för närvarande råder inom det valda ämnet (Forsberg &

Wengström, 2008 s. 29 & 34).

Litteratursökning

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed samt Cinahl. De sökord som

användes var: adolescent, adolescent´s experiences attitude to health, chronic

disease, coping, Diabetes Mellitus Type 1, Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent,

experience, friend, friends, (female or male), health care, (interviews or focus

groups), not female, social support, support, qualitative study, se bilaga 1 för

exakta kombinationer. Avgränsningar, antal träffar, förkastade artiklar samt

utvalda artiklar framgår också av bilaga 1. Utöver ovanstående sökningar

genomfördes även manuella sökningar. De artiklar som hittades på detta sätt

framgår av bilaga 1.

Urval

Inklusions- och exklusionskriterier

Författarna kom att enas om att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, det vill

säga publicerade år 1999 till 2009. Det förutbestämda åldersspannet på artiklarna,

kom inte att bli en avgränsning i databaserna, utan skedde manuellt av författarna.

Då databasernas (PubMeds samt Cinahls) åldersdefinition av en tonåring är 13-18

år, kom även detta att bli ett inklusionskriterium för denna uppsats. De artiklar

som valdes ut till att ingå i uppsatsen skulle vara godkända av etisk kommitté eller

på något sätt fört ett etiskt resonemang. Då syftet var att belysa tonåringars

upplevelser av att leva med diabetes typ ett, beslutades det från början att enbart

välja ut kvalitativa artiklar. Ett grundantagande för alla artiklar var att de skulle

vara skrivna med fokus på ungdomsperspektiv. Utifrån dessa kriterier valdes

artiklar ut enligt följande procedur; förkastad enligt titel, förkastad efter abstrakt,

förkastad på grund av kvalitetsbedömning samt förkastad efter dubblering, se
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bilaga 1 för att få en bild av förfaringssättet. Artiklar som inte gick att få fram i

full-text exkluderades.

Värdering av vetenskaplig kvalitet

De artiklar som kom att passa studiens syfte, värderades utifrån vetenskaplig

kvalitet efter Carlsson och Eimans granskningsmall (se bilaga 2). Innan

värderingen påbörjades gick författarna igenom mallen tillsammans och klarade ut

de frågetecken som rådde. Sedermera kom mallen att revideras då en punkt

(”patienter med lungcancer diagnos”) inte överensstämde med vårt syfte. Detta

gjorde att mallens maxpoäng blev 45 möjliga istället för 48. Bedömningsmallen

hade en ett- till tre gradig skala, Författarna var överens om hur poängsättningen

skulle gå till väga, det vill säga vad som skulle ge ett, två respektive tre poäng.

Efter att ha satt poäng på alla punkter summerades poängen. Därefter delades

antal poäng med maxpoängen, detta gav ett värde i procent samt en grad utav tre

möjliga på artikeln. Grad I innebar högsta vetenskapliga kvalitet sedan grad II och

därefter grad III. Författarna till denna uppsats beslöt sig för att inkludera de

artiklar som fick grad I samt grad II.

Författarna har tillsammans värderat alla artiklar. 11 artiklar kom att ingå i

uppsatsens resultat. Översikt av inkluderade resultatartiklar samt gradering

redovisas i bilaga 3.

Analys

Efter värdering av artiklarna lästes de igenom för att få en helhetsbild av dess

innehåll. Ett förutsättningslöst förhållningssätt antogs till analysen av artiklarnas

resultat. Dessa texter avslöjade synliga innebörder. De meningsenheter som kom

att passa studien syfte: Tonåringarnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1,

markerades. I de olika meningsenheterna kunde sedan mönster, likheter och

skillnader skönjas. Meningsenheterna översattes först till svenska och därefter

kondenserades dem, vilket innebar att onödiga ord togs bort utan att innebörden

på något sätt förvrängdes. Därefter kodades meningsenheterna, det vill säga de

erhöll en kod som kännetecknade dess innebörd. De kondenserade och kodade

meningsenheterna bildade underkategorier samt kategorier. Se exempel på

analysförfarandet i tabell 1.
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär ett sätt av innehållsanalys att

flertalet gånger läsa igenom en text för att erhålla dess helhet. Sedermera delas

texten in i meningsenheter och kondenseras, därefter ges varje meningsenhet en

kod. Sedan jämförs koderna för att skönja likheter och skillnader. Till sist delas

koderna in under subkategorier och kategorier, detta svarar på en texts manifesta

innehåll.

Tabell 1: Exempel på analysförfarande

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Participants stated that it is

easier for them to tell their

friends about diabetes then

to hide it (Carroll &

Marrero, 2006).

Bättre att berätta om

sjukdomen än att försöka

hålla den hemlig.

Synliggöra

sjukdomen

Betydelsen av att

synliggöra

sjukdomen för

omgivningen

Diabetes i skolan och

på fritiden

Having parents involved

with diabetes

management, decisions

and tasks meant that these

adolescents could not be

as independent as they

wanted to be (Dickinson &

O´Reilly, 2004).

När föräldrar involverades i

sjukdomsbehandlingen var

ungdomars självständighet

lägre

Frigörelse Föräldrar och

frigörelsen

Frigörelseprocessen

Emotional support from

peers made it easier to

integrate diabetes into the

teenagers´ everyday life

(Karlsson, Arman &

Wikblad, 2008).

Vänners stöd uppmuntrade

tonåringarna att börja ta

ansvar för sin diabetes

Viktigt

stöd

Stöd från vänner Stöd

Girls injected themselves

in public settings,

reflecting the fact that for

them diabetes was part of

their identity (Williams,

1999).

Tjejer tar sina injektioner

på offentliga platser. De har

också tagit sig an

sjukdomen och gjort

diabetes till en del utav sina

liv.

