
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete på grundnivå 
Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1  
- En litteraturöversikt med fokus på egenvård 
 
Marielle Nordström  
Jasmin Jalaho  
 
 
 Omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MITTUNIVERSITETET  
  
Författare:  Marielle  Nordström,  mano1114@student.miun.se.  Jasmin  Jalaho,  jaja1104@student.miun.se  
Institution:  Institutionen  för  hälsovetenskap  
Utbildningsprogram:  Sjuksköterskeprogrammet,  180  hp  
Huvudområde:  Omvårdnad  
Termin,  år:  T6,  hösttermin  2014    



 
 

  

Abstrakt  
Bakgrund:  Diabetes  mellitus  typ  1  har  ökat  markant  hos  ungdomar  världen  runt  och  var  ett  
folkhälsoproblem  med  ökad  risk  för  följdsjukdomar.  Sverige  har  världens  näst  högsta  andel  
ungdomar  och  barn  med  förekomst  av  diabetes  mellitus  typ  1.  Som  delaktig  i  den  diabetessjuka  
ungdomens  liv  är  det  utav  yttersta  vikt  att  ha  en  uppfattning  och  kunskap  kring  ungdomars  
upplevelser  av  att  leva  med  sjukdomen.  För  att  kunna  stärka  egenvården  och  att  kunna  urskilja  
faktorer  som  påverkar  egenvården  hos  ungdomar  med  diabetes  mellitus  typ  1.  Syfte:  Att  belysa  
faktorer  som  påverkar  egenvården  hos  ungdomar  med  diabetes  mellitus  typ  1.  Metod:  En  
litteraturöversikt  med  en  kvantitativ  och  tio  kvalitativa  vetenskapliga  artiklar  som  analyserats,  
artikelsökningar  gjordes  i  Cinahl  och  psycINFO.  Resultat:  Fyra  områden  framkom  genom  
bearbetning  av  resultatet:  Vänner  och  jämnåriga,  Familj/föräldrar,  Sjukvård  och  Skola  var  de  
områden  som  blev  inkluderade.  Diskussion:  Egenvården  påverkas  av  fyra  olika  områden  
Vänner  och  jämnåriga,  Familj/föräldrar,  Sjukvård  och  Skola,  som  antingen  kunde  påverka  
ungdomen  positivt  eller  negativt.  Föräldrarna  behöver  mycket  stöd  i  sin  roll  gentemot  
ungdomen  för  att  kunna  ge  adekvat  vägledning.  Stödet  från  diabetesvården  såg  i  de  flesta  fall  
som  positiv  men  brister  framkom.  Slutsats:  Både  egenvården  och  stödet  till  den  unga  personen  
och  dess  föräldrar  kan  förbättras  genom  bättre  kommunikation  från  vårdpersonalen.  

Nyckelord:  Egenvård,  Litteraturöversikt,  Typ  1  diabetes,  Ungdomar,    
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Bakgrund  
Sverige  har  världens  näst  högsta  andel  ungdomar  och  barn  med  förekomst  av  typ  1  diabetes.  

År  2011  fanns  det  cirka  6900  barn  och  ungdomar  i  Sverige  med  diabetes  och  varje  år  

insjuknar  cirka  800  stycken  och  97  %  av  dessa  insjuknar  i  diabetes  mellitus  typ  1  

(Socialstyrelsen,  2013).  Diabetes  mellitus  är  en  kronisk  metabol  sjukdom  som  präglas  av  

kronisk  hyperglykemi  och  rubbningar  i  kolhydrat-‐‑,  fett-‐‑  och  proteinomsättningen.  Främsta  

orsaken  är  bristande  eller  nedsatt  produktion  av  insulin,  möjligen  med  nedsatt  insulineffekt  

(Dammen-‐‑Mosand  &  Stubberud,  2011,  s.  500-‐‑501).    Kronisk  sjukdom  är  orsakad  av  sjukliga  

förändringar  i  kroppen  som  blir  permanenta  och  bidrar  till  kvarvarande  funktionshinder.  

Kronisk  sjukdom  kan  bidra  till  försämrad  fysisk  funktion,  skapa  hinder  i  det  vardagliga  

livet,  förlust  av  självständighet,  känslomässigt  lidande  och  förändringar  i  självbilden.  Detta  

har  en  stor  inverkan  på  alla  aspekter  i  det  enskilda  livet  då  det  påverkar  det  fysiska,  psykiska  

och  det  sociala  (Whittemore  &  Dixon,  2008).    

  

Diabetes  mellitus  typ  1  definieras  av  en  absolut  insulinbrist  orsakad  av  en  

autoimmunreaktion  där  kroppens  egna  antikroppar  angriper  de  insulinproducerande  

betaceller  i  bukspottkörteln.  Cellerna  förstörs  gradvis  och  insulinproduktionen  försvinner  

succesivt.  När  kroppens  egen  produktion  inte  täcker  behovet  stiger  glukoshalten  i  blodet  och  

symtom  på  hyperglykemi  utvecklas.  Hyperglykemi  är  ett  tillstånd  med  förhöjd  sockerhalt  i  

blodet,  vid  detta  tillstånd  måste  personen  tillföras  insulin  för  att  överleva  och  vid  motsatsen  

Hypoglykemi  är  när  sockerhalten  i  blodet  är  för  låg  och  vid  detta  tillstånd  måste  personen  

tillföras  något  som  innehåller  socker  så  att  glukoshalten  stiger  i  blodet.  Sjukdomen  kan  

utvecklas  i  alla  åldrar,  men  drabbar  främst  barn  och  ungdomar  (Dammen-‐‑Mosand  &  

Stubberud,  2011,  s.  500-‐‑501).    

  

Ungdom  är  en  person  som  är  i  de  övre  tonåren  eller  tidiga  20  års  ålder  

(Nationalencyklopedin,  2014).  Under  ungdomsåren  utvecklas  tonåringar  till  vuxna  och  är  i  

behov  av  att  bygga  en  stabil  grund,  en  identitet.  Tonåringarna  är  under  denna  period  

fortfarande  i  behov  av  sina  föräldrar  dock  vill  tonåringen  knyta  sig  an  kamrater  och  andra  

vuxna  för  att  kunna  frigöra  sig  från  föräldrarna.  Tonåringens  behov  av  faktorer  som  kontroll,  

självständighet  samt  känslan  av  oberoende  begränsas  i  samband  med  sjukdom.  Det  är  under  
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denna  tid  som  den  kroppsliga  identiteten  är  sårbarast  framförallt  om  utseendet  förändras.  

Under  denna  period  utvecklar  tonåringar  förmågan  att  tänka  och  resonera  hypotetiskt,  de  

har  då  fått  förmågan  att  se  händelser  ur  olika  perspektiv  (Enskär,  &  Golsäter,  2009,  s.  116-‐‑

117).    

  

Rasmussen,  Ward,  Jenkins,  King  och  Dunning  (2010)  att  diabetes  mellitus  typ  1  kräver  

livslång  behandling  och  egenvård  med  täta  blodsocker  kontroller  för  att  optimera  

välmående  och  motverka  komplikationer.  Psykosocial  stress,  förmåga  att  anpassa  sig,  

hantera  stressfyllda  och  känslomässiga  situationer  påverkar  personens  förmåga  till  egenvård  

och  den  ständiga  kontrollen  av  blodsockret.  Detta  har  inverkan  på  både  det  kliniska  

resultatet  och  den  psykiska  hälsan.  Förändringar  i  hälsotillståndet  kan  vara  svårt  och  

betungande  men  det  kan  också  ge  en  chans  att  förbättra  livskvalitén.  Att  klara  av  den  sociala  

stressen  och  kontrollen  över  sin  diabetes  gör  personer  med  denna  sjukdom  sårbara  inför  de  

förväntningar  och  reaktioner  som  kan  komma  från  omgivningen.  Stressen  som  uppstår  vid  

insjuknande  gör  den  ständiga  kontrollen  av  blodsockret  svårt  för  ungdomar  med  diabetes  

mellitus  typ  1  och  det  resulterar  ofta  i  akuta  tillstånd  av  hypo-‐‑eller  hyperglykemi.  Att  flytta  

hemifrån,  börja  studera  och  att  påbörja  nya  relationer  hör  till  faktorer  som  påverkar  stressen  

vid  övergång  från  att  vara  frisk  till  att  plötsligt  bli  kroniskt  sjuk.  Meningsfullt  samarbete  med  

sociala  grupper  och  sjukvårdspersonal  kan  öka  förmågan  att  bemästra  känslomässigt  

krävande  och  stressfyllda  situationer  hos  personer  som  insjuknar  i  diabetes.  Tydliga  

strategier  för  att  hjälpa  ungdomar  hantera  stress  och  sin  diabetes  har  inte  klart  identifierats  

(Rasmussen  et  al.,    2010).  

