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ABSTRAKT 

Bakgrund: Diabetes typ- 1 är en sjukdom som utvecklas snabbt världen över. 

Sjukdomen innebär en stor utmaning för de som har diabetes typ- 1, deras familjer 

och hälsovården. Tidigt i ungdomen börjar man utvecklas till en egen individ och 

perioden där i mellan är en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet. Att 

drabbas av diabetes typ- 1 som ungdom innebär påfrestningar både psykisk och 

fysisk. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att utifrån ungdomarnas perspektiv 

belysa hur det är att leva med diabetes typ-1. Metod: I litteraturöversikten användes 

13 vetenskapliga artiklar, 6 kvantitativa och 7 kvalitativa artiklar. Resultat: 

Ungdomar med diabetes typ- 1 upplever att sjukdomen påverkar det dagliga livet 

psykiskt och fysisk. Ungdomarna känner att de är annorlunda och bundna till 

sjukdomen. De upplever då hur viktigt det är med stöd från familj, vänner dock även 

från sjukvården. Livskvaliteten påverkas vid diabetes typ- 1. Diskussion: Krisen som 

ungdomarna går igenom är betydelsefull för identitetsutvecklingen. För 

ungdomarna är det viktigt att lära sig leva med diabetessjukdomen. Familj och 

vänner har en stor betydande roll i ungdomarnas sjukdom. Vi som vårdpersonal 

utgör en viktig funktion i vården av ungdomar med typ- 1 diabetes. Slutsats: För att 

på ett professionellt sätt kunna bemöta ungdomar med diabetes typ-1 är det viktigt 

att förstå utifrån ungdomarnas perspektiv hur det är att leva med diabetes.  
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INTRODUKTION 
Den här litteraturöversiktens övergripande ämnesområde är diabetes typ- 1. Vi har valt att 

skriva om diabetes och ungdomar. Fokus ska ligga på hur ungdomarnas upplevelser av att 

leva med diabetes. Hur hanterar man en sådan livssituation och hur påverkas ungdomarna i 

sin diabetes.  

De flesta som drabbas av diabetes typ- 1 insjuknar när de är i förpuberteten. Det är en tid för 

ungdomar där det händer mycket i både kroppen och i tankarna. Distansen till föräldrarna 

blir större och kompisarna blir allt viktigare. Det mesta ifrågasätts under denna tid. Att då bli 

sjuk i diabetes där kontroll och regelbundenhet är viktigt, kan kännas som att ta ett stort steg 

tillbaka (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010, s. 13).  

 

BAKGRUND 

I Sverige finns över 350 000 personer med känd diabetes. Cirka 40 barn/100 000 i åldern 0-14 

år insjuknar i typ 1-diabetes varje år i Sverige. Om man jämför med länder som Japan och 

Kina där insjuknandet är så lågt som cirka 1 per 100 000 barn. Orsaken till den här stora 

skillnaden förklaras av ärftliga faktorer samt av miljö och levnadsfaktorer som matvanor, 

övervikt, minskad fysisk (Ericson, Ericson, 2009, s.515). 1177 Vårdguiden, skriver att mer än 

750 barn och ungdomar upp till 18 års ålder insjuknar i typ 1 diabetes årligen.  

Förekomsten av typ 1-diabetes ökar snabbt över hela världen och sjukdomen representerar 

en stor utmaning, både för dem som har diabetes, deras familjer och hälsovården. Tiden i 

tonåren startar utvecklingen av en vuxen identitet, där vänner och ett socialt liv utanför 

familjen är mer och mer viktigt (Nordahl-Loding, Egil-Wold (2006).  Det är krävande att 

upprätthålla jämn blodsockerstegring hela dagen med mat, mediciner och aktiviteter. Både 

höga och låga blodsockernivåer kan orsaka allvarliga komplikationer. Det är vanligt att skilja 

mellan akuta komplikationer och komplikationer som kan uppstå ett år efter 

diabetesdiagnos. Under ungdomsåren beter sig kroppen annorlunda, den ökade 

produktionen av tillväxthormon som kan orsaka insulinresistens.  

Psykologiska faktorer inverkar på diabetesbehandlingen. När ett barn drabbas av diabetes 

under tonåren då kroppen är i fas av utveckling så innebär det här ofta en utmaning för hela 
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familjen. Diabetesbehandling för ungdomarna är ytterligare en utmaning då det under den 

här perioden sker många fysiska, psykiska och kognitiva förändringar. Komplicerad diabetes 

kan orsaka känslor av hjälplöshet som minska motivationen till sin egen vård (Karlsson, 

Arman, Wikblad, 2006).  

Erik Homburger Erikson psykoanalytiska jagteori är passande för ämnet. Teorin är en 

vidareutveckling av Sigmund Freuds teori framför allt personlighetsmodellen (detet), (jaget) 

och (överjaget). Erikson lägger stor vikt vid jagets och omgivningens betydelse för 

identitetsbildningen. Teorin kallas också för kristeori. Han menar att människan utvecklas 

genom vissa existentiella kriser som uppstår under dennes/hennes liv. Människan utvecklas 

genom olika levnadsstadier. På varje stadium så ställs individen inför en bestämd 

problematik som till exempel att vara tonåring med diabetes. Krisen ska inte vara ett 

moment av ”katastrofsituation” utan som en period med utvecklings – eller 

inlärningsuppgifter. Erikson påpekar att identitetsutvecklingen är en livslång process av 

utveckling som börjar redan från födelsen (Jerlang, 2008, s. 75, 77-78). 

Court, Cameron, Berg-Kelly & Swift (2009) studie visade att tonåren är en övergångsfas 

mellan barndomen och vuxenlivet, som innehåller de biologiska och psykosociala 

förändringar av puberteten. I samband med typ- 1 diabetes upplever många ungdomar en 

metabol försämring som ofta kännetecknas till oregelbundna måltider och motionsvanor 

samt dålig följsamhet. Diabetes typ- 1 anses vara en av dem mest psykiskt och 

beteendemässigt, krävande av alla kroniska medicinska sjukdomar. Risken att drabbas av 

depression vid diabetes finns. Något annat som är viktigt vid diabetes är följsamheten. 