Könets

inverkan på

diabetes

Skillnader mellan

killar och tjejer

Tonårskillar och

tjejers sätt att hantera

diabetes typ 1

Etiska överväganden

De artiklar som valdes ut till att ingå i uppsatsen skulle vara godkända av etisk

kommitté eller på något sätt fört ett etiskt resonemang. Då alla inkluderade

artiklar var skrivna på engelska, har dessa översatts till svenska. Då tillfällen med
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”svår” engelska dykt upp, använde författarna lexikon för att efter bästa förmåga

inte förvanska den engelska originaltexten.

Resultat

Analysen av de 11 vetenskapliga artiklarnas resultat, resulterade i fyra kategorier.

Dessa är: Diabetes i skolan och på fritiden, frigörelseprocessen, stöd samt

tonårskillar och tjejers sätt att hantera diabetes typ 1. De fyra kategorierna

medförde 15 underkategorier.

Diabetes i skolan och på fritiden

I skolan och på fritiden

I två studier framkommer att ungdomar med diabetes behandlas annorlunda av

lärare och tränare jämfört med friska kamrater (Christian & D´Auria, 1999; Huus

& Enskär, 2007).

”…It has sometimes been a little special, for example when we have orientation, the teacher won´t
let me run alone. I have to run with a friend”. (Huus & Enskär, 2007, s. 30).

Kyngäs (2004) visar dock motsatsen till särbehandling. I studien var lärarna väl

medvetna om ungdomarnas sjukdom men behandlade ändå alla på samma sätt. I

två studier hämmades diabetesungdomar till att fullt ut delta i olika sporter

(Carroll & Marrero, 2006b; Christian & D´Auria, 1999). Ibland använde

ungdomarna sin sjukdom som ursäkt för att slippa gå till skolan, läxor och andra

skolengagemang (Carroll & Marrero, 2006b; Kyngäs, 2004).

Betydelsen av att synliggöra sjukdomen för omgivningen

Ett flertal studier med ungdomar som har diabetes typ 1, visar på vikten av att

deras vänner har kunskap om diabetes och vet hur det ska hantera sjukdomen ifall

blodsockret sjunker (Carroll & Marrero, 2006b; Christian & D´Auria, 1999;

Dickinson & O´Reilly, 2004; Karlsson, Arman & Wikblad, 2008; Williams,

1999). Enligt Karlsson et al. (2008) tenderar tonåringarna att glömma bort sin

sjukdom i vänners sällskap. Ungdomarna har beskrivit känslor av trygghet och

säkerhet då vännerna har vetskap om diabetes och hur de ska agera om något

skulle inträffa (Carroll & Marrero, 2006b; Karlsson et al., 2008). Enligt Carroll

och Marrero (2006b) är det bättre att berätta om sjukdomen än att försöka hålla
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den hemlig. Emellertid har ungdomar uttryckt en rädsla över att vara ensam om

blodsockret skulle bli lågt, samtidigt som de skulle känna skam över att

genomlida en sådan situation (Weinger, O´Donnell & Ritholz, 2001). Dickinson

och O´Reilly (2004) menar att sjukdomen inte är det första ungdomarna berättade

om sig själva för främlingar. En deltagare berättade bara för familjen och hälso-

och sjukvården om sin sjukdom. Enligt Christian och D´Auria (1999) bidrar ett

åskådliggörande av diabetes till att människor inte misstar sig och vet att

illamåendet beror på lågt blodsocker istället för att ungdomen är påverkad av

alkohol eller droger.

Ungdomarna och skolsjuksköterskan

För de flesta ungdomar medför diabetes en relation till skolsjuksköterskan

(Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson & O´Reilly, 2004; Kyngäs, 2004). Kyngäs

(2004) beskriver även att skolsjuksköterskans vetskap om ungdomarnas sjukdom

medför en trygghet. Om något skulle hända, finns sjuksköterskan till handa och

kan hjälpa till. Dickinson och O´Reilly (2004) belyser att skolsjuksköterskan

väcker ilska hos ungdomarna då sjuksköterskan i första hand vänder sig till

föräldrarna och i andra hand till tonåringen (Dickinson & O´Reilly, 2004).

Emellertid visar Carroll och Marrero (2006b) att uppfattningen om relationen och

besöken hos skolsjuksköterskan gick isär. Vissa tonåringar har beskrivit både

vänskap och hatkänslor till att göra besöken hos sjuksköterskan. Det framkom

också att lektioner gått förlorade på grund av att skolsjuksköterskan inte tillät

eleverna att gå förrän blodsockret varit under kontroll.

Frigörelseprocessen

Tonåringarna skildrar frigörelseprocessen

Studier belyser att tonåringar upplever att sjukdomen gjort att de mognat snabbare

jämfört med jämnåriga (Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson & O’Reilly, 2004;

Huus & Enskär, 2007):

”I think it made me more responsible at least, like earlier....It just made me grow up, mature
sooner so that I could deal with it and take care of it by myself”. (Dickinson & O’Reilly, 2004, s.
102).
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Föräldrar och frigörelsen

Flera studier belyser tonåringarnas upplevelser av frigörelseprocessen från

föräldrarna (Carroll & Marrero, 2006b; Christian & D’Auria, 1999; Dickinson &

O’Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007; Karlsson et al., 2008; Kyngäs, 2003). När

föräldrarna involverats i sjukdomsbehandlingen har ungdomarnas självständighet

varit lägre (Dickinson & O’Reilly, 2004; Karlsson et al., 2008). Emellertid har det

belysts att stöd, förtroende och medkänsla från föräldrar underlättar vägen till

självständig egenvård. Slutsatsen blir att tonåringarna är mer öppna till att ta eget

ansvar (Karlsson et al., 2008). I två studier framkommer vikten av att få bestämma

och ta eget ansvar (Huus & Enskär, 2007; Karlsson et al., 2008). För detta krävs

att föräldrarna stöttar dem till självständig egenvård (Karlsson et al., 2008).