  

Enligt  nationalencyklopedins  definition  av  egenvård  är  det  åtgärder  som  den  enskilde  

individen  själv  kan  utföra  vid  enkla  och  vanliga  symtom,  sjukdomar  och  skador  

(Nationalencyklopedin,  2014).  Egenvårdsaktiviteter  hos  ungdomarna  med  diabetes  mellitus  

typ  1  innefattar:  Insulininjektioner,  blodglukoskontroller,  kost  och  motion.  Termen  egenvård  

betyder  vård  som  genomförs  av  en  själv  för  ens  personliga  välmående.  Egenvården  utförs  

när  en  individ  har  uppnått  ett  tillstånd  av  mognad  som  möjliggör  för  principfasta,  

kontrollerade,  effektiva  och  målmedvetna  åtgärder.  De  ofödda,  de  nyfödda,  spädbarn,  barn,  

de  gravt  funktionsnedsatta  och  de  sjuka  kan  inte  tillfredsställa  sina  egenvårdskrav  för  att  

upprätthålla  och  för  att  styra  sina  behov  (Orem,  1995,  s.  177-‐‑178).  
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Egenvårdsteorin  betraktar  omvårdnad  som  en  kompensation  för  hälsorelaterade  aktiviteter  

(egenvård)  vid  tillfällen  där  patienten  inte  är  i  skick  att  utföra  dessa  själv.  De  viktigaste  

komponenterna  inom  egenvårdsteorin  är  de  tre  olika  faserna  som  är  egenvård,  

egenvårdsbrist  och  ett  omvårdnadssystem.  Egenvård  är  en  mänsklig  styrd  funktion  som  

måste  utföras  av  personer  som  själva  har  ett  intresse  av  liv,  hälsa  och  välbefinnande  (Orem  &  

Taylor,  2011).    

Teorin  skapades  med  hjälp  av  att  Orem  fann  fyra  frågor  som  var  av  ytterst  vikt  att  besvara:  	  

1.  När  och  varför  behöver/kräver  individer  omvårdnad?  

2.  Varierar  människor  i  sina  kvalitativa  och  kvantitativa  behov  av  sjuksköterskor?    

3.  Vad  är  giltigt  grad  av  stöd  med  tanke  på  de  villkor  som  ställs  på  individen  som  är  i  behov  

av  omvårdnad?    

4.  Vad  är  strukturen,  hörnsten  inom  omvårdnad?  

  

Egenvården  är  av  stor  betydelse  för  att  upprätthålla  ett  stabilt  blodsockervärde  och  de  som  

lever  med  dåligt  reglerat  blodsocker  i  flera  år  riskerar  i  större  utsträckning  att  få  sena  

komplikationer.  Retinopati  är  en  komplikation  där  synförändringar  och  blindhet  kan  

utvecklas,  och  nefropati  som  är  en  påverkan  på  de  små  kärlen  i  njurarna,  där  protein  kan  börja  

läcka  ut.  Ökad  risk  för  hjärt-‐‑  och  kärlsjukdomar,  och  diabetesneuropati  som  är  en  

nervsjukdom  som  är  en  konsekvens  av  de  skadade  små  blodkärlen.  Alla  dessa  komplikationer  

uppstår  på  grund  av  dåligt  reglerat  blodsocker,  genom  att  förbättra  regleringen  så  kan  

utvecklingen  hejdas  eller  fördröjas  (Dammen-‐‑Mosand  &  Stubberud,  2011,  s.  504-‐‑505).  Vid  

vuxen  ålder  är  risken  för  insjuknande  och  dödlighet  i  hjärt-‐‑  och  kärlsjukdomar  högre  hos  de  

med  diabetes  än  de  utan  sjukdomen.  Personer  med  diabetes  mellitus  typ  1  som  upptäcker  

hjärt-‐‑  och  kärlsjukdomar  i  40-‐‑50  års  åldern,  blev  i  genomsnitt  diagnostiserade  med  diabetes  

mellitus  typ  1  vid  15  års  ålder  (Greene,  2009).  

  

Som  delaktig  i  de  diabetessjuka  ungdomarnas  liv  är  det  av  vikt  att  få  kunskap  om  hur  

egenvården  påverkas  av  olika  faktorer  i  ungdomarnas  liv.  Att  kunna  ge  rätt  förutsättningar  

och  skapa  en  trygg  relation  med  mål  att  öka  livskvalitén  och  motivation  hos  denna  

patientgrupp  är  av  största  betydelse.  Därför  är  det  av  intresse  att  stötta  och  motivera  denna  

patientgrupp  på  rätt  sätt  för  att  skapa  en  förbättrad  framtidsutsikt  och  levnadsstandard.  
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Syfte  
Syftet  var  att  belysa  faktorer  som  påverkar  egenvården  hos  ungdomar  med  diabetes  mellitus  

typ  1.  

Metod  
Design  

En  litteraturöversikt  är  enligt  Friberg  (2012,  s.  133)  en  översikt  av  kunskapsläget  inom  ett  

visst  område  inom  omvårdnad  eller  ett  problem  kring  sjuksköterskans  kompetens-‐‑  och  

verksamhetsområde.  Denna  litteraturöversikt  syftar  till  att  vara  ett  examensarbete  på  

kandidatnivå.  

  

Litteratursökning  

Artikelsökningen  till  detta  arbete  gjordes  gemensamt  av  båda  författarna  och  genomfördes  

med  hjälp  av  sökorden  Self  care  och  type  1  diabetes.  Dessutom  utfördes  fritextsökningar,  

sökningar  med  Mesh-‐‑termer  och  Cinahl  headings  har  ej  använts.  Databaserna  Cinahl  och  

PsycINFO  användes.  Inklusionskriterierna  var  ungdomar  i  de  övre  tonåren  eller  tidiga  20  års  

ålder,  årtal  2009-‐‑2014  och  artiklar  skrivna  på  svenska  och  engelska,  innefattande  information  

om  aspekter  kring  egenvård  och  diabetes  mellitus  typ  1.  Exklusionskriterierna  var  artiklar  

som  inte  var  skrivna  på  svenska  eller  engelska,  studier  som  hade  deltagare  med  diabetes  

mellitus  typ  2  eller  andra  fysiska  sjukdomar  än  diabetes.  Ett  antal  artiklar  hittades  genom  

manuell  sökning,  där  referenslistorna  undersöktes  på  redan  godkända  artiklar  som  

inkluderas  i  resultatet.  Dessa  artiklar  som  hittades  i  den  manuella  sökningen  är  publicerade  

mellan  2004-‐‑2013.  Trots  sökningar  med  begränsningen  i  databasen  Cinahl  ungdomar  13-‐‑18  

år  förekommer  det  informanter  som  är  över  18  år  och  yngre  än  13  år  i  delar  av  de  

vetenskapliga  artiklarna.  Detta  beroende  på  att  i  longitudinella  studier  följdes  informanterna  

under  en  följd  av  år.  Totalt  användes  elva  artiklar  i  arbetets  resultatdel.  Litteratursökning  

redovisas  grundligare  i  tabell  1.    
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Tabell  1.  Översikt  över  litteratursökning. 

  *Antal  exkluderade  efter  lästa  titlar  samt  abstrakt**Artiklar  som  lästs  i  sin  helhet***  Antal  
exkluderade  efter  bedömning  av  vetenskaplig  kvalitet.  

  

Urval  och  granskning  

Urvalsförfarandet  för  de  artiklarna  som  användes  i  arbetets  resultatdel  gick  till  som  följande.  

Inledningsvis  så  lästes  artiklarnas  rubrik  och  abstrakt,  artiklar  som  inte  hade  något  abstrakt  

lästes  översiktligt  igenom  för  att  få  en  överblick  över  innehållet,  detta  för  att  ej  utesluta  

artiklar  med  nödvändig  data.  Senare  lästes  de  utvalda  artiklarna  i  sin  helhet,  och  författarna  

bedömde  om  det  svarade  mot  syftet.  Det  slutliga  steget  i  urvalsförfarande  bestod  av  att  

granska  artiklarnas  vetenskapliga  kvalitet.  För  granskning  av  artiklarnas  vetenskapliga  

Databas  

&  datum  

Sökord   Avgränsningar   Antal  

träffar  

Urval   Valda  artiklar  

Cinahl  
140508  

Self  care  AND  
type  1,  diabetes  

Peer  review,  2009-‐‑
2014,  engelska,  
svenska,    
Adolescents  13-‐‑18.  