Termerna följsamhet och efter levnad är två relevanta förmågor som varje individ med typ- 1 

diabetes bör följa i sin medicinvård för att upprätthålla en bra livskvalitet. Ungdomar med 

diabetes typ- 1 måste få möjlighet att lära sig att ta över sin egen medicinvård, vilket handlar 

om mycket mer än att ta mediciner (Guo, Whittemore & Ping-He, 2011). Psykologiska 

bördan av diabetesbehandlingar, egen blodglukosmättning, regelbundna måltider och 

motion kan bidra till negativa känslor och stressreaktioner som därefter leder till depression 

(Fisher, Chan, Nan, Sartorius& Oldenburg, 2012). 

Det finns viss en variation i hur begreppet self-management definieras, särskilt för ungdomar 

med diabetes typ- 1. Self – management innebär självförvaltning, aktivt deltagande och 
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ansvar. Den senaste definitionen är en aktiv, daglig och flexibel process där ungdomar och 

deras föräldrar delar på ansvaret och beslutsfattande frågor, för att uppnå 

sjukdomsbekämpning, hälsa, välbefinnande och ökad livskvalitet. Tonåren är en tid präglad 

av snabb, biologisk, fysisk, kognitiv, emotionell och sociala förändringar vilket påverkar 

varje tonåring på olika sätt. Enligt studien av Guo et al (2011) belystes det att vid diabetes 

typ- 1 och i samband med tonåren så finns det risk att utveckla psykiska problem. 

Depressiva symtom har visat sämre metabolisk kontroll och ökad risk för 

diabeteskomplikationer. I samband med misskötelse av sin diabetessjukdom så ökar dem 

depressiva symtomen. Self-management och ökad ålder förknippades med sämre self-

management beteende. Det är en utmaning för både ungdomarna med typ- 1 diabetes och för 

deras familjer eftersom konflikter uppstår i samband med misskötelse av sin 

diabetessjukdom. Åldern påverkade mest under övergångsperioden, då tonåringarna är mitt 

i puberteten med fysiska, och psykologiska bekymmer samt förändrade relationer med 

föräldrarna. Ungdomar är alla olika som personer trots den gemensamma sjukdomen. Self-

management insatser bedrivs olika beroende på ålder och utvecklingsstadium i tonåren  

Vården för ungdomar med diabetes handlar lika mycket om utbildning som sjukvård. 

Ungdomarna med diabetes samt deras anhöriga ska känna att de har både ansvar och 

möjlighet att påverka sjukdomen. När sjukdomen blir hanterlig så blir livet i familjen 

hanterligt (Hanås, 2010, s. 11). 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att utifrån ungdomars perspektiv belysa hur det är att leva 

med diabetes typ-1. 
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METOD 

Forskningsdesignen som valts är en litteraturöversikt. Litteraturöversikter handlar om att 

skapa en översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område, eller någon 

form av problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde och kompetensområde. I en 

litteraturöversikt så görs inga avgränsningar till kvantitativa och kvalitativa artiklar. Bägge 

kan användas. En kritisk förhållningsätt är passande i urvalet av studierna, vid läsning av de 

valda artiklarna och i själva skrivprocessen (jfr Friberg, 2012, s. 133-135).  

 

Litteratursökning 

Vid sökning av artiklarna i litteraturöversikten så har databaserna Pubmed (Medline), 

PsycINFO.org och Cinahl med fulltext via EBSCO använts.  De MeSh-termer som använts i 

litteraturstudien är, Diabetes mellitus type-1, Adolescent, Emotions och Quality of life. 

Författarna kombinerade därefter ihop sökorden för att få fram ett bra sökresultat som sedan 

redovisades i tabell 1 tillsammans med urvalsprocessen. Urvalsprocessen utfördes i 5 steg.  

Inklusionskriterierna som använts är ungdomar i åldrarna 11 och upp till 18 och som har 

sjukdomen typ- 1 diabetes. Kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna bedömdes med 

hjälp av granskningsmall och artiklar som hade medel eller hög kvalitet valdes därför ut. 

Exklusionskriterierna som använts var barn under 11 år och ungdomar över 18 år. Samt 

artiklar som var av låg kvalitet och som inte uppfyllde syftet valdes bort. 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökningar.  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

Cinahl Diabetes 

mellitus type 1 

AND adolescent 

AND quality of 

life 

Peer- reviewed 114  114 32 11 4 2 

Cinahl Diabetes 

mellitus type 1 

AND Quality of 

life OR 

emotions AND 

Adolescent 

Peer-reviewed 119 119 34 14 5 4 

Pubmed Diabetes 

mellitus type 

1(Mesh) AND 

adolescent(Mes

h) AND quality 

of life (Mesh) 

          10 år 238 191 40 16 6 3 

Pubmed Diabetes 

mellitus type 

1(Mesh) AND 

adolescent 

(Mesh) AND 

quality of life 

(Mesh) 

         Inga 352 230 46 28 7 3 

PsycInfo Diabetes 

mellitus type 1 

AND adolescent 

AND quality of 

life 

         Inga 28 28 13 8  3 1 

Totalt   851 682 165 77 25 13 

Urval 1- artiklarnas titlar lästes. Urval 2- artiklarnas abstrakt lästes. Urval 3-hela artiklarna 

lästes. Urval 4- artiklar valda för granskning. Urval 5– artiklar valda till resultatet. 

 

Urval och granskning 

Fas 1: Författarna började med att läsa 682 titlar och därefter 165 abstrakt. 77 artiklar som 

ansågs uppfylla inklusionskriterierna samt ansågs passande för litteraturöversiktens syfte 

valde författarna att läsa hela artiklarna (jfr Friberg, 2012, s. 73-74). 
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Fas2: Av de här 77 artiklarna så valdes 25 artiklar som författarna ansågs besvara 

litteraturöversiktens syfte samt inklusionskritererna. Därefter granskades de valda artiklarna 

med hjälp av två olika granskningsmallar. Till de kvalitativa studierna så har SBU:s  

granskningsmall (2012) använts där studie kvalitén kunde bedömas som låg, medelhög och 

hög kvalitet, granskningsmallen användes från SBU: s hemsida. I litteraturöversikten så har 

artiklar med medelhög och hög kvalitet valts ut. Till de kvantitativa studierna så användes 

granskningsmall av Carlson och Eiman (2003), se bilaga 2, där artiklarna kunde få maximalt 

41 poäng. Poängen delades därefter in i tre procentgrader, där grad I motsvarar mer än >80 

%, grad II motsvarar mer än >70% och grad III motsvarar mer än >60%. Artiklarna under 60 

% valdes bort. De bedömdes som låg kvalitet, se bilaga 2. 