Tonåringar har uttryckt att de vill ha full kontroll över sina liv och att det kan

åstadkommas genom större involvering kring sjukdomen. Vidare berättades också

att första steget till självständighet är genom blodsockermätning och

insulingivning (Christian & D’Auria, 1999; Karlsson et al., 2008).

Enligt Christian och D´Auria (1999) är bekräftelse från föräldrar och sjukvården

viktigt för att stärka självförtroendet kring att egenvården utförs på rätt sätt. Enligt

Huus och Enskär (2007) upplever ungdomarna frigörelsen från föräldrar

annorlunda jämfört med kamrater utan diabetes. Erfarenheten är att föräldrarna är

strängare och har svårare att släppa taget om tonåringen. Andra studier belyser att

föräldrarna inte alltid inser hur pass mycket ungdomarna kan om sin diabetes

(Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson & O´Reilly, 2004). Enligt Karlsson et al.

(2008) anser ungdomarna sig själva vara experter på sin sjukdom. Ju större ansvar

som tonåringarna tar kring egenvård, ju mer frihet får de av föräldrarna.

Att vara beroende av andra

En studie beskriver att sjukdomen binder ungdomarna till föräldrar, lärare och

sjukvården. Tonåringarna upplever sig fastkedjade och frustrerade eftersom

tonårstiden handlar mycket om att finna identitet och självständighet (Dickinson

& O’Reilly, 2004). Deltagarna i Karlsson et al. (2008) studie hade funderat på när

tiden var inne för att sköta sin diabetes självständigt, vilket tidigare föräldrarna

ansvarat för. Enligt Carroll och Marrero (2006b) anser vissa att det är viktigt för

föräldrarna att släppa på kontrollen. Ungdomarna inser även att detta inte varit
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helt lätt för föräldrarna. Ett bra sätt för ungdomar att bli mer oberoende av sina

föräldrar kan vara att åka iväg på skolresor och lägerskolor (Christian & D´Auria,

1999). Karlsson et al. (2008) menar att först då en ungdom visar på tillräcklig

mognad medför det chansen till att spendera tid från familjen.

Stöd

Stöd från föräldrar

Föräldrar är ett betydelsefullt stöd för många ungdomar (Carroll & Marrero,

2006b; Karlsson et al., 2008; Kyngäs, 2004; Weinger et al., 2001). Enligt Kyngäs

(2004) medger föräldrars stöd att lättare kunna hantera sjukdomen i vardagen.

Föräldrarna ses också som ett ekonomiskt stöd. Ett lugnt temperament från

föräldrarnas sida upplevs positivt (Weinger et al., 2001). Då föräldrarna tjatat för

mycket relaterat till sjukdomen har detta upplevts som irriterande och frustrerande

(Carroll, Downs & Marrero, 2007; Dickinson & O´Reilly, 2004; Karlsson et al.,

2008; Kyngäs, 2004; Weinger et al., 2001). En tonårstjej har upplevt det jobbigt

när föräldrarna gjort en stor sak av sjukdomen på offentlig plats (Dickinson &

O´Reilly, 2004). Enligt Huus och Enskär (2007) upplevs dock tjatandet av vissa

ibland som ett nödvändigt ont. Enligt Karlsson et al. (2008) uppskattar

ungdomarna att föräldrarna i lagom dos påmint om saker kopplat till diabetes.

Emellertid menade Weinger et al. (2001) att föräldrarna glömt bort sina ungdomar

och bara sett sjukdomen.

Stöd från vänner

Vänner är viktiga personer för ungdomar med diabetes typ 1 (Carroll & Marrero,

2006b; Christian & D´Auria, 1999; Dickinson & O´Reilly, 2004; Huus & Enskär,

2007; Karlsson et al., 2008; Kyngäs, 2004). Vänners stöd har uppmuntrat

tonåringar att börja ta ansvar för sin diabetes (Karlsson et al., 2008). Dock har inte

vännerna alltid varit positivt stöttande (Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson &

O´Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007; Kyngäs, 2004).

Stöd från vänner med kronisk sjukdom

En studie delar upp vänner i två grupper, vänner med eller utan kronisk sjukdom.

Sjuka vänner ger stöd och förståelse. Tonåringarna beskriver att det är lättare att
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vända sig till dem som befinner sig i samma situation (Kyngäs, 2004). Stödet från

likasinnade, upplevs dock inte alltid som enbart positivt. Om en sjuk vän har

många komplikationer kan det medföra en depression eller inbringa en

oroskänsla. Med friska vänner, delas livet i stort men även i viss mån funderingar

och frågor gällande sjukdomen. Ungdomarna har belyst att samtal med de vänner

i samma situation som de själva i större utsträckning varit fokuserat kring

sjukdomen (Kyngäs, 2004).

Annat viktigt stöd

Enligt Kyngäs (2004) är det också betydelsefullt för tonåringarna att ha en

partner. Detta anses vara en symbol för att man är accepterad av motsatta könet.

På samma gång inges också självförtroende. Vidare framkom att även djur är

viktiga för tonåringar med diabetes. Djuret inger ovillkorlig kärlek och värme:

”There is nothing so painful that I could not tell it to my dog. She understands me and she is
always present when I need some support. She never deceives me…and if I am very sad my dog
gives her love to me…she says with her eyes that I understand your sadness”. (Kyngäs, 2004, s.
292).