145   *135  
**7  
***4  

Freeborn  et  al.  (2013)  
Spencer  et  al.  
(2013)  
Palladino  et  al.  
(2013)  
  

Cinahl  
140901  

Self  care  AND  
type  1,  diabetes  

Peer  review,  2009-‐‑
2014,  engelska,  
svenska,    
Adolescents  13-‐‑18.  

156   *151  

**3  

***1  

Scholes  et  al.  
(2012)  
Wilson.  
(2010)  

PsycINF
O  
140903  

Self  care  AND  
diabetes  type  1  
NOT  diabetes  
type  2  

Peer  review,  2009-‐‑
2014,  engelska,  
svenska,  
Adolescents  13-‐‑17.  

70   *70  
**3  
***3  

  

Manuell  
sökning  
140908  

            Spencer  et  al.  
(2012)  

Manuell  
sökning  
140910  

            Marshall  et  al.  
(2009)  
Karlsson  et  al.  
(2006)  
Davidson  et  al.    
(2004)  

Manuell  
Sökning  
140918  

            Viklund  &  Wikblad.  
(2009)  
Huus  &  Enskär.  
(2007)  
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kvalitet  användes  Willman,  Stoltz,  &  Bahtsevani  protokoll  för  kvalitetsbedömning  (2011),  en  

för  artiklar  med  kvantitativ  forskningsdesign  samt  en  för  artiklar  med  kvalitativ  

forskningsdesign,  se  bilaga  1  &  2.    Om  artiklarna  efter  granskning  erhöll  en  Medel  eller  Hög  

kvalitet  så  inkluderades  de  i  arbetets  resultatdel.  Artiklarna  har  sitt  ursprung  i  Sverige,  USA  

och  Storbritannien  

  

Analys  

Analysarbetet  gjordes  i  tre  steg  och  började  med  granskning  av  de  vetenskapliga  artiklarna  

som  inkluderats  i  arbetet  som  granskats  av  båda  författarna  oberoende  av  varandra  samt  

lästs  flera  gånger  i  sin  helhet  för  att  säkerställa  kvalitet  och  förstå  innehållet.  I  steg  två  

översattes  resultaten  till  svenska  och  texten  färgades  beroende  på  vilket  område  det  

sammanstämde  med.  Skolmiljö,  Sjukvårdsmiljö,  Vänner  och  Familj  fick  olika  färger  blått,  

rött,  gult  och  grönt  där  fynden  kombinerades  för  att  se  likheter  och  skillnader  i  innehållet.  

Det  tredje  och  slutliga  steget  så  sammanställdes  huvudfynden  och  formades  till  en  slutlig  

sammanställning.  För  översikt  av  inkluderade  artiklar  se  Bilaga  3,  Översiktstabell  över  

inkluderade  artiklar.  

  

Etiska  överväganden  

Samtliga  vetenskapliga  artiklar  som  inkluderas  i  denna  litteraturöversikt  är  godkända  av  en  

etisk  kommitté  eller  för  ett  etiskt  resonemang  och  deltagarna  i  studierna  har  frivilligt  

medverkat.  Författarna  har  försökt  arbeta  så  objektivt  som  möjligt  i  analysprocessen  av  de  

artiklar  som  ingår  i  arbetets  resultatdel  och  ej  låtit  processen  influerats  av  egna  tankar  eller  

åsikter.    I  detta  arbete  har  ej  något  resultat  avlägsnats  och  både  negativa  och  positiva  resultat  

fått  medverkat.    
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Resultat  
I  resultatet  redovisas  elva  vetenskapliga  artiklar,  tio  med  kvalitativ  samt  en  med  kvantitativ  

forskningsdesign.  Resultatet  redovisas  i  fyra  områden:  Vänner  och  jämnåriga,  Familj/  föräldrar,  

Sjukvård,  Skola.    

  

Vänner  och  jämnåriga  

De  flesta  ungdomar  såg  sina  vänner  som  ett  stort  stöd,  samtidigt  som  de  beskrev  hur  

vännerna  var  väldigt  intresserade  av  deras  diabetes  och  ställde  mycket  frågor  kring  detta.  

Även  om  det  ansågs  vara  positivt  så  fann  somliga  ungdomar  de  återkommande  

funderingarna  frustrerande.  Därav  värderade  ungdomarna  den  tid  de  fick  att  själva  

handskas  med  sin  diabetes  som  värdefull  och  en  möjlighet  att  hantera  sjukdomen.    

Det  flesta  ungdomar  fastställde  att  de  kände  sig  trygga  när  vännerna  var  med,  även  om  

dessa  inte  hade  någon  djupgående  kunskap  om  diabetes  så  var  de  väldigt  säkra  på  hur  

vänner  skulle  hantera  situationen  i  ett  akut  skede  (Spencer,  Cooper  &  Milton,  2012;  Spencer,  

Cooper  &  Milton,  2013).  Stödet  vännerna  gav  beskrevs  som  accepterande,  uppmuntrande  

och  visade  viljan  att  vara  delaktig  i  egenvårds  aktiviteter,  till  exempel  köpa  light  produkter  

eller  vänta  på  måltider  och  insulininjektioner.  Tonåringarna  uttryckte  att  de  ibland  kunde  

glömma  av  sin  diabetes  för  en  stund  i  sällskap  med  vänner,  de  kändes  tryggt  och  säkert  med  

vetskapen  att  vännerna  visste  om  deras  diabetes.  Det  känslomässiga  stödet  från  vänner  

gjorde  det  enklare  att  integrera  sjukdomen  i  tonåringens  vardagsliv  samt  att  bli  behandlad  

som  jämlikar  var  viktigt  för  egenvården  (Davidson,  Penney,  Muller  &  Grey,  2004;  Karlsson,  

Arman  &  Wikblad,  2006;  Palladino  &  Helgeson,  2013  ).  En  andel  av  informanterna  tyckte  det  

kändes  bra  när  vännerna  frågade  om  deras  tillstånd,  det  visade  att  de  värnade  om  dem  

(Huus  &  Enskär,  2007;  Scholes,  Mandleco,  Roper,  Dearing,  Dyches  &  Freeborn,  2012).  

  

I  situationer  där  vännerna  inte  gav  sitt  stöd  eller  inte  hade  någon  vetskap  om  

intervjupersonens  sjukdom  så  undvek  ungdomarna  egenvården  (Spencer,  Cooper  &  Milton,  

2012)  

  
  When  I´m  on  the  streets  with  my  mates,  and  I  say  I  feel  high  or  I  feel  sick,  they  say  it´s  not  
bad  and  walk  away.  Like  a  few  of  them  are  all  right  and  come  over  to  me,  but  like  when  they´re  
not  out,  a  few  of  them  just  walk  away  and  leave  me,  they´re  walking  away  from  me  and  they´re  

meant  to  be  my  mates.  [Flicka,  15  år]  (Spencer,  Cooper  &  Milton,  2012,  s.  e22).  
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Att  inte  berätta  för  vänner  om  sin  diabetes  kan  vara  förenat  med  livsfara  vid  allvarlig  hypo-‐‑  

eller  hyperglykemi  (Spencer,  Cooper  &  Milton,  2013):  

  

When  I  was  out  with  my  mates  one  time,  I  was  sitting  on  the  couch  and  I  was  having  a  hypo  
and  she  didn’t  know  what  was  going  on  because  I’d  only  know  her  for  a  day,  she  said  to  me,  
are  you  alright  and  I  was  saying  yeah  because  I  felt  shady  saying  well  know  I’m  not  alright…  
I  ended  up  going  into  a  diabetic  coma  [Flicka,  15  år]  (Spencer,  Cooper  &  Milton,  2013,  s.  

28).  
  