 

Fas 3Av de 25 artiklar som granskades så valdes 13 artiklar ut. Dessa artiklar besvarade 

litteraturöversiktens syfte samt inkulsionskritererna. De kvalitativa artiklarna var av medel 

och hög kvalitet samt de kvantitativa artiklarna var grad I och grad II artiklar. Författarna 

redovisade artiklarna i en översiktstabell, se bilaga 1. Översiktstabellen visar artiklarnas 

syfte, typ av studie, deltagare i studien, bortfall, metod och datainsamling, samt 

huvudresultat. I översiktstabellen så redovisades artiklarnas kvalitet. Artiklarna var både 

kvalitativa och kvantitativa. (jfr Friberg, 2012, s. 85). Författarna valde att presentera 

artiklarnas resultat i löpande text. 

 

Analys 

För att få en känsla av helheten av de 13 artiklarna så lästes de igenom ett antal gånger. 

Artiklarna kopplades hela tiden ihop med litteraturöversiktens syfte, för att se om de 

passade för det valda ämnet. Granskningen av artiklarna har författarna genomfört var för 

sig. De valda artiklarna färgkategoriserades med hjälp av överstryckningspennor. 

Författarna diskuterade därefter sambanden mellan de olika artiklarna. Sedan gjordes en 

sammanställning av varje studies resultat. De olika studiernas resultat relaterades till 

varandra, detta för att likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat skulle 

identifieras. Studiernas resultatdel har inkluderats i artikelöversiktens resultat (jfr Friberg, 

2012, s.127-128). Kategorier skapades som i resultatet presenteras som fyra huvudkategorier: 
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upplevelser i det dagliga livet, att vara annorlunda, stöd från omgivningen och rädsla inför 

framtiden, se tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier till resultatet. 

Kategorier 

Upplevelser i det dagliga livet 

Att vara annorlunda 

Stöd från omgivningen 

Rädsla inför framtiden 

 

Etiska överväganden 

Innan påbörjandet av litteraturöversikten så reflekterades etiska aspekter. Artiklarna som 

har valts till litteraturöversikten har fört sina studier enligt etiska resonemang. Artiklarna 

granskades noga. Tidskrifterna de publicerats hade som krav att de granskat på ett 

vetenskapligt sätt. Artiklarna som inkluderats har översatts till svenska då de är skrivna på 

engelska. Artiklarna utgick från inklusionskriterierna och uppfyllde litteraturöversiktens 

syfte samt de vetenskapliga riktlinjerna. Författarna har utnyttjat material som tidigare blivit 

publicerat och inga försökspersoner har använts i litteraturöversikten. 
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RESULTAT 
I resultatet inkluderades 13 vetenskapliga artiklar, 6 kvantitativa, 7 kvalitativa artiklar. Studierna 

som inkluderades gjordes i USA, Storbritannien, Sverige, Norge, Portugal och Brasilien. Artiklarna 

är publicerade mellan åren 2004-2012.  

Upplevelser i det dagliga livet 

Tonåren innebär stora förändringar, och att samtidigt vara sjuk gör att tonårsperioden blir 

svårare. Många barn och ungdomar upplever när de drabbas av diabetes att deras kropp 

känns annorlunda, och att något är fel. När de sedan börjar med behandling så upplever 

ungdomarna stunder av förväntningar inför framtiden dock även ångest i väntan på 

provsvar. Efter besked om sjukdom så blir de känslomässigt skakade, arga och rädda. Det är 

ett sorgligt ögonblick eftersom de mår väldigt dåligt över hela situationen. Ungdomarna 

upplevde en känsla av hopplöshet, om varför det inte längre är möjligt att äta tårta eller 

dricka mjölk utan att behöva oro sig för sitt blodsocker. Det som tidigare var möjligt att äta 

och göra påverkas. Mat och andra aktiviteter blir nu en daglig kamp. Svårigheterna med kost 

och insulin, känslan att alltid testas. Efter diabetesdiagnos så upplever många att de 

begränsas i sitt sätt att leva vilket kan skapa känslor av instabilitet inför framtiden. De här 

unga människorna blir också påverkade fysiskt. Påverkan som trötthet, huvudvärk, att hela 

tiden vara törstig och konstanta toalettbesök. Tröttheten upplever många som jobbigast. Att 

cykla kan för många vara något självklart och enkelt, men vid diabetessjukdom så upplever 

många att de blir trött väldigt fort. Känslan av att inte ha kontroll över situationen är 

obehaglig (Moreira, & Dupas, 2006).  

Dickinson, J. K., & O'Reilly, M. M (2004) visar i sin studie att leva med diabetes upplevs som 

en känsla av att vara bunden till en sjukdom som aldrig ska gå bort och att alltid vara 

bunden till hälso- och sjukvården. Känslan av att alltid i alla sammanhang behöva bevaka sin 

blodsockernivå och vara den som sticker ut ur mängden upplever många som jobbigt. Det 

upplevs som väldigt frustrerande att behöva sluta mitt i en aktivitet, detta för att återigen 

kontrollera sin blodsockernivå eller äta ett mellan mål. Att leva med typ-1 diabetes innebär 

ofta att få extra uppmärksamhet ibland oönskad uppmärksamhet . Som tonåring är det 

generande när folk ställer frågor, eller ser en äta, ta insulin eller mäta sitt blodsocker. Många 

upplever att det är jobbigt när vänner eller vänners föräldrar gör en stor sak av sjukdomen. 

För de som lever med typ- 1diabetes innebär det att väga de alternativ som de ställs inför och 
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leva med konsekvenserna av sina val. Ungdomarna måste alltid ta hand om sin diabetes 

även om det inte uppfattas som deras första prioritet, så måste de alltid prioritera sin 

diabetes först vilket upplevs som jobbigt. Komplikationer är en annan stor aspekt och väldigt 

skrämmande. Detta gör att många ungdomar är mer motiverade till att på ett bättre sätt ta 

hand om sig själva. Tanken på hur livet kommer se ut framöver tar fram många känslor av 

osäkerhet som när det gäller att gå vidare till en insulinpump och tekniska framsteg som 

skulle göra det lättare att hantera sin diabetes, men även rädsla att utveckla komplikationer 

finns ständigt i åtanken. Vissa konflikter är svåra för ungdomar att övervinna men genom 

konflikt blev det ett sätt att lära sig leva. 