Stöd från sjukvården

Flera studier beskriver att ungdomar uppskattat då sjukvårdspersonalen sett dem

som enskilda individer och inte bara som patienten med diabetes (Carroll &

Marrero, 2006b; Dickinson & O´Reilly, 2004). Emellertid framkommer att

sjukvården bidrar till en reducering av människan genom att inte känna till något

om hennes vardag (Karlsson et al., 2008).

Två studier belyser olika förhållningssätt, som alla deltagande ungdomar

uppskattade (Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson & O´Reilly, 2004). I

Dickinson och O´Reillys studie (2004) värdesatte flertalet av tonårstjejerna att

sjukvårdspersonalen har ett avslappnat förhållningssätt och socialiserade med

dem. I en annan studie av Carroll och Marrero (2006b) uppskattade tonåringarna

när läkarna försökte sätta sig in i deras livssituation. Det var i första hand viktigt

att bli sedd som ungdom, att man har en sjukdom såväl som att läkaren håller sig

på tonåringens nivå:

”I like my doctor a lot. I am still with my pediatrician. He is on a personal level with me. He asks
about my grades and other things in my life. It is nice to know he actually cares about me. We
have to see him so often that it is important”. (Carroll & Marrero, 2006b, s. 249).
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Några av deltagarna berättar om en bra relation till diabetesteamet. De anses

hjälpsamma när de ger förslag på insulindoser eller kostråd (Dickinson &

O´Reilly, 2004). Kyngäs (2004) menade att personal som förstår ungdomarnas

situation och låter dem uttrycka både negativa och positiva känslor upplevs vara

ett bra stöd. Enligt Karlsson et al. (2008) medger stöd från sjukvårdspersonalen

för vissa tonåringar en kick för självförtroendet. Personalen har peppat dem till att

fatta egna beslut. Det är också viktigt att läkarnas kunskap sträcker sig utöver den

medicinska kompetensen och även lyssnar på vad tonåringarna har att säga samt

svara på deras frågor.

Bristande stöd från sjukvården

Några studier beskriver ett förhållningssätt från sjukvården, som inte uppskattats

av ungdomarna. Stress, användning av latinska termer, att inte prata direkt till

tonåringen samt att inte hålla sig på en nivå anpassad för ungdomar, är inte

populärt (Carroll & Marrero, 2006b; Dickinson & O´Reilly, 2004; Karlsson et al.,

2008; Kyngäs, 2003; Kyngäs, 2004). Vissa tonårsflickor har beskrivit sin

frustration över att gå miste om aktiviteter, på grund av besöken hos hälso- och

sjukvården då personalen ändå bara stressat igenom besöket (Dickinson &

O´Reilly, 2004).

Virtuellt stöd

Kontakten mellan sjukvården och ungdomar sker för många via datorn (Carroll &

Marrero, 2006b; Kyngäs, 2003; Kyngäs, 2004). Flertalet ungdomar använde E-

mail som kommunikationsväg mellan sig och läkaren. E-mail användes till frågor,

råd och avläsning av blodsockerkurvor (Carroll & Marrero, 2006b). Ett önskemål

fanns om en webbsida där man laddade upp blodsockervärden och som var

tillgänglig dygnets alla timmar för både hälso- och sjukvården, föräldrarna och

tonåringarna (Carroll et al., 2007). Enligt Kyngäs (2004) upplevs även

textmeddelanden genom mobiltelefonen som ett stöd, genom datorn och

mobiltelefonen upplevdes anonymitet. Tonåringarna önskar mer kontakt av detta

slag då de funnit att det är en lättare informationskanal än till att göra besöken på

sjukhuset. Telefonlinjer och olika Internetsidor är också ett viktigt hjälpmedel i

vardagen. Där kan de fritt dela sina känslor. Internet används också som en källa
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till att hålla sig uppdaterad om diabetes och dess behandling (Kyngäs, 2004).

Dock menar Kyngäs (2003) att Internets information om diabetes inte är

tillräckligt uppdaterad. Ungdomarna i studien ville också ha vetskap om senaste

forskningen gällande sjukdomen.

Tonårskillar och tjejers sätt att hantera diabetes typ 1

Skillnader mellan killar och tjejer

Flera studier visar att tonårstjejer och killar hanterar sin diabetes på olika sätt

(Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick & Rich, 2005; Dickinson &

O´Reilly, 2004; Williams, 1999). Studier visar att tjejer är mer benägna till att

fundera kring diabetes och tänka mer på komplikationer än killar. Tjejerna har

beskrivit känslor av oro och rädsla för komplikationer som diabetes kan medföra

(Dickinson & O´Reilly, 2004; Weinger et al., 2001; Williams, 1999). Emellertid

framkom att en pojkes föräldrar har funderat mer kring komplikationer än han

själv gjort (Weinger et al., 2001). En tonårstjej har uttryckt sin tanke kring en

eventuell framtida graviditet:

”If you´re going to have a kid, you have to plan everything out before you even start trying
because you know, you have to make sure your blood sugars are perfect, like absolutely perfect,
and I´m like, ”That´s not me”. (Dickinson & O´Reilly, 2004, s. 104).

Williams (1999) beskriver att killar struntar i sin sjukdom och ger den så lite tanke

som möjligt. Tonårskillarna väljer färre insulininjektioner per dag än tjejerna för

att slippa undan injektionerna i vardagen. Samtidigt har tjejerna i ovanstående

studie tagit sig an sjukdomen och gjort diabetes till en del utav sina liv (Williams,

1999). Två studier visade att tonårskillar inte lika självklart som tjejerna

accepterat sin sjukdom (Dickinson & O´Reilly, 2004; Williams, 1999). Två

studier (Buchbinder et al., 2005; Williams, 1999) visar att miljön utgör en

skillnad, för vart man tar blodsocker och insulin. Killarna utför ofta detta där

ingen annan kan se på. Tjejerna å andra sidan har inte några svårigheter alls. Se en

förtydligande tabell (tabell 2) över olikheterna på nästkommande sida, (s. 13).