Tonåringarna  kände  sig  annorlunda  jämfört  med  andra  killar  och  tjejer  i  samma  ålder,  en  

känsla  som  kunde  vara  både  positiv  och  negativ  då  vännerna  hade  en  stor  påverkan  på  den  

sjukes  egenvård.  Ungdomarna  kunde  uppleva  irritation  på  grund  av  att  vännerna  var  

väldigt  beskyddande  och  detta  kunde  i  sin  tur  utlösa  stress.  Ungdomarna  var  dock  positivt  

inställda  till  att  vänner  visste  om  vad  de  skulle  göra  vid  ett  allvarligt  tillstånd.    

  

Allmänt  så  uttryckte  ungdomarna  en  viss  oro  för  inverkan  av  diabetes  på  deras  självbild,  

sociala  möjligheter  och  relationer  längs  alla  skrämmande  utmaningar,  det  faktumet  att  

diabetes  var  komplicerad  bidrog  till  att  de  flesta  hade  en  viss  form  av  känsla  av  prestation  

och  stolthet,  med  egenvården  kring  en  sådan  kronisk  sjukdom.  De  kände  att  de  hade  mognat  

snabbare  jämfört  med  deras  vänner  i  samma  ålder  (Davidson.,  et  al  2004;  Huus  &  Enskär,  

2007;  Freeborn,  Dyshes,  Roper  &  Mandleco,  2013;  Spencer  et  al,  2012).  

Ungdomarna  pratade  om  förlusten  av  spontanitet  som  en  konsekvens  av  diabetessjukdomen  

och  att  de  inte  kunde  göra  saker  som  andra  ungdomar  samt  ansvaret  de  bar  på  till  exempel  

att  alltid  ha  med  sig  blodsockerhöjande  tilltugg  i  fickorna.  Att  ständigt  ha  den  psykosociala  

pressen  och  ibland  avsaknad  av  rutin  som  ledde  till  misslyckad  egenvård.  (Davidson  et  al.,  

2004;  Marshall,  Cater,  Rose  &  Brotherton,  2009).  Sedan  fanns  ungdomarna  som  undvek  

socialt  umgänge  på  grund  av  deras  egenvård  var  första  prioriteringen  (Spencer  et  al.,  2012).  

  

I´ve  heard  him  on  the  phone  to  his  friends  who´ve  wanted  to  go  to  the  cinema  in  the  
afternoon  and  he´s  made  an  excuse  up  that  he  can´t  go,  but  not  because  he  has  to  have  his  
insulin,  he´ll  say  something  else  because  he´s  obviously  embarrassed…  he  doesn´t  want  them  

to  know,  [Mamma]  (Spencer  et  al.,  2012,  s.  e22).  
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Ungdomarnas  upplevelser  var  olika  när  de  skulle  utföra  sin  egenvård  bland  jämnåriga.  Vissa  

hade  självförtroende  att  göra  det  och  upplevde  det  inte  alls  som  jobbigt,  medan  vissa  hade  

funderingar  kring  vad  vännerna  i  omgivningen  skulle  tycka  angående  proceduren.  Det  sågs  

som  en  olägenhet  och  många  gånger  blev  de  frestade  att  undvika  hela  processen  detta  

påverkades  också  om  ungdomarna  blev  störda  eller  upptagna  (Freeborn  et  al.,  2012;  

Palladino  &  Helgeson,  2013;  Spencer  et  al.,  2013).    

  

I  feel  that  I  can’t  go  to  events  in  the  evening  at  college  and  join  in  with  my  friends  because  these  

often  involve  dancing  or  something  were  I  would  use  a  lot  of  blood  sugar  up,  and  I  find  it  

annoying  having  to  keep  testing  throughout  the  evening  so  I  don’t  have  a  hypo  and  inflict  

that  responsibility  on  my  friends  (Wilson,  2010,  s.  27).  

  

Informanterna  uttryckte  att  individer  utanför  närmaste  familjen  kände  ansvar  för  ungdomen  

och  var  ofta  rädda  och/eller  oroliga  (Scholes  et  al.,  2012).    

Att  känna  sig  ensam  var  också  en  utmaning  för  de  som  inte  kände  någon  annan  med  

diabetes  som  man  kunde  dela  sina  upplevelser  med  men  de  förnekar  att  de  någonsin  haft  

problem  med  vänner  eller  blivit  retade  (Freeborn  et  al.,  2013;  Scholes  et  al.,  2012).  De  

upplevdes  från  tonåringarnas  perspektiv  att  deras  vänner  såg  på  dem  annorlunda  efter  deras  

insjuknande  och  de  inte  kunde  göra  samma  saker  som  sina  vänner,  till  exempel  äta  vad  de  

ville  ”  I  feel  different  from  everbody  else.  All  others  can  live  as  they  want,  but  I  have  to  adjust  to  my  

diabetes,  for  instance,  when  I  am  with  my  friends  and  I  have  to  have  a  sandwich  in  my  pocket”  (Huus  

&  Enskär,  2007,  s.  30).    

  Att  leva  ett  vanligt  liv  var  svårt  för  dessa  tonåringar,  de  var  alltid  tvungna  att  vara  i  tid  för  

måltider  och  injektioner  och  kunde  inte  spendera  sin  tid  på  samma  sätt  som  sina  vänner  utan  

var  tvungna  att  följa  strikta  rutiner  som  de  upplevde  var  svårast  med  att  leva  med  

sjukdomen  (Huus  &  Enskär,  2007). 

  

  

Familj/föräldrar  

Familjesituationen  ändras  drastiskt  när  en  person  drabbas  av  diabetes.  Förändrade  

kostvanor,  måltider  samt  kontroll  över  blodsocker  och  insulininjektioner,  detta  har  i  sin  tur  
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påverkan  på  familjeaktiviteterna  som  till  exempel  att  åka  på  semester  eller  dagsutflykter  som  

krävde  grundlig  planering.  Familjer  beskrev  olika  strategier  för  att  stödja  ungdomen,  ändra  

måltidsvanor  och  integrera  rutin  i  familjelivet  (Karlsson  et  al.,  2006;  Scholes  et  al.,  2012;  

Spencer  et  al.,  2012;  Spencer  et  al.,  2013).  Ungdomarna  beskrev  påminnelserna  om  egenvård  

och  matvanor  från  föräldrarna  som  irriterande  men  vissa  upplevde  det  som  ett  instrument  

för  att  få  hjälp  att  upprätthålla  en  hälsosam  livsstil.  Föräldrarna  upplevdes  även  som  

stressade  och  oroliga.  En  17-‐‑årig  flicka  uttryckte:  ”  They  are  scared  for  me.  I  was  going  to  visit  my  

brother  in  Florida  and  they  don’t  want  me  to  go  because  of  my  diabetes”(  Scholes  et  al.,  2012,  s.  

1238).  Syskonen  hade  enligt  ungdomar  och  föräldrarna  ingen  central  roll  i  

diabetesbehandlingen,  fast  en  del  av  syskonen  tog  en  mer  praktisk  roll  i  att  påminna  

ungdomarna  till  att  ta  deras  injektioner,  speciellt  om  föräldrarna  var  frånvarande.  Syskonen  

blev  som  ett  säkerhetsnät  vid  situationer  där  assistans  behövdes  (Karlsson  et  al.,  2006;  

Scholes  et  al.,  2012;  Spencer  et  al.,  2012;  Spencer  et  al.,  2013).  

  

Föräldrarna  uppgav  att  det  var  en  balansgång  mellan  att  låta  ungdomarna  själva  handskas  

med  egenvården  och  acceptera  deras  egna  metoder,  och  att  släppa  det  egna  ansvaret  

succesivt.  Ungdomarna  balanserade  mellan  att  klara  sig  själv  men  att  fortfarande  bibehålla  

stödet  från  föräldrarna.  Men  att  avsäga  sig  allt  ansvar  som  föräldrar  ledde  i  vissa  fall  till  

mindre  egenvård  när  det  sociala  umgänget  kom  i  första  hand,  det  framkommer  tydligt  att  

ungdomarna  ofta  valde  andra  prioriteringar  före  egenvården  samt  att  det  blev  oklara  

ansvarsområden  i  förhållande  till  egenvårdsaktiviteterna  (Karlsson  et  al.,  2006;  Marshall,  

Carter,  Rose  &  Brotherton,  2009;  Spencer  et  al.,  2012;  Viklund  &  Wikblad,  2009).  ”My  mother  

wants  to  monitor  my  blood  glucose  much  more  frequently  than  I  do.  She  doesn´t  believe  I  can  feel  it,  or  

mayby  she  does,  but  she  still  wants  me  to  test  my  blood  glucose,  I  don´t  know  why”  [Flicka  14  år]  

(Viklund  &  Wikblad,  2009,  s.  3267).    