 

Att vara annorlunda 

Ungdomar som har diabetes känner sig ofta annorlunda i jämförelse med sina vänner. 

Livserfarenheten för ungdomar som har typ-1 diabetes kan liknas vid en pendel som ofta 

svänger mellan att vara normal och att vara annorlunda. Ungdomar känner en känsla av att 

de skiljer sig från andra flickor och pojkar i deras egen ålder, den känslan kan både vara 

positiv och negativ. Detta för att de måste mogna snabbare i jämförelse med sina vänner som 

är i samma ålder (Huus & Enskär, 2007) 

Detta gör att många ungdomar som har diabetes typ-1 tvingas bli mer självständiga och 

tvingas ta mer ansvar vid en lägre ålder än sina jämnåriga. De får ofta göra sådana val som 

att tänka på regelbundna måltider, medicinering och motion som andra människor inte 

behöver oroa sig för(Dickinson et al, 2004). Dem känner att de behöver ta större ansvar än 

sina jämnåriga vänner och att det är svårt för deras föräldrar att låta de göra det. Ungdomar 

upplever att deras föräldrar är strängare och att de ”tjatar” mer eftersom de oroar sig över 

ungdomarnas sjukdom. En del ungdomar upplever ”tjatet” som stödjande ibland behöver 

föräldrarna ”tjata” för att visa att de bryr sig (Huus & Enskär, 2007).  

Cheung, Young Cureton & Canham, (2006) belyser i sin studie att en del av ungdomarna inte 

känner att deras diabetes begränsar deras sociala relationer eller vänskap. Vänner ser 

ungdomarna på ett annat sätt efter de fått diagnosen diabetes fastställt. Nu är det inte längre 

möjligt att göra samma saker som sina vänner, och det är frustrerande för en del ungdomar. 

Vissa ungdomar skäms för att de är tvungna att ha med sig särskild utrustning som hjälper i 
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deras behandling som en insulinpump. Även om förståelse finns att behandlingen får en att 

må bättre väljer en del att inte använda utrustningen för att inte känna sig annorlunda och 

behandlas på ett annorlunda sätt. Unga människor känner att de behandlas olika av sina 

föräldrar, skolan och familjen.  

 

Stöd från omgivningen 

Stödet är det som ungdomarna anser är en viktig del i deras sjukdom, oavsett vem stödet 

kommer ifrån. När deras vänner frågar om deras tillstånd känner ungdomarna att detta visar 

att deras vänner bryr sig om dem. Vänner tjatar och påminner de om vad och när de ska äta. 

Att leva ett vanligt liv upplever många med typ-1 diabetes är svårt. Ungdomarna måste 

alltid vara i tid för måltider och injektioner och de kan inte spendera sin tid på samma sätt 

som sina vänner. Att leva med diabetes bidrar till att det inte alltid går att göra samma saker 

som sina vänner detta för att de med diabetes måste leva med rutiner. Ungdomarna 

upplever att de alltid måste tänka på sin sjukdom. I sin diabetes så lär man känna sin kropp 

på ett annat sätt. Kunskap om hälsosam mat och vikten av regelbunden motion. Denna 

kunskap betraktas som positiv. Stöd som barn och ungdomar med diabetes får från deras 

skola, tränare och vänner brukar uppskattas och är stödjande (Huus & Enskär, 2007). 

 Unga med diabetes uppskattar när deras vänner är omtänksamma och stödjande. Det känns 

tröstade att veta att vänner är intresserade av att lära sig om diabetes . Vänner visar sitt 

intresse genom att ställa frågor och erbjuda hjälp. Det finns även de tider när det verkar som 

vänner glömmer diabetessjukdomen och frågar okänsliga saker eller erbjuder sötsaker på 

olämpliga tider. Att leva med typ-1diabetes så krävs det av de drabbade att de har ett 

samarbetes system som inkluderar föräldrar, lärare, skolsköterskor, sjukvård och tränare. 

Även om det är bra att få stöd och hjälp av vuxna, kan detta ibland vara mycket frustrerande 

för de unga då dem redan genomgår en utveckling i puberteten. Ungdomar med diabetes är 

mer bunden till de vuxna relationerna (Dickinson et al. 2004). Studien av Edmunds et al 

(2007) visar på att manliga diabetessjuka har en högre självkänsla och livskvalitet än 

kvinnliga diabetessjuka. 
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Løding, Wold & Skavhaug, (2008) visar i sin studie att ungdomar och föräldrar deltar i 

specialundervisning, sessioner eller resor som anordnas för ungdomar med diabetes. 

Utbildning är lärorik eftersom man pratar och lär sig med andra människor i samma 

situation och blir då ett slags grupparbete och socialt stöd. Vissa barn med diabetes upplever 

att kommunikationen med medicinsk personal kan vara svår och att dem får en 

överbelastning av information, särskilt vid diagnosen och att detta gör att det känns både 

problematiskt och skräckinjagande.  Därför kan vara så bra med utbildningar där man träffar 

barn och föräldrar som befinner sig i liknande situation. Familjerna till ungdomarna känner 

att dessa interventioner förbättrar relationen mellan föräldrar och ungdomar. 

Diabetesutbildning för barn och deras föräldrar är viktig. Det uppskattas och är viktigt att se 

till att utbildningen är intressant och rolig, för att uppmuntra till entusiasm och lärande. Barn 

och föräldrar tycker att utbildning ger en positiv upplevelse. Väldigt uppskattat är 

undervisningen i diabetesbehandling, kost och motion. Flera barn, främst yngre, föredrar 

diabetesutbildning som bedrivs under skolan för att inte störa deras fritid. Barn föredrar att 

diabetesteam är närvarande i åtminstone i någon del av kursundervisningen. Föräldrar till 

barn med diabetes tycker att det är bra och lärorikt om en äldre tonåring eller en vuxen som 

själv har diabetes skulle kunna delta i en diabetes utbildning och berätta om sina 

erfarenheter och motivera barnen. Kamrater är inblandade i vissa delar av utbildningen 

detta för att erbjuda stöd och uppmuntran, speciellt under skoltiden(Walker, Eiser, Heller, 

Knowles & Price, 2004). I några fall upplever de äldre ungdomarna att de inte får tillräckligt 

med stöd från skola och diabetesteam för att balansera krav på vidareutbildning efter 

gymnasiet och hantering av deras tillstånd (Wilson, 2010). 