Likheter mellan könen

Dock framkommer att både tjejer och killar upplever sig iakttagna av obekanta

personer i offentliga miljöer i samband med blodsockertagning eller

insulingivning (Buchbinder et al., 2005; Dickinson & O´Reilly, 2004; Williams,
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1999). Tonårsflickorna upplever känsla av skam då folk stirrar på dem i samband

med blodsockertagning:

”I don´t like the attention for something that I have no control over. I didn´t choose to get it, so it
´s not like something I want attention for”. (Dickinson & O´Reilly, 2004, s. 102).

Två studier beskriver tillfällen då ungdomar har misstagits för att ta olagliga

droger, då de i själva verkat tog blodsocker eller insulin (Buchbinder et al., 2005;

Dickinson & O´Reilly, 2004). Se en förtydligande tabell, (tabell 3) över likheterna

mellan könen, (s. 13).

Tabell 2: Förtydligande tabell av olikheter mellan killar och tjejer

Faktorer Killar Tjejer

Komplikationer Föräldrarna mer bekymrade Funderar mer, känslor av oro

Social identitet Svårt att acceptera sin diabetes Sjukdomen är en del av livet

Miljö Undviker offentliga platser för att ta blodsockret eller

sitt insulin

Tar blodsocker eller insulinet bland

allmänheten

Tabell 3: Förtydligande tabell av likheter mellan killar och tjejer

Faktorer Killarnas och tjejernas upplevelse

Oönskad uppmärksamhet från

omgivningen

Båda könen känner sig uttittade av främlingar. Tillfällen fanns då de misstogs

för att ta droger

Diskussion

Resultatdiskussion

Uppsatsen syfte var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes

typ 1. Vårt huvudresultat är att diabetes typ 1 påverkar tonåringens liv på många

olika sätt.

Resultatet visar att tonåringarna anser det viktigt att bli sedda som individer.

Kyngäs, Kroll och Duffy (2000) menar att det är viktigt att sjuksköterskan förstår

att en kronisk sjukdom, bara är en del av patientens liv. Taylor, Gibson och

Franck (2008) anser att sjuksköterskan bör vara medveten om att tonåringar
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eftersträvar att vara som alla andra i sin egen ålder. Där av belyses att

sjuksköterskan bör inrikta vårdandet mot hälsa istället för att bara se sjukdomen.

Vi anser det viktigt att sjuksköterskan bär med sig ett holistiskt synsätt in i varje

möte med patienten. Detta för att på bästa sätt optimera och för att ge en så god

vård som möjligt

Vi hat tolkat resultatet som att ungdomarna kände sig bundna till föräldrarna. Vårt

resultat visade vidare tonåringars önskan om en större involvering kring sin

sjukdom. Emellertid insåg ungdomarna att föräldrarna har svårt att släppa taget

om dem. Kyngäs et al. (2000) menar att föräldrar kan uppleva tonåringens

övergång till vuxenvärlden som påfrestande. Föräldrarna bör uppmuntras till att

ge tonåringarna frihet, även om detta innebär perioder av sämre följsamhet av

sjukdomen. Vi instämmer med ovanstående författare samtidigt som vi anser att

sjukvårdspersonalen bör ta en aktiv roll i stöttandet av föräldrarna,

uppmärksamma och bekräfta deras oro. Enligt Marshall, Carter, Rose och

Brotherton (2009) upplever föräldrar att frigörelsen medför en omställning vilken

beror på hur tonåringen klarar av att sköta sin diabetes. Marshall et al. (2009)

belyser även att föräldrar anser balansgången vara svår mellan att visa intresse för

sin tonårings sjukdom och samtidigt försöka kontrollera egenvården. Enligt

Schilling, Knafl och Grey (2006) bör en sjuksköterska ta reda på vart på vägen

ungdomen och dennes föräldrar befinner sig gällande egenvården. Detta för att

sjuksköterskan ska kunna bistå, undervisa och understödja övergången till att ge

ungdomarna ett större ansvar. Tonårsföräldrarna vars attityd varit dominerande

kan få hjälp om sjuksköterskan uppmärksammar detta beteende i familjen och

stöttar dem för den krävande roll de hittills haft (Schilling et al., 2006). Vi anser

det viktigt att sjuksköterskan till föräldrar förmedlar att en bestämmande attityd

inte nödvändigtvis är till ungdomens fördel.

Ur vårt resultat framkom att tonåringarna får stöd ifrån många olika håll i sin

omgivning. En sjuksköterska bör främja ett familjefokuserat perspektiv, men

också engagera andra betydelsefulla personer i vården. Sjuksköterskan bör

uppmuntra dessa individer till att ge stöd utifrån flera dimensioner (Kyngäs et al.

2000). I den kompetensbeskrivning som Socialstyrelsen (2009) utarbetat för
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legitimerade sjuksköterskor är det fastställt att sjuksköterskan bör ta till vara

patientens och eller dennes anhörigas kunnande och kännedom (URL 3). Vi anser

ovanstående resultat som viktigt. Vi är helt övertygade om att patienten mår som

allra bäst då hon eller han har sin familj och vänner runtomkring sig, och att

patientens välbefinnande ökar om anhöriga och vänner involveras.

En tolkning av resultatet är att ungdomarna med diabetes typ 1 använt sig av

datorn och telefonen till att dels söka information on sjukdomen, men även som

en kontakt till andra likasinnade och till sin hälso- och sjukvårdspersonal. I en

studie gjort med sjukvårdspersonal framkom att kontakten via e-post med

patienterna upplevdes som tidssparande. Samtidigt betonades vikten av att även

träffa patienten i verkligenheten. Personalen ansåg vidare att patientens kontakt

med andra tonåringar via Internet som viktig för patienten (Nordqvist, Hanberger,

Timpka & Nordfeldt, 2009). Dagens samhälle erbjuder åtskilligt med information

och kontakt mellan individer över Internet. Vi anser att teknikens utveckling

aldrig får ersätta det personliga mötet mellan sjuksköterskan och hennes patient.