  

Karlsson  m.  fl  (2006),  Marshall  m.  fl  (2009),  Scholes  m.  fl  (2012)  och  Viklund  m.  fl  (2009)  

påvisar  att  kontrollen  från  föräldrarna  uppfattades  som  ifrågasättande  och  kritisk  vid  

misslyckad  egenvård,  vilket  ökade  tonåringens  behov  av  att  påvisa  personlig  autonomi  

genom  att  sväva  mellan  vuxen-‐‑  och  barnbeteende.  Konflikterna  kom  ofta  upp  på  grund  av  

tjat  och  oändliga  frågor  om  egenvårdsaktiviteter,  men  positivt  stöd  var  uttryckt  i  lämpliga  

påminnelser  om  egenvården.  Föräldrarnas  uppmuntran  ledde  till  individuella  framsteg  mot  
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egenvården  och  tonåringarnas  vilja  att  ta  ansvar  ökade  när  de  visade  tillit  till  dem  och  

möjliggjorde  att  de  kunde  fatta  egna  beslut,  men  de  kände  trygghet  när  föräldrarna  var  i  

närheten  och  kunde  hjälpa  dem  när  de  ville  diskutera  något  eller  lösa  något  problem.  Brist  

på  kunskap  om  fysiska  processer  kopplad  till  diabetes  och  osäkerheten  om  adekvat  

kosthållning  minskade  ungdomarnas  förmåga  att  ta  fullständigt  ansvar  för  egenvård  kring  

diabetes.    Tonåringarna  blev  lättade  när  ansvaret  kunde  flyttas  över  till  föräldrarna  när  

diabetes  egenvården  var  för  tung  att  bära  och  svår  att  klara  på  egen  hand  (s.o).  

  
  

We´re  both  very  good  and  sometimes  she´s  (his  mother)  right  and  sometimes  I´m  right,  but  
often  we´re  right  together.  When  I´m  alone  it  works  well,  but  I  think  that  when  I´m  home  I  can  
relax,  I  automatically  put  more  responsibility  on  my  mother  and  in  this  situation  it  works  
well,  but  if  she´s  there  I  relax  or  maybe  I  care  less  [  Pojke,  12  år]  (Viklund  &  Wikblad,  

2009,  s.  3267).  
  

Mödrarna  kände  också  att  trots  ungdomarnas  ålder  och  förmåga  till  egenvård  var  de  

tvungna  att  ha  kontroll  för  att  kunna  stilla  sin  oro  med  vetskapen  om  att  barnet  mådde  bra  

(Karlsson  et  al.,  2006;  Marshall  et  al.,  2009;  Scholes  et  al.,  2012;  Viklund  &  Wikblad,  2009).  

  

Rädslan  för  att  ens  barn  skall  hamna  i  ett  kritiskt  hälsotillstånd  var  ett  stort  ämne,    

vissa  föräldrar  kände  en  viss  panik  om  barnets  glukosvärden  var  låga  eller  höga  och  vad  de  

kunde  föra  med  sig  (Marshall  et  al.,  2009).  Relationen  till  föräldrarna  var  en  nyckelfaktor  i  

ungdomarnas  liv,  de  var  en  källa  av  stöd,  en  gripbar  hjälp  med  egenvården  och  var  en  slags  

slagpåse  vid  negativa  tankar.  Föräldrarna  var  likväl  en  källa  till  stress  med  deras  

överbeskyddande,  oroliga,  och  beskyllande  beteende  och  att  ibland  inte  vara  tillräckligt  

hjälpfulla.  Detta  kunde  leda  till  ilska  om  ungdomarna  redan  visste  vad  som  behövdes  

utföras  eller  skulle  precis  påbörja  åtgärden  (Davidson  et  al.,  2004;  Viklund  &  Wikblad,  2009).  

Föräldrarna  kunde  vara  hjälpfulla  vid  problemlösning  och  att  organisera  vardagslivet  åt  

tonåringen  så  att  resten  av  familjen  anpassade  sig  till  tonåringen  med  diabetes  till  exempel  

att  servera  samma  mat  hemma  till  alla  i  familjen  och  att  inte  ha  sötsaker  hemma  (Viklund  &  

Wikblad,  2009).  Ungdomarna  med  diabetes  kände  att  deras  föräldrar  var  striktare  och  tjatade  

mer  än  deras  vänners  föräldrar,  men  de  uppfattade  även  denna  skillnad  som  stödjande  och  

var  medvetna  om  att  de  kanske  behövde  bli  tjatade  på  (Huus  &  Enskär,  2007).  
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Föräldrarna  och  ungdomarna  upplevde  alla  delar  i  diabetesegenvården  vilket  innefattade  

kost,  motion,  insulin  och  blodglukos  som  viktiga,  dock  ansåg  föräldrarna  det  som  märkbart  

viktigare  än  ungdomarna.  Insulin  ansågs  från  bägge  parterna  vara  den  viktigaste  

komponenten  följt  av  blodglukos,  kost  och  motion.  Föräldrarna  och  ungdomarna  upplevde  

inte  någon  av  dessa  kategorier  som  oerhört  komplicerade.  Båda  parterna  ansåg  att  kosten  

var  det  svåraste  att  hantera  följt  av  blodglukos,  motion  och  insulin.  Föräldrarna  och  

ungdomarna  bedömde  att  tonåringarna  var  måttligt  skickliga  i  att  handskas  med  de  olika  

komponenterna,  högst  följsamhet  förelåg  på  insulin  följt  av  blodglukos,  motion  och  kost  

(Palladino  &  Helgesson,  2013). 

 

Sjukvård  

My  blood  glucose  is  very  high,  because  a  while  ago  I  stopped  taking  my  injections,  not  
all  but  most  of  them.  I  felt  very  sick.  The  blood  glucose  is  still  high  but  is  starting  to  
decrease.  I  just  got  tired  of  them.  I  didn´t  feel  well,  I  felt  sick  all  the  time  and  it  was  like  
when  I  got  diabetes  the  first  time.  Now  I  have  the  insight  that  I  feel  much  better  when  I  
take  the  injections  and  now  I  really  try,  because  I  know  how  I  feel  if  I  don´t  take  them.  It  
feels  much  better  to  take  the  injections  [Flicka  15  år]  (Viklund  &  Wikblad,  2009,  s.  

3266).  
  

Karlsson  m.  fl  (2006)  och  Spencer  m.  fl  (2012)  beskriver  hur  familjer  uttryckte  att  

diabetesteamet  de  kommit  i  kontakt  med  var  i  många  fall  ovärderlig  för  de  stöd  de  fått  

genom  åren,  de  uppmuntrade  tonåringarna  att  ta  individuella  beslut.	  Tonåringarna  kände  

sig  hälsosamma  och  trygga  när  blodsockret  var  stabilt,  och  kände  att  deras  motivation  ökade  

när  de  hade  förmågan  att  hantera  sin  diabetes.  Känslan  av  hopplöshet  uppstod  när  

blodsockret  var  svårt  att  hantera.  

Tonåringarna  rapporterade  att  diabetesteamet  inte  bara  hade  medicinsk  kunskap,  gav  råd  

och  föreslog  behandlingar  utan  även  lyssnade  och  svarade  på  frågor.  I  allmänhet  så  förlitade  

tonåringarna  sig  på  läkaren  och  sjuksköterskan,  dock  var  de  inte  bekant  med  tonåringens  

vardagliga  aktiviteter.  Ibland  var  det  svårt  att  förhålla  sig  till  de  förslag  eller  riktlinjer  som  

personalen  kom  med  för  att  råden  inte  passade  in  i  tonåringens  livssituation.  

Förmågan  att  se  konsekvenserna  av  sina  egna  handlingar,  både  i  den  närmaste  framtiden  

och  i  ett  längre  perspektiv,  men  också  förmågan  att  göra  prioriteringar,  till  exempel  att  välja  

den  bästa  maten  eller  förstå  betydelsen  av  blodsocker  kontroller  i  vissa  situationer.  Detta  
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inkluderar  även  att  förstå  kopplingen  mellan  blodsockervärden,  insulindoser  och  matintag  

(s.o).  