Något som ungdomarna hela tiden måste arbeta med är högre självkontroll, känslomässig 

bearbetning och tilltron till sin egen förmåga att nå ett visst mål. Högre självkontroll innebar 

högre tilltro till sin egen förmåga, lägre negativ inverkan och bättre följsamhet. För att kunna 

hålla sig inom en god metabol kontroll så är det viktigt med självkontroll och bearbetning av 

sina känslor. Låg självkontroll i kombination med låg känslomässig bearbetning kan vara 

särskilt skadligt för ungdomarnas metabola kontroll (Hughes, Berg, & Wiebe, 2012). Stressen 

som många upplever i sjukdomsdebuten kan direkt indikera negativt till högre HbA1c svar. 

Många ungdomar upplevde det svårt att hitta självkontrollen och bearbeta känslorna, och av 
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den anledningen upplever dem stressen som inverkar på deras sjukdom negativt (Jaser, 

Faulkner, Whittemore, Jeon, Delamater, & Grey, 2012). Edmunds, Roche, Stratton, 

Wallymahmed och Glenn (2007) uppger att flickorna har högre tilltro till sin egen förmåga, 

att hantera sjukdomen än pojkar.  Pojkar har dock högre självkänsla och att detta inverkar på 

ett positivt sätt i deras diabetessjukdom. 

Enligt en studie av Serrabulho, Matos, & Raposo, (2010) visar att ungdomarna med diabetes 

typ- 1 upplever att de till stor del har ett bra liv. De har lärt sig att acceptera att sjukdomen 

alltid kommer att vara en del av dem. En viktig roll i att lära sig att acceptera sjukdomen 

utgörs av diabetesteam, där kommunikation och stöd spelar stor roll. Ungdomarna 

uppskattar gruppträffarna där de kan sitta tillsammans och diskutera med personer som är i 

samma situation. Ungdomarna uppskattar det sociala stödet som de upplever att de får från 

familj, vänner och lärare. Speciellt nödvändigt är det i början av insjuknandet. 

 

Rädsla inför framtiden 

Rädsla är något som många ungdomar upplever under sjukdomen, sjukdomen är livslång. 

Diabetes kommer finnas där varje dag under resten av livet. Många upplever att det enda 

man kan göra är att ta hand om sig själv, allt beror på kontroll. En annan typ av rädsla är 

fördomarna och många väljer att isolera sig från andra människor. En av orsakerna för barn 

och ungdomar är att en del människor inte riktigt vet vad sjukdomen innebär, och då måste 

man förklara vilket kan vara något som upplevs som jobbigt. Först lärde man sig att 

acceptera sjukdomen själv. Lära sig acceptera sin sjukdom leder till att rädslan inför 

framtiden blir mindre, och diabetessjukdomen kommer inte längre vara något de behöver 

skämmas för. Upplevelsen att jag är den enda i världen med sjukdomen bidrog i stor del till 

rädslan. Veta att andra är i samma situation skapar en trygghet som underlättar 

bearbetningen av sjukdomen (Moreira et al. 2006). 

Psykisk påverkan i form av stress, ångest och depression kan uppkomma vid nydebuterad 

diabetes eller senare i livet på grund av sjukdomen. Risk för att drabbas av psykisk ohälsa är 

stor och ungdomar upplever redan förändringar under tonåren.  Många drabbas av 

psykologiska åkommor ett år efter sjukdomsdebuten och depression är en sådan åkomma. 

Det beror i stort sett på oron för framtiden och svårigheter att hantera situationen. Frågor om 
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ungdomarnas psykiska hälsa är lika viktigt som HbA1c. Ungdomarna behöver både fysisk 

och psykisk behandling i hanteringen av sjukdomen. Det leder till bättre livskvalitet 

(Hilliard, Herzer, Lawrence, & Hood, 2011).  

Ungdomarna upplever någon gång eller flera gånger under sin diabetessjukdom minskad 

livs tillfredställelse. Det går att jämföra livskvaliteten mellan ungdomar utan 

diabetessjukdom och ungdomar med diabetes sjukdom. Diabetessjuka ungdomar upplever i 

högre grad sämre livskvalitet på grund av sjukdomen. Välbefinnandet och den psykiska 

hälsan är en av effekterna av dålig livskvalitet (Faulkner, 2003). 

 

DISKUSSION 
Syftet med litteraturöversikten är att utifrån ungdomars perspektiv belysa hur det är att leva 

med diabetes typ-1. Till litteraturöversikten skapades det fyra kategorier som ansågs vara 

viktiga för att uppnå syftet. Kategorierna är Upplevelser i det dagliga livet, Annorlunda, 

Stöd från omgivningen och Rädsla inför framtiden. Ungdomar som har diabetes upplever 

det dagliga livet som en kamp att klara av vardagen i jämförelse med en normal tonåring 

som inte har diabetes. Ungdomarna med diabetes tycker i stort sett att de skiljer sig från sina 

vänner och att det gör att de känner sig annorlunda i både positivt och negativt perspektiv. 

Stöd från familj och vännerna är en viktig del av ungdomarnas liv särskilt när man är sjuk 

och viktigare blir det med en livslång sjukdom som diabetes typ-1 är. Då är man i större 

behov av den sociala kontakten och umgänget. Rädsla inför framtiden finns ständigt hos de 

diabetesdrabbade ungdomarna. Att acceptera sjukdomen som livslång kan upplevas som 

stressande och ångestframkallande.  

Resultatdiskussion 
Sjukdomen diabetes utgör påfrestningar för individen både psykisk och fysiskt. Att drabbas 

av det som tonåring gör situationen svårare. Ungdomstiden är en tid där identiteten är 

väldigt viktigt. Enligt vad Ericsson, (2008, s. 75, 77-78) påpekar i sin teori att 

identitetsutvecklingen är en livslång process där omgivningen har stor betydelse för 

identitetsbildningen, och att man som människa utvecklas genom olika kriser i livet. De här 



14 
 

kriserna betyder inte katastrof, utan kriserna innebär en period av utveckling för människan 

som individ.  