Vi menar att patientsäkerheten äventyras om teknikens utveckling i framtiden

kommer ersätta en allt större del av hälso- och sjukvården. Samtidigt tror vi att

Internet är en positiv kanal för de ungdomar som inte känner för att prata öppet

om sin sjukdom.

Ur resultatet framkom att vänners kunskap om diabetes typ 1 var viktigt.

Berntsson et al. (2007) belyser att skolsjuksköterskans information till andra

ungdomar om sjukdomen, upplevdes positivt. Spridningen av sådan information

till andra kan öka stödet från vänner samt bidra till en ökad förståelse för den

tillvaro ungdomar med diabetes typ 1 lever i (Berntsson et al., 2007). En

sjuksköterska har en undervisande roll. Oavsett var sjuksköterskan arbetar möter

hon patienter, anhöriga och vänner med olika behov av undervisning. Vi anser det

viktigt att en sjuksköterska läser av situationen och tar reda på var dessa

människor befinner sig i sin förståelse av en sjukdom och behandling och där av

avgör vilken information som är av vikt att dessa personer får veta.
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Metoddiskussion

Litteraturen söktes i två databaser, PubMed och Cinahl, då dessa täcker de flesta

av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Vi medger att vi kan ha gått miste om

artiklar genom att inte använt fler databaser, men anser på samma gång att de

artiklar som hittades gett en mångfacetterad bild av det fenomen vi önskade att

belysa. Då uppsatsen syfte var att beskriva tonåringars upplevelser, ansågs

kvalitativa artiklar bäst lämpade för uppsatsen då den kvalitativa ansatsen belyser

människors erfarenheter. Huruvida detta resonemang påverkat resultatet kan inte

besvaras.

I sökandet efter artiklar, kom vi att träffa på material som belyste fler kroniska

sjukdomar än bara diabetes. Vi valde att ta med dessa i vår litteraturöversikt, då

dessa passade vårt syfte och föll oss i smaken. Vi vill dock understryka att vi inte

tagit data från andra kroniska sjukdomar än diabetes.

Ett inkusionkriterium var artiklar som gick att få fram i fullt-text, genom detta

argument kan relevant data från studier med ungdomar ha gått förlorad. Ett andra

kriterium var åldersspannet 13-18 år på artiklarnas deltagare (ungdomarna).

Genom att exkludera artiklar som inte höll sig inom det valda spannet, tror vi med

all säkerhet att data gått miste genom detta förfarande, och att detta kan ha

påverkat uppsatsens resultat. Tillsammans värderade vi alla artiklar, detta anser vi

ökar resultatets trovärdighet. Att värdera artiklar på varsitt håll diskuterades, men

vi ansåg att examensarbetets tillförlitlighet än dock kunde bli hög.

Vi vill framhäva att vi tycker det är positivt att artiklarna representerar flera

länder, tre från Europa, en från Nordamerika. Detta anser vi styrker resultatet, då

skillnader mellan dessa länders kulturer är ett faktum och vilket vi också tror

framkommer av vårt resultat.

Analysen av våra vetenskapliga artiklar skedde förutsättningslöst. Vi tror i

efterhand att frågeställningar hade underlättat analysen. Samtidigt som författarna

anser att eventuella frågeställningar hade medfört begränsningar i

analysprocessen. Vi vill dock poängtera att vi inte tror resultatet påverkats genom

att ha analyserat på det sätt vi gjorde. Slutligen vill vi klargöra att resultatets sista

kategori Tonårskillar och tjejers sätt att hantera diabetes typ 1 kanske inte svarar
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på uppsatsen syfte. Vi valde än dock att belysa denna aspekt i uppsatsen, då vi såg

detta växa fram ur tonåringarnas upplevelser. Av denna anledning fann vi det

viktigt att belysa detta, även om det avviker något från övrigt resultat.

Slutsats

Våra slutsatser av denna litteraturöversikt är att diabetes typ 1 påverkar

tonåringens liv på många olika sätt. Tonåringarna upplevde frigörelsen från

föräldrarna svårare jämfört med andra på grund av sin diabetes. Föräldrarna å sin

sida hade svårt att släppa taget om ungdomarna. Med rätt bemötande, stöd och

undervisning från sjuksköterskan kan denna situation underlättas.

Sjuksköterskan träffar alla patientgrupper, ungdomar söker vård inom alla

vårdinstanser. Tonårstiden är en turbulent tid för de allra flesta ungdomar, vi anser

att all hälso- och sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att tonåringar

genomlever en kämpig tid. Detta för att ungdomar med diabetes typ 1 kan bli

bemötta individuellt och med respekt.

Utifrån vår uppsats, känner vi att föräldrar till ungdomar med diabetes typ 1 även

de genomgår en jobbig tid. Vi anser att även dessa behöver ett större stöd från

hälso- och sjukvården än vad som ges idag. Av denna anledning efterlyser vi mer

forskning om hur sjuksköterskan kan stödja, underlätta och öka förståelsen hos

föräldrarna till vars barn lider av en kronisk sjukdom.
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Bilaga 1: Översikt av sökningar i databaser gjorda mellan 090903-090912.

Samt en överblick över de manuella artiklar som hittats.