  

Ungdomarna  upplevde  att  de  ej  var  tvingade  att  göra  saker  som  de  inte  ville,  och  fastslog  att  

diabetesteamet  stöttade  dem  i  deras  prövningar  och  misstag.  Ungdomarna  uppskattade  när  

sjuksköterskorna  talade  om  annat  än  bara  sjukdomen  och  såg  människan  bakom  det,  detta  

gav  mer  förtroende  mellan  sjukvårdpersonalen  och  ungdomarna  (Scholes  et  al.,  2012;  

Spencer  et  al.,  2013).  Fortlöpande  utbildning  visade  sig  vara  väldigt  viktigt  för  ungdomarna  

för  att  känna  sig  motiverad  att  följa  behandlingsplanen  men  det  visade  sig  även  att  

motivationen  försvann  fort  efteråt  (Spencer  et  al.,  2013).  

  

Det  fanns  även  familjer  som  upplevde  att  de  fick  missvisande  information  kring  barnets  

hälsa  från  olika  läkare  vilket  upplevdes  väldigt  frustrerande.  Dessa  familjer  tog  saken  i  egna  

händer  och  handskades  med  sjukdomen  själv  vilket  resulterade  i  att  de  gick  miste  om  

väsentlig  information.  En  mamma  kände  sig  nonchalerad  av  vårdpersonalen  då  de  

förmedlade  kunskaper  till  hennes  dotter  om  hur  hon  kunde  dricka  alkohol  på  ett  säkert  sätt  

även  fast  föräldern  motsatte  sig  alkoholdrickandet  då  dottern  endast  var  15  år.  Mamman  

upplvede  att  sjukvårdspersonalen  gav  flickan  tillåtelse  till  att  dricka  (Karlsson  et  al.,  2006;  

Spencer  et  al.,  2012).  

  

  

  

  

She  told  them  she  was  drinking.  They  said  it  was  fine  as  long  as  she  does  it  safe,  she  eats,  she  

checks  her  blodsugar.  I  don’t  agree  with  that,  where  I  was  saying  no,  you’re  not  allowed  to  

drink,  and  now  she  knows  how  many  units  she  takes  with  alcohol  so  she  thinks  it’s  okey  now  to  

drink.  [Mamma]  (Spencer  et  al.,  2012,  s.  e21).  

  

Flertalet  upplevde  brister  i  stöttning  från  sjukvårdspersonalen,  de  flesta  nämnde  att  de  aldrig  

fått  något  känslomässigt  stöd  (Scholes  et  al.,  2012).  För  alla  ungdomar  var  ett  dominant  tema  

att  inte  kunna  kontrollera  sjukdomen  även  om  de  följde  föreskrifter  som  getts  av  

sjukvårdspersonalen.  Ungdomarna  trivdes  sämre  när  de  mött  sjukvårdspersonal  som  tittat  
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på  glukosvärden  och  uttryckte  sig  anklagande  mot  deras  dåliga  glukosvärden  (Davidson  et  

al.,  2004).  Läkarens  bedömning  kring  ungdomens  skicklighet  gällande  egenvården  

indikerade  på  bristande  förmåga  (Palladino  &  Helgeson,  2012).  

Informanterna  uttryckte  att  de  fann  inspiration  och  styrka  från  andra  ungdomar  i  

stödgrupper,  de  beskrev  även  att  de  lärde  sig  värdefulla  läxor  kring  självhantering  genom  

erfarenhet  och  egna  misstag  men  även  av  andras.  Att  andra  varit  med  om  liknande  scenarion  

gynnade  ungdomens  strävan  av  att  kunna  ta  avgörande  beslut  som  ansågs  vara  kopplat  till  

deras  sociala  nätverk.  Andra  viktiga  faktorer  var  att  fråga  om  stöd  och  hjälp  från  andra,  

såväl  som  att  lita  och  lyssna  på  andra  (Spencer  et  al.,  2012;  Viklund  &  Wikblad,  2009).    

  

Davidson  m.  fl  (2004),  Huus  m.  fl  (2007),  Karlsson  m.  fl  (2008)  och  Scholes  m.fl  (2012)  har  

funnit  att  det  är  viktigt  att  ha  förmågan  till  att  känna  igen  sina  egna  symtom  vid  begynnelsen  

av  kritiska  tillstånd  och  att  veta  vad  som  ska  göras  vid  dessa  situationer.  Ungdomarna  har  

olika  idéer  om  hur  man  uppnår  självständighet  i  egenvården  av  sin  diabetes,  många  beskrev  

att  de  själva  lärt  sig  att  påminna  sig  själva  om  sin  egenvård  och  olika  redskap  för  att  minnas  

och  att  alltid  tänka  genom  konsekvenser  och  följder  av  bristande  egenvård  var  också  en  

motivator.  

I  vissa  fall  var  ungdomarna  villiga  att  ta  fullt  ansvar,  men  i  andra  situationer  kunde  de  inte  

handskas  med  sin  osäkerhet  och  var  för  omogna  för  att  helt  kunna  hantera  sin  diabetes  

egenvård.  Ungdomarnas  förmåga  att  klara  av  dagliga  aktiviteter  och  ta  sina  egna  beslut  

kring  egenvården  var  beskrivet  som  självbestämmande,  de  trodde  att  om  kunskapen  ökade  

kring  sjukdomen  så  skulle  egenvården  lyckas.  Tidig  debut  av  ansvar  gjorde  integreringen  av  

diabetes  in  i  det  dagliga  livet  enklare,  för  att  de  fick  mer  tid  att  vänja  sig  vid  dagliga  

aktiviteter  (Davidson  et  al.,  2004;  Huus  &  Enskär,  2007;  Karlsson  et  al.,  (2008),  Scholes  et  al.,  

(2012).    

  

Övergången  från  barnmottagning  till  vuxenmottagning  var  jobbig  för  att  det  upplevdes  som  

osäkert  och  stressfullt,  beskrevs  som  påfrestande  att  lämna  den  trygga  miljön  (Spencer  et  al.,  

2013;  Wilson,  2010).  

  
It  was  hard  going  from  childrensclinic  to  the  adult  one  because  they  don’t  understand  my  blood  
sugar  problems  and  that  exams  made  this  worse,  probably  because  of  the  stress.  My  new  diabetic  
consultant  (at  the  adultclinic)  just  says  I  must  try  and  manage  my  diabetes  better  and  stop  
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having  so  many  highs.  My  other  clinic  would  have  looked  into  any  problems  and  given  me  
advice  on  what  to  do  with  my  insulin  regime.  I  feel  I  dont  get  any  help  now  (Wilson,  2010,  s.  

27).  
  
Skola  

Det  flesta  ungdomarna  kände  inte  att  diabetessjukdomen  påverkade  deras  skolgång  

märkvärt,  det  tyckte  heller  inte  att  deras  lärare  nödvändigtvis  behövde  veta  om  deras  

sjukdom.  Lärarna  beskrevs  som  väldigt  stödjande  av  föräldrarna  till  ungdomarnas  

egenvårdsbehov,  det  kunde  till  exempel  vara  att  de  ibland  fick  förtur  i  lunchkön  och  att  

lärarna  hade  fotografi  på  den  ungdomen  i  lärarrummet  så  att  de  var  uppmärksammade  på  

att  denna  person  har  diabetes.    Deltagare  beskriver  att  motivationen  sviktar  när  blodsockret  

är  högt,  känslan  av  att  vilja  sova  och  att  det  inte  finns  ambition  att  göra  något.  Många  av  

ungdomarna  beskriver  situationer  där  deras  diabetes  har  fått  de  att  känna  sig  annorlunda,  

det  har  mest  varit  när  deras  egenvårdsbeteende  skapat  oönskad  uppmärksamhet  men  även  

när  de  blev  särbehandlade  vid  till  exempel  fysiskträning  eller  andra  aktiviteter  (Huus  &  

Enskär,  2007;  Spencer  et  al.,  2013).  

  ”I  always  have  to  plan  my  activities  and  fit  in  my  meals  and  my  insulin  injections.  That  is  what  I  feel  

is  difficult”  (Huus  &  Enskär,  2007,  s.  30).  