I en studie där man intervjuat ungdomar så uppgav en ung flicka att diabetes var hennes 

hemlighet. Anledning till detta uppgav flickan var att personer i hennes närhet inte hade 

förståelse för sjukdomen och att hon skulle riskera att bli utstött ur gemenskapen (Hemmati 

Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah & Ebrahim, 2010).  

Resultatet visade att trots sin sjukdom upplevde många av ungdomarna att deras hälsa var 

god. Sjukdomen har blivit något som de har accepterat och något som de kan lära sig leva 

med. Med alla svårigheter som de möter i sjukdomen och att vara tonåring så har ungdomar 

med diabetes ingen uppfattning om försämrad livskvalitet. Den enda skillnaden mellan ett 

barn som är diabetessjukt och ett barn som är friskt är att barnet med diabetes måste lära sig 

vara noggrann i allt som kopplas till det dagliga livet, det belyser studien, Jovic´, Vulic´- 

Prtoric´, Baraban, Grubic, Branovic´& Padelin, (2009).  Det framkommer att barn som har 

diabetes blir ”vuxna” och mognar snabbare än sina jämnåriga kamrater. De lever tidigt i 

tanken av att det de äter, eller det de gör kan påverkar deras blodsocker negativt och detta 

kan få konsekvenser som påverka deras livskvalitet till något sämre. Det är en förmåga att 

kunna se konsekvenserna av sina egna handlingar, att antingen se i nära framtiden eller ur 

ett längre perspektiv, men det är också en förmåga att göra prioriteringar, till exempel välja 

den bästa maten eller inse vikten av att utföra ett blodsockertest i en specifik situation för att 

främja god livskvalitet(Viklund & Wikblad 2009). 

Vänner och familj är viktigt för ungdomarna under deras sjukdom. Detta belyser även Huus 

& Enskär (2007) i sin studie som presenteras i resultatet. Ungdomarna kände att föräldrarna 

kunde vara lite jobbiga och ”tjatiga” ibland men de förstod att deras föräldrar vill vara 

delaktiga för att kunna hjälpa till i sjukdomen och allt vad det betyder. Ungdomarna 

upplevde att deras föräldrar gav de förtroende, självständighet och ansvar. En studie som 

gjordes i USA tillfrågades en grupp ungdomar om hur nöjda de var med sina sociala 

relationer, det visade sig att 90 % av de tillfrågade kände sig nöjda med sina sociala 

relationer och vänskap (Cheung et. al 2006).  
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Ungdomarnas ansåg att förtroende till sin familj och vänner var av stor betydelse för en 

bättre och tryggare livskvalitet. Tryggheten och att alltid veta att det finns personer i 

omgivningen som ställer upp och hjälper till, är något som är av stor betydelse.  

Det framkom i en studie att familjen också påverkas av att ha ett barn med diabetes. 

Föräldrar beskriv det som att hela familjen lever med diabetessjukdomen eftersom alla är 

involverade. Många föräldrar känner sig bortglömda eftersom fokus ligger enbart på barnet 

med diabetes. Behovet av socialt stöd är lika viktigt för anhöriga, som till de 

diabetesdrabbade (Holtslander, Kornder, Letourneau, Turner & Paterson, 2012). Något som 

anses som viktigt vid alla typer av sjukdomar är stödgrupper. Sådana grupper gynnar både 

familj och drabbade. Familjen är något som inte får glömmas bort. Deras vardag är också 

förändrad, och stöd där är lika viktigt som stödet för den som är sjuk.  

Vid diabetes så är det många faktorer som spelar roll. Det handlar inte bara om maten och att 

ta insulin utan hela ens liv kretsar kring diabetessjukdomen. Frestelser är en av orsakerna 

som en del av ungdomarna med diabetes har svår att motstå. Det kräver att komplexa beslut 

tas flera gånger om dagen och det är viktigt att ha en mogen kognitiv kapacitet och ett 

förtroende i denna egenskap (Viklund& Wikblad 2009) & (Hemmati Maslakpak et al. 2010). 

Vilket innebär att ha ett bra självförtroende och våga prova sig fram i allt som har med 

sjukdomen att göra. Att skapa rutiner i kost, motion och insulin är viktigt. Att i början få 

kunskap om hur man på bästa sätt ska hantera behandlingen bidrar till goda resultat i 

sjukdomen, och detta leder till bättre livskvalitet.  

Många med diabetes lever med en oro inför framtiden, de önskar gärna fortsatt kontakt med 

sjukvården. Uppföljning anses som mycket viktigt och ett sätt att erbjuda trygghet, 

vägledning och stöd. (Viklund & Wikblad 2009). Det är viktigt att ungdomarna känner att de 

har någon att vända säg till om behovet att prata med någon finns. Då kan problem kännas 

lättare att lösa då upplevelsen av att en trygghet finns där, och bidrar då till bättre 

livskvalitet.  

Att leva med diabetes påverkar ungdomars inställning och känslor inför framtiden. 

Ungdomarna känner ständigt orolig och rädsla inför framtiden detta på grund av att de inte 

vet hur sjukdomen kommer att påverka deras liv i framtiden. Sjukvårdspersonal ska ha 
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förståelse och kunskap i diabetes för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa och stödja de 

drabbade. Sjuksköterskor till ungdomar med diabetes kan använda hälsofrämjande 

strategier som syftar till att förbättra patienters hälsa och ge motivation att fortsätta övervaka 

deras hälsa. Enligt världshälsoorganisationen(WHO) som definierar strategier för 

hälsofrämjande som en process som gör det möjligt för patienten att öka sin kontroll över att 

förbättra sin egen hälsa. Strategi för hälsofrämjande ökar patientens kunskap och påverkar 

attityder om deras hälsa positivt (Adams, 2012). 

En återkommande fråga är livskvalitet, den betyder och berör ungdomarna i hög grad. 