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal
träffar

Förkastade Utvalda

(antal)

Anv. i resultatet
(författare samt årtal)

090903 PubMed Diabetes Mellitus Type 1, adolescent´s
experiences

- 34 *(26)

**(3)

***(2)

****(0)

3 Karlsson, Arman &
Wikblad
2008

Huus & Enskär
2007

Buchbinder, Detzer,
Welsch, Christiano,
Pataschnick & Rich
2005

090903 PubMed chronic disease, Diabetes Mellitus Type 1,
adolescent, coping

- 50 *(42)

**(6)

***(2)

****(0)

0 -

090903 Cinahl Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent,
adolescent and experience

- 16 *(11)

**(3)

***(0)

****(1)

1 Dickinson & O´Reilly
2004

090903 PubMed Diabetes Mellitus Type 1, adolescent, social
support and friends

- 20 *(14)

**(5)

***(0)

****(1)

0 -

090909 Cinahl Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent and
adolescent and support, (female or male)

- 27 *(18)

**(7)

***(0)

****(1)

1 Weinger, O´Donnell &
Ritholz
2001

090909 PubMed Diabetes Mellitus, Type 1, adolescent,
friend, support

- 37 *(28)

**(6)

***(0)

****(2)

1 Carroll & Marrero
2006

090909 Cinahl Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent and
adolescent not female and (interviews or
focus groups)

- 23 *(16)

**(6)

***(0)

****(1)

- -

090912 PubMed Diabetes Mellitus Type 1 and adolescent,
health care, attitude to health, qualitative
study (interviews or focus groups)

- 22 *(12)

**(7)

***(0)

****(2)

1 Carroll, Downs & Marrero
2007

*Antal förkastade artiklar efter läsning av titel
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt
***Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning
****Antal förkastade artiklar på grund av dubblering



Bilaga 1: Översikt av sökningar i databaser gjorda mellan 090903-090912.

Samt en överblick över de manuella artiklar som hittats.

Artiklar hittade via manuella sökningar

Christian, B., & D´Auria, J. (1999). Gaining freedom: Self-responsibility in adolescents with diabetes. Pediatric Nursing, 25, (3), 255-
262.

Kyngäs, H. (2003). Patient education: perspective of adolescents with a chronic disease. Journal of Clinical Nursing, 12, 744-751.

Kyngäs, H. (2004). Support network of adolescents with chronic disease: adolescents´perspective. Nursing and Health Sciences, 6,
287-293.

Williams, C. (1999). Gender, adolescence and the management of diabetes. Journal of Advanced Nursing, 30, (5), 1160-1166.



Bilaga 2: Carlsson & Eimans bedömningsmall (2003).

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod

Poängsättning 0 1 2 3

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt

Metod

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant

Metodbeskrivning

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig

Triangulering Saknas Finns

Urval (antal, beskrivning,

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God

Patienter med

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 %

Bortfall med betydelse för

resultatet

Analys saknas /

Ja Nej

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög

Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat

Frågeställning besvarad Nej Ja

Resultatbeskrivning

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig

Tolkning av resultatet

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God

Diskussion

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig

Diskussion av

egenkritik och felkällor Saknas Låg God

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God

Slutsatser

Överenstämmelse med resultat

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade slutsatser Finns Saknas

Grad III: 60%

Titel

Författare

Total poäng (max 48 p) p p p p

p

Grad I: 80%

Grad II: 70%

%

Grad



Bilaga 3: Översikt av resultatdelens analyserande litteratur.

Författare
Årtal
Land

Studiens syfte Design /
ansats

Antal
deltagare
samt deras
ålder

Datainsamlingsmetod Analysmetod Huvudresultat Studiedesign
– kvalitet

Buchbinder,
Detzer, Welsch,
Christiano,
Patashnick &
Rich
2005
Usa

Få en ökad förståelse av
ungdomars upplevelser av att
leva med och hur de hanterar
diabetes typ 1.

Kvalitativ 5 (2 tjejer, 3
killar)

Alla
ungdomar

13-18 år

Video inspelade intervjuer
samt uppföljningsintervjuer

Grounded theory Diabetes påverkar ungdomars liv på många sätt.
Studien handlar om relationer till hur ungdomar
hanterar sin sjukdom och hur de kan leva ett
hälsosamt liv. Studien belyste även hur ungdomar
tar mer ansvar för sin sjukdom, mognar och blir
självständiga individer. I studien framkommer även
att pojkar och flickor hanterar sin diabetes olika

Grad II

Carroll, Downs
& Marrero
2007
Usa

Var att få kunskap om hur teknik
kan underlätta vardagen för en
tonåring med diabetes typ 1.

Kvalitativ 59 (36 tjejer,
23 killar)

31 ungdomar
28 föräldrar

13-18 år

Fokusgrupper som började
med öppna frågor

Kvalitativ
analys*

Studien belyste de önskemål tonåringar och
föräldrar hade om ny teknik i samband med
blodsockertagning. Det framkom även att E-mail
användes för kontakt med sjukvården

Grad II

Carroll &
Marrero
2006
USA

Var att undersöka uppfattningar
om hur diabetes påverkar
ungdomars åsikter om
livskvalitet i allmänhet och deras
förhållande till föräldrar,
kamrater, skola och läkare.

Kvalitativ 31 (13 tjejer,
18 killar)

Alla
ungdomar

13-18 år

Fokusgrupper som började
med öppna frågor.

Kvalitativ
analys**

Upplevelsen var att sjukdomen medfört ett
annorlunda liv jämfört med sina vänner.
Ungdomarnas syn och förhållande till föräldrarna
framkom ur olika vinklar. I relationen till
sjukvården framkom att det var viktigt att bli sedd
som en individ.

Grad I

Christian &
DÁuria
1999
USA

Utforska vad det innebär att leva
med en kronisk sjukdom för
ungdomar med diabetes i relation
till att ta ansvar för sin egen
vård.