  

De  ungdomar  som  använde  sig  av  insulinpump  på  skolan  fick  en  märkbart  förenklad  

tillvaro  med  endast  regeln  att  äta  mellanmål  och  luncher  på  bestämda  tider.  Gentemot  de  

ungdomar  som  inte  hade  insulinpump  och  var  tvungna  att  aktivt  injicera  insulin  kunde  detta  

upplevas  som  en  stressfaktor.  Dock  behövde  de  med  både  pump  och  injektion  kontrollera  

blodsocker  och  detta  sågs  som  en  olägenhet.  Dessa  ungdomar  var  tvungna  att  injicera  insulin  

vid  lunchtid  och  fick  ett  speciellt  rum  att  få  vistas  i,  de  kände  sig  annorlunda  när  de  var  

tvungna  att  lämna  sina  kamrater  (Freeborn  et  al.,  2012;  Wilson,  2010).    

  

I  don’t  have  time  to  test  my  blood  glucose  between  lectures  and  it´s  embarrassing  to  make  an  
issue  of  it.  I  know  I  shouldn´t,  but  I’ve  got  into  a  routine  of  not  testing  when  I´m  with  people,  
and  having  less  insulin  because  it´s  easier  than  dealing  with  a  hypo.  I  feel  okay  most  of  the  time,  
but  I  test  when  my  bloods  are  high  levels  and  I  feel  sick,  and  that  affects  my  ability  to  work  
(Wilson,  2010,  s.  26).    

  

  Missade  raster  var  ett  typiskt  klagomål  bland  deltagarna  och  vid  andra  situationer  när  tiden  
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var  tvungen  att  gå  till  att  testa  blodsocker,  administrerar  insulin  och  när  det  kom  i  mellan  

andra  aktiviteter,  en  tolvårig  pojke  förklarade:    

  
Its  hard,  I  just  can´t  sit  down  when  I’m  hungry;  I  have  to  take  five  minutes  out  to  do  it.  I  mean,  
when  it  came  to  recess  I  had  to  go  in  the  office,  get  checked  and  by  the  time  I  get  done  doing  it,  

recess  is  over    (Freeborn  et  al.,  2012,  s.  1894).  
  

Ungdomarna  ansåg  att  de  inte  fick  adekvat  stöd  från  sina  respektive  skolor  och/  eller  deras  

diabetesteam  för  att  balansera  upp  kraven  som  kommer  med  deras  diabetes  sjukdom.  Många  

av  ungdomarna  nämnde  också  rädslan  för  att  hypoglykemi  ska  påverka  deras  koncentration  

och  bemötande  mot  andra,  så  då  togs  besluten  att  ligga  högre  i  blodsocker  istället  för  att  

ligga  på  glukosnivåer  som  var  rekommenderade.  

  

I  hate  being  hypo  because  I’m  not  in  control.  You  can’t  tell  everyone  you  deal  with  what  to  do  
if  you  are  low.  My  doctor  said  I  have  to  be  responsible  for  my  diabetes,  especially  because  I´m  
away  from  home.  To  be  honest  with  you,  I  found  it  easier  to  keep  a  higher  blood  sugar  level  
than  you  are  supposed  to  so  I  don’t  have  a  hypo.  I  don’t  want  to  draw  attention  to  myself,  so  
I  don´t  want  people  fussing  round  me  when  I´m  ill.  People  don´t  understand  why  you  are  
different  with  them  because  you’re  low  and  you  lose  friends.  I  like  to  be  about  12-‐‑13  because  I  

feel  better  physically  and  mentally  (Wilson,  2010,  s.  27).    
  

Ungdomarna  beskrev  att  de  kände  tveksamma  känslor  gentemot  sjukdomen  till  den  graden  

sjukdomen  påverkade  deras  uppfattning  om  att  vara  normal.  De  flesta  ungdomar  uttryckte  

det  som  att  försöka  se  diabetes  enbart  som  en  del  av  sitt  liv  som  de  försökte  hantera,  för  att  

sedan  fortsätta  leva  sitt  liv  med  avseende  på  skolschema,  möjligheter,  personliga  känslor,  

relationer,  det  var  svårt  för  dessa  ungdomar  att  bibehålla  optimism  (Davidson  et  al.,  2004).  

Det  blev  enklare  med  tiden  att  leva  med  diabetes  och  ungdomarna  ville  eftersträva  att  vara  

normala.    ”Normal”  var  relaterat  till  att  ungdomarna  ville  bli  sedda  och  behandlade  som  

ungdomar  med  icke  diabetes  (Marshall  et  al.,  2009).  
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Diskussion  
 
Metoddiskussion    

Denna  litteraturöversikt  syftar  till  att  finna  faktorer  om  egenvård  hos  ungdomar  relaterat  till  

diabetes  mellitus  typ  1,  forskningsläget  i  detta  ämne  var  gott,  mycket  information  kunde  

hittas.  Författarna  valde  att  söka  med  sökorden  self  care  och  type  1  diabetes.  Denna  riktning  

stämmer  överens  med  syftet  och  detta  gav  författarna  väsentlig  faktamängd  till  resultatet.  

Sökningarna  innefattade  endast  två  nyckelord  från  syftet  och  kan  möjligtvis  ha  påverkat  

arbetets  reslultatdel  genom  att  sökningen  fick  en  minskad  bredd.  Endast  fritextsökning  har  

förekommit  eftersom  Cinahl  headings  och  Mesch-‐‑  termer  inte  gav  relevanta  sökningar.  

Artiklar  som  inkluderats  i  resultatet  hade  Medel  eller  Hög  vetenskaplig  kvalitet  och  de  med  

Låg  kvalitet  exkluderades  vilket  kan  påverka  resultatet  eftersom  artiklar  med  väsentligt  

innehåll  till  syftet  ej  nådde  önskvärd  vetenskapligkvalitet.  

  

I  litteraturöversikten  ingår  tio  vetenskapliga  artiklar  med  kvalitativ  ansats  och  en  med  

kvantitativ  ansats.  Att  fler  kvalitativa  artiklar  inkluderats  i  resultatet  ser  författarna  som  en  

fördel  för  att  dessa  studier  besvarar  lämpligast  det  syftet  som  presenteras.  Enligt  Friberg  

(2012,  s.  121)  så  kan  vi  med  kvalitativa  studier  bättre  förstå  hur  patienters  upplevelser,  

erfarenheter,  förväntningar  och  behov  kan  mötas.  Den  kvantitativa  artikeln  som  inkluderats  i  

arbetet  jämförde  perspektiv  hos  ungdomar,  läkare  och  föräldrar  angående  egenvård  vid  

diabetes  mellitus  typ  1  vilket  också  besvarade  vårt  syfte.  Tre  artiklar  som  inkluderats  i  

resultatet  är  från  Sverige,  detta  är  enligt  författarna  en  styrka  i  arbetet  och  ökar  

tillämpbarheten  av  litteraturstudien.    

  

Åldrarna  i  arbetet  bestämdes  utefter  Nationalencyklopedins  definition  på  ungdom.  

Databasen  hade  tydliga  avgränsningar  vid  sökning  av  artiklar  som  innefattade  ungdomar  

med  åldersspannet  13-‐‑18  år.  Trots  detta  förekommer  i  liten  skala  informanter  i  studien  som  

var  under  13  eller  över  20  år  beroende  på  att  vissa  studier  hade  en  longitudinell  design.  En  

ytterligare  orsak  var  att  definitionen  av  ungdom  varierar  i  de  tre  länder  där  studierna  

genomförts.  Författarnas  bedömning  är  dock  att  detta  inte  har  skapat  någon  snedvridning  av  

resultatet.  
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Artiklarna  har  sökts  i  Cinahl  och  psycINFO  där  slutligen  artiklar  endast  från  Cinahl  och  

manuella  sökningar  förekommer  i  resultatet,  anledningen  till  att  psycINFO  finns  med  i  tabell  

1  är  för  att  tydliggöra  ett  försök  till  utvidgning  av  sökningen.  

  

  

Resultatdiskussion  

Syftet  var  att  belysa  faktorer  som  påverkar  egenvården  både  ur  negativa  och  positiva  

aspekter  hos  ungdomar  med  diabetes  mellitus  typ  1.  Författarna  kunde  i  resultatet  urskilja  

fyra  områden  som  påverkade  egenvården  hos  ungdomarna;  Vänner  och  jämnåriga,  

Familj/föräldrar,  Sjukvård,  Skola.  

  

Författarna  noterade  med  utgångspunkt  ur  resultatet  vikten  av  stöd  från  olika  instanser.  Alla  

komponenter  spelade  stor  roll  för  att  ungdomarna  ska  lyckas  upprätthålla  en  god  egenvård.  