Livskvalitet är kopplad till självkänsla och självförtroende, och ungdomar med hög 

självkänsla, självförtroende, stöd, och positiv följsamhet hanterar sin sjukdom på ett 

effektivare sätt, vilket leder till ett normalt liv med bättre livskvalitet (Adams, 2012)  

Metoddiskussion 
Litteraturöversikt valdes för detta vetenskapliga arbete utifrån syftet. Då detta bedömdes 

mest passande. De data baser som användes var databaser inom medicin- och 

omvårdnadsforskning. I valet av sökord var syfte utgångspunkten. MeSH – termer 

användes. För att kunna besvara syftet på korrekt sätt så har författarna använt sig av 

sökorden, Diabetes mellitus type-1, Adolescent, Emotions och Quality of life. En översikt av 

artiklarna genomfördes. De mest passande artiklarna valdes ut. Det bestämdes innan 

sökningen att sökorden skulle anpassas och kopplas ihop för att antalet träffar skulle bli så 

relevant som möjligt. Sökningarna visade sammanlagt 851 träffar. Författarna granskade 25 

artiklar. Författarna till uppsatsen gick igenom alla titlar noggrant, därefter valdes lämpliga 

artiklar ut. 13 artiklar valdes ut som skulle inkluderades i litteraturöversikten då författarna 

ansåg dem artiklarna som bäst passande för ämnet. 

En del artiklar valdes bort då författarna ansåg att de inte besvarade syftet och passade 

därför inte in i litteraturöversikten. Artiklarna var jämt fördelat med 6 kvantitativa och 7 

kvalitativa artiklar. 

De valda artiklarna lästes ett antal gånger för att få ökad förståelse för innehållet. Därefter 

granskades de och färgkodades av författarna till arbetet. De har även analyserats ett flertal 

gånger för att skapa en tillförlitlighet till informationen som fanns i dem. För att kunna jobba 
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med ungdomar i vården som har diabetes är det viktigt att kunna förstå de och veta hur de 

upplever sin sjukdom och allt runt om kring individen. Artiklarna som valdes ut i 

litteraturöversikten blev graderade efter hög, medelhög kvalitet. Av dem 6 kvantitativa 

studierna så klassades 3 som grad 1, vilket innebär att de är av hög kvalitet och 3 klassades 

som grad 2, och innebär att de är av medelhög kvalitet. De 7 kvalitativa studierna klassades 4 

som hög kvalitet och 3 som medelhög kvalitet.  

Författarna ansåg att det fanns svårigheter att koppla ihop rätt text till rätt kategori då en del 

av innehållet i artiklarna hade liknande information. Efter att texterna i artiklarna granskats 

noggrant så skapades kategorier som ansågs som passande. Litteraturöversiktens styrka är 

att varje moment har genomförts noggrant. Informationen som använts i litteraturöversikten 

är vetenskaplig information och författarna undanhåller ingen information. 

SLUTSATS 
Syftet med litteraturöversikten är att utifrån ungdomars perspektiv belysa hur det är att leva 

med diabetes typ-1. Till hjälp av olika artiklar i resultatet så tas det upp olika delar i 

ungdomarnas liv som påverkar upplevelsen av att leva med diabetes. Något som återkom i 

några utav studierna var känslan av att känna sig annorlunda, och inte som alla andra. Att 

känna sig begränsad var något som ungdomarna kunde relatera till i samband med att dem 

drabbades av sjukdomen. Stödet gjorde en viktig del i sjukdomen oavsett vem stödet kom 

ifrån. Familjen utgjorde en viktig grund för stödet. Relationerna till föräldrarna ansågs som 

viktigare nu. I framtidssynen ingick även rädsla och ungdomarna behöver både psykisk och 

fysisk hjälp i hanteringen av diabetes. 

För att på ett professionellt sätt kunna bemöta de här ungdomarna i vården så är det viktigt 

att utifrån ungdomarnas perspektiv förstå upplevelsen och av att leva med diabetes. 

Författarna till uppsatsen anser att de nu har mer kunskap av ungdomar med diabetes och 

att det underlättar i mötet med ungdomarna och kraven som finns vid diabetes.  
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Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar.  

Författa

re 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av studie Deltagar

e 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

 

Huvudresultat Kommentar

er gällande 

kvalitet  

Cheung 

et al. 

(2006) 

USA 

Studiens syfte 

var att jämföra 

livskvalitet hos 

ungdomar med 

Typ 1-diabetes 

som har 

deltagit i minst 

ett 

diabetesläger. 

Kvalitativ 

studie. 

100 

deltagare i 

början. 23 

flickor och 

16 pojkar 

deltog. 

(Bortfall, 

61 

deltagare). 

Enkäter och 

frågeformulär 

 

Resultat lade tydligt 

fram att bevis på 

värdet av socialt 

stöd är viktigt för 

dessa ungdomar. 

Medel 

kvalitet. 

Dickinso

n & 

O'Reilly 

(2004) 

USA 

Syftet med 

denna studie 

var att få en 

bättre förståelse 

för vad det 

innebär för 

ungdomar 

tjejer att leva 

med typ 1-

diabetes. 

Kvalitativ 

studie. 

10 

deltagare. 

(Ej 

angivet). 

Ostrukturerade, 

en- mot- 

intervjuer. 

 

Ungdomarna kände 

sig bundna till sin 

livslånga sjukdom 

och till hälso- och 

sjukvården. 

Ungdomar med typ 

1 diabetes tvingas 

till större ansvar och 

större 

självständighet än 

sina jämnåriga.  

Hög kvalitet. 

Edmunds 

et al. 

(2007) 

Storbrita

nnien 

Studien syftar 

till att bedöma 

den fysiska 

aktivitetsnivån 

och psykiska 

välbefinnandet 

hos barn med 

typ 1-diabetes. 

Kvantitativ 

studie.  

46 

deltagare. 

18 pojkar 

och 18 

flickor. 

(Bortfall, 

10 

deltagare). 

Frågeformulär. 

 

Jämförelse av 

självkänsla och 

livskvalitet. Studien 

visar på att pojkar 

har bättre 

självkänsla och 

livskvalitet. 

37 Poäng. 

80 % 

Grad I 

Faulkner 

(2003)  

USA 

Studiens syfte 

är att 

undersöka 

livskvaliteten 

hos ungdomar 

med typ 1 

diabetes. Där 

ingår även 

ålder, kön, 

livskvalitet, 

uppfattning om 

hälsa m.m.  