Kvalitativ 4 (2 tjejer, 2
killar)

Alla
ungdomar

15 – 17 år

Djupintervjuer Grounded theory Ungdomarna beskrev övergången bitvis från
beroende till oberoende i livet med diabetes. De
förklarade hur svårt det var att göra sjukdomen till
en del av vardagen, då regler kom i vägen för
sociala aktiviteter och idrott. Genom samarbetet
med föräldrarna lärde tonåringarna att dela på
ansvaret och till slut bli mindre beroende av andra.
Vänners stöd underlättade att ungdomarna blev
mindre beroende av sina familjer.

Grad II

Dickinson &
O´Reilly
2004
USA

Få en bättre förståelse av vad det
innerbär för unga tjejer att leva
med diabetes typ 1.

Kvalitativ 10 (10 tjejer)

Alla
ungdomar

16-17 år

Ostrukturerade intervjuer Fenomenologi Deltagarna berättade att det var viktigt att vara
aktiv trots sin sjukdom. Tonårstjejerna upplevde att
diabetes ibland skiljde dem från mängden.
Flickorna upplevde också att de måste göra val,
som andra inte behöver göra. Deltagarna kände sig
bundna till andra vuxna i samhället. Tjejerna
uttryckte också att sjukdomen innebar att hela tiden
leva med konflikter.

Grad I



Bilaga 3: Översikt av resultatdelens analyserande litteratur.

Huus & Enskär
2007
Sverige

Beskriva ungdomars upplevelse
av att leva med diabetes typ 1.

Kvalitativ 8 (6 tjejer, 2
killar)

Alla
ungdomar

14-18 år

Intervjuer som började med en
öppen fråga

Fenomenologi Att leva med diabetes liknade ett pendlande mellan
att vara normal och annorlunda. Ungdomarnas
upplevelse var även att de blev annorlunda
behandlade av andra personer. Tonåringarna
uttryckte också att det var svårt att leva ett normalt
liv. De berättade även att sedan de fått diagnosen
hade de fått en ökad kännedom om sin kropp. Att ta
hand om sig själv var viktigt för ungdomarna.

Grad II

Karlsson, Arman
& Wikblad
2008
Sverige

Var att belysa levda erfarenheter,
fokuserat på övergången till
självständighet i diabetes vården
bland tonåringar med typ 1
diabetes.

Kvalitativ 32 (18 tjejer,
14 killar)

Alla
ungdomar

13-17 år

Intervjuer som började med en
öppen fråga.

Fenomenologi Upplevelsen av övergången till självständig
egenvård präglades av att pendla mellan egna
handlingar och stöd från andra personer. Tillit till
sig själv samt bekräftelse från andra var en hjälp i
processen.

Grad I

Kyngäs
2003
Finland

Syftet var att besvara frågan hur
tonåringar med kronisk sjukdom
upplever patientundervisningen.

Kvalitativ 40 (24 tjejer,
16 killar)

Alla
ungdomar

13 – 17 år

Halvstrukturerade intervjuer Innehållsanalys Studien gav en användbar inblick i
patientundervisning. Den tog också upp de problem
och svårigheter som tonåringar hade i samband
med patientundervisningen.

Grad II

Kyngäs
2004
Finland

Var att beskriva det sociala
nätverk tonåringar med kronisk
sjukdom har.

Kvalitativ 40 (26 tjejer,
14 killar)

Alla
ungdomar

13- 17 år

Halvstrukturerade intervjuer Innehållsanalys Studien gav en användbar inblick i ungdomarnas
sociala nätverk.

Grad I

Weinger,
O´Donnell &
Ritholz
2001
Usa

Att med hjälp utav fokusgrupper
öka förståelsen för konflikter
mellan ungdom -föräldrar
relaterat till konflikter och stöd i
samband med skötseln av
diabetes typ 1.

Kvalitativ 24 (14 tjejer,
10 killar)

Alla
ungdomar

13-15 år

Fokusgrupper som började
med öppna frågor.

Kvalitativ
analys***

Konflikter uppstod då föräldrar oroade sig för
mycket och var för påträngande. Andra orsaker var
föräldrarnas bristande förståelse, skuldbeläggande
och då tonåringarna och föräldrarna tyckte de hade
olika uppfattning om saker. Det framkom även att
stöd sågs utifrån två aspekter: förståelse av de krav
som diabetes medför samt föräldrars försäkran om
att sjukdomen har en central roll i livet.

Grad I

Williams
1999
England

Beskriva hur tjejer och killar
lever med och hanterar diabetes.

Kvalitativ 20 (10 tjejer,
10 killar)

15- 18 år

Halvstrukturerade intervjuer Grounded
Theory

Tjejer tar in sjukdomen till identiteten i större
utsträckning än killar.

Grad II

*1. Genomgång av ljudband, 2. Bearbetning av ljudbandsutskrifter, 3. Diskussioner kring viktiga faktorer som rör försökspersonernas uttalanden, 4. Fastställande av begreppsmässiga teman, 5. Försökspersonernas svar

uppdelas i tematiska strukturer.

**1. Genomgång av ljudband, 2. Genomläsning av ljudbandsutskrifter, 3. Forskarna diskuterar försökspersonernas uppfattningar om hur det är att leva med diabetes typ 1 och hur sjukdomen påverkar relationer, 4.

Fastställande av begreppsmässiga teman, 5. Försökspersonernas svar uppdelas i tematiska strukturer.

***1. Genomläsning. 2. Samtliga diskussioner om samspel mellan föräldrar och tonåringar togs ut, 3. Diskussionselementen bedömdes som konfliktfyllda eller stödjande, 4. Slutligen tittade forskarna på specifika källor

vilka kunde ge upphov till konflikter och stöd.