Trots  detta  var  det  ibland  otillräckligt,  fungerade  inte  en  faktor  i  egenvården  så  påverkade  

detta  de  andra  faktorerna  negativt.  Att  utveckla  kunskapen  hos  ungdomarna  med  diabetes  

och  omgivningen  främjade  till  bättre  egenvård  och  en  tryggare  vardag  för  både  familjen  och  

den  diabetessjuka.  

  

Resultatet  visar  att  vännerna  var  ett  nödvändigt  stöd  och  gjorde  vardagen  tryggare  trots  ofta  

bristande  kunskap  om  sjukdomen.  Vännerna  kunde  trots  detta  påverka  egenvården  negativ  

genom  att  ej  ge  stöd  eller  tid  åt  eventuella  insulininjektioner  eller  blodglukos  kontroller  och  

detta  kunde  i  sin  tur  leda  till  att  ungdomarna  slarvade  med  egenvården  helt  och  hållet,  detta  

styrks  av  Palladino  och  Helgeson  (2012).  Detta  tror  författarna  kan  orsakas  av  den  bristande  

kunskapen  inom  ämnet.  Vid  ökad  kunskap  hos  vännerna  kan  de  förstå  innebörden  av  att  

vara  ett  gott  stöd  till  ungdomarna  med  diabetes,  då  de  hade  vetskap  om  vad  som  behövdes  

åtgärdas  när  ungdomarna  hamnat  i  ett  kritiskt  skede.  Det  framkommer  tydligt  i  resultatet  att  

de  diabetessjuka  ungdomarna  ofta  avstod  från  aktiviteter  med  sina  vänner,  det  var  dock  en  

stor  bredd  på  olika  former  av  aktiviteter  som  de  avstod.  Bland  annat  fysiska  aktiviteter  men  

även  biobesök  eller  övernattningar  nämndes.  Att  de  avstod  från  aktiviteterna  berodde  på  att  

de  var  rädda  att  drabbas  av  hypoglykemi  och  behöva  testa  sitt  blodsocker  hela  tiden  om  de  

till  exempel  skulle  gå  på  dans  eller  likande,  de  kände  sig  då  som  en  belastning  för  sina  
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vänner.  Men  sen  fanns  de  som  inte  ville  visa  eller  skylta  med  sin  diabetes  för  andra  och  som  

då  undvek  egenvården  vid  dessa  situationer  eller  helt  enkelt  undvek  den  sociala  aktiviteten.  

Författarna  vill  belysa  vikten  av  individanpassad  information  vid  samtal  med  

sjukvårdspersonal,  att  erhålla  verktyg  som  passar  den  enskilda  ungdomarnas  vardagliga  liv  

för  att  underlätta  vid  fysisk  aktivitet  eller  skapa  trygghet  och  mod  hos  ungdomarna  att  delta  

i  sociala  evenemang  och  inte  tillåta  diabetes  att  bli  ett  hinder  i  utvecklingen.  Spencer,  Cooper  

och  Milton  (2010)  förtydligar  att  kraven  ökar  på  ungdomar  med  diabetes  vid  stigande  ålder  

när  de  får  mer  vänner  och  blir  mer  sociala,  de  måste  då  ta  mer  ansvar  än  sina  vänner  när  de  

är  hemifrån  och  de  beskrivs  då  att  nyckeln  till  att  lyckas  med  egenvården  i  anslutning  till  

sociala  aktiviteter  är  att  berätta  om  sjukdomen  för  sina  vänner.  Varför  uppfattningar  skiljer  

sig  mellan  ungdomarna  med  diabetes  när  det  gäller  egenvård  i  sociala  sammanhang  

framkommer  inte  och  författarna  tror  att  detta  kan  vara  på  grund  av  individuella  faktorer  

samt  familjesituationer  och  vilken  typ  av  stöd  som  sjukvården  erbjuder.      

  

Föräldrarna  och  de  sjuka  ungdomarna  uppskattade  att  vännerna  tog  sig  an  informationen  

kring  sjukdomen  som  i  största  mån  förmedlades  av  föräldrarna  till  vännerna.  Föräldrarna  

ville  själva  intyga  sig  om  att  vännerna  begripit  den  information  som  givits.  Den  säkra  

omgivningen  som  skapats  med  hjälpen  av  familj  och  vänner  gav  ungdomarna  chans  till  att  

kunna  ta  sig  an  sjukdomen  med  ökad  förståelse  och  vilja  till  att  upprätthålla  en  gynnande  

egenvård.  Författarna  tror  med  grund  i  resultatet  att  föräldrarnas  medverkan  i  egenvården  

är  en  balansgång.  Att  upplevas  som  stödjande  till  ungdomarna  och  inte  falla  över  och  

uppfattas  som  tjatande  eller  ifrågasättande  för  då  finns  det  risk  att  ungdomarna  med  sitt  

redan  revolterande  beteende  skadar  sin  egenvård  istället  för  att  förbättra  den.  Att  skapa  ett  

bra  stöd  för  föräldrarna  och  en  möjlighet  att  samtala  och  dela  erfarenheter  med  andra  

föräldrar  i  samma  situation  skulle  vara  enligt  författarna  av  nytta  eftersom  föräldrarnas  

beteende  gentemot  ungdomarna  påverkar  egenvården  i  stor  grad.  Detta  bekräftas  av  

Spencer  et  al.  (2010)  där  det  framkommer  att  föräldrarna  är  väl  medvetna  om  att  de  kan  

framstå  som  tjatiga  men  att  de  har  svårt  att  ta  ett  steg  bakåt  där  de  har  svårt  att  se  ungdomar  

klara  av  sin  egenvård  självständigt.    

  

Det  framkommer  i  denna  litteraturstudie  att  ungdomarna  upplevde  överlag  ett  stödjande  

samarbete  med  sjukvårdpersonalen,  att  de  fått  viktig  kunskap  om  komplikationer  och  
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användbara  knep  för  att  förenkla  sin  vardag.  Ungdomarna  tyckte  dock  det  ibland  var  svårt  

att  följa  riktlinjerna  som  givits.  Denna  svårighet  tror  författarna  kan  påverkas  av  bemötandet  

från  sjukvårdspersonalen,  till  exempel  om  personalen  ter  sig  nedlåtande  mot  den  

diabetessjuke  eller  att  de  inte  har  tillräcklig  kännedom  om  patientens  vardagliga  liv.  Att  

bygga  upp  en  god  relation  mellan  vårdtagare  och  vårdgivare  skapar  en  trygghet  och  en  

bättre  förutsättning  för  sanningsenligt  och  brett  informations  spektrum  vid  planerade  möten.  

Att  ge  ungdomarna  möjlighet  att  utvecklas  och  hela  tiden  uppmuntra  till  detta  tros  kunna  

skapa  vilja  att  ta  ett  större  ansvar.  I  Orems  egenvårdsteori  beskrivs  hur  vårdpersonal  ska  

stötta,  undervisa  för  att  ungdomar  så  långt  som  möjligt  ska  kunna  utföra  sin  egenvård  

självständigt  (Orem,  1995,  s.  104).  Vidare  redogör  Kirkevold  (2000,  s.  157)  ur  Orems  

egenvårdsteori  vikten  av  att  bedriva  en  god  omvårdnad  för  att  förstärka  patientens  kapacitet  

att  tillämpa  god  egenvård.  Samt  att  ta  över  utförandet  av  nödvändiga  egenvårdsaktiviteter  

som  patienten  eller  anhöriga  ej  klarar  av  att  utföra  själva.  

  

Stödgrupper  framkom  som  väldigt  positivt  i  resultatet  och  gjorde  de  möjligt  att  delge  sina  

erfarenheter  både  negativa  och  positiva  med  andra  diabetessjuka  ungdomar.  Eftersom  

resultatet  bekräftar  att  ungdomar  med  diabetes  ofta  känner  sig  annorlunda  så  tror  

författarna  att  dessa  tillfällen  med  andra  ungdomar  i  samma  situation  är  ett  exemplariskt  

tillfälle  att  få  känna  sig  ”normal”  och  få  vetskap  att  man  inte  är  ensam  om  att  till  viss  del  

behövas  kämpa  sig  igenom  vardagen.  Vidare  tror  författarna  på  att  införa  en  första  

obligatorisk  träff  med  andra  ungdomar  med  diabetes.  Detta  skulle  kunna  möjliggöra  att  flera  

ungdomar  skulle  knyta  nya  kontakter  och  få  en  positiv  attityd  till  stödgruppen.  Författarna