Kvantitativ 

studie.  

Beskrivande 

studie.  

69 

deltagare. 

(Bortfall, 5 

deltagare).  

Frågeformulär. I sin 

diabetessjukdom så 

upplever ungdomar 

någon gång 

minskad 

tillfredställelse och 

sämre livskvalitet. 

Psykiska hälsan är 

en av orsakerna till 

sämre livskvalitet. 

38 Poäng. 

80 % 

Grad I 

Hilliard 

et al.  

(2011) 

USA 

Studien syftar 

till att 

undersöka om 

ungdomar med 

typ 1 diabetes 

Kvantitativ 

studie.  

150 

deltagare. 

(Ej 

angivet). 

Enkätundersöknin

g. 

Många ungdomar 

drabbas av psykiska 

besvär som ångest 

och depression. 

Oron inför 

35 Poäng. 

75 % 

Grad II 



 
 

riskerar 

depression och 

ångest samt 

hur det 

påverkar 

diabetesbehand

lingen, och 

livskvaliteten.  

framtiden och 

svårigheter i 

hanteringen av 

sjukdomen uppstår 

till stor del i 

sjukdomsdebuten.  

Hughes 

et al.  

(2012) 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

emotionell 

bearbetning, 

självkontroll 

och samspelet 

mellan dem i 

påverkan till 

metabol 

kontroll. 

Kvantitativ 

studie.  

80 

deltagare. 

(Bortfall, 

57 

deltagare). 

Frågeformulär. 

Journalanteckning

ar.. 

Ungdomarna 

behöver alltid arbeta 

med högre 

självkontroll och 

känslomässig 

bearbetning i sin 

sjukdom. Våga tro 

på sig själv gav 

bättre resultat och 

bättre metabol 

kontroll.  

35Poäng. 

75% 

Grad II 

Huus & 

Enskär 

(2007) 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

ungdomars 

upplevelse av 

att leva med 

typ 1diabetes. 

Kvalitativ 

studie. 

8 

deltagare. 

6 flickor 

och2 

pojkar. (Ej 

angivet). 

Intervjuer.  Ungdomarna har 

blandade känslor i 

sin diabetes 

sjukdom. 

Annorlunda är en 

typisk känsla för 

dessa ungdomar. att 

leva ett regelbundet 

liv, känna sin kropp 

och att ta hand om 

sig själv 

Hög kvalitet. 

Jaser et 

al.  

(2012) 

USA 

 

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

sambandet 

mellan stress, 

självförvaltning

, livskvalitet 

och metabol 

kontroll för 

ungdomar med 

typ 1 diabetes. 

Kvantitativ 

studie.  

327 

deltagare. 

(Bortfall, 

214 

deltagare).  

Frågeformulär.  

 

Ungdomarna 

upplever att stressen 

inverkar negativt på 

diabetes sjukdomen. 

En del ungdomar 

upplever att det är 

svårt att bearbeta 

känslorna och hitta 

självkontrollen. 

Detta inverkar 

negativt på deras 

sjukdom. 

38 Poäng. 

80 % 

Grad I 

Løding et 

al. 

(2008) 

Norge 

Syftet var att 

beskriva hur 

gruppen 

utbildningar 

kan vara 

användbart vid 

behandling av 

ungdomar med 

typ 1 diabetes. 

Kvalitativ 

studie. 

19 

deltagare. 

(Ej 

angivet). 

Frågeformulär. Utbildningar var 

uppskattade och 

lärorika eftersom 

man pratar och lär 

sig med andra 

människor som 

befinner sig i samma 

situation. 

Kommunikationen 

är viktig. 

Medel 

kvalitet. 



 
 

Moreira&

Dupas 

(2006) 

Brasilien 

Denna studie 

syftar till att 

förstå barn med 

diabetes och 

deras 

upplevelser.  

Kvalitativ 

studie.  

Grounded 

Theory.  

12 

deltagere.

9 flickor 

och 3 

pojkar. (Ej 

angivet). 

Intervjuer. 

Semistrukturerade 

Ungdomarna kände 

sig begränsade i de 

livsstilsförändringar 

som tillkom med 

sjukdomen. Hinder 

som de möter när 

det gäller kost, 

insulin, kompisar 

m.m.  Det hjälper att 

veta att andra är i 

samma situation. 

Hög kvalitet. 

Serrabulh

o et al. 

(2010) 

Portugal 

Studien syftar 

till att 

analysera 

beteende, 

livsstil, 

psykologisk 

anpassning och 

socialt stöd för 

ungdomar med 

typ 1 diabetes.  

Kvantitativ 

studie med 

deskriptiv 

analys och 

jämförande.  

91 

deltagare. 

(Ej 

angivet).  

Enkätundersöknin

g. 

Viktigt är att lära sig 

acceptera 

sjukdomen. 

Ungdomarna 

uppskattar 

gruppträffar där de 

träffar personer i 

samma situation. 

Stöd från familj, 

vänner m.m. är 

viktigt.  

35 Poäng. 

75% 

Grad II 

 

 

 

Walker at 

al. 

(2004)  

Storbrita

nnien. 

Studiens syfte 

var att 

undersöka hur 

viktig 

utbildning i 

diabetes är för 

barn och deras 

föräldrar. 

Kvalitativ 

studie. 

24 

deltagare. 

(Bortfall, 8 

deltagare).  

Intervjuer. 

Semistrukturerade

. 

Deltagarna var 

överens om att 

kunskaperna de fick 

skulle kunna 

förbättra 

livskvaliteten i 

diabetessjukdomen. 

Föräldrarnas oro 

minskades.  

Medel 

kvalitet. 

Wilson, 

(2010) 

USA 

Syfte med 

studien var att 

undersöka 

erfarenheter 

från ungdomar 

att hantera sin 

diabetes typ 1 

vid högskolan 

eller 

universitet. 

Kvalitativ 

studie. 

23 

deltagare. 

(Ej 

angivet). 

 

Telefonintervjuer. 

Semistrukturerade

. 

Ungdomar möter 

ofta svårigheter i sin 

diabetes 

självförvaltning vid 

högskola eller 

universitet på grund 

av psykosociala 

frågor, och kan 

uppleva hinder vid 

byte från pediatrisk 

till vuxna 

diabeteskliniker. 

Hög kvalitet. 
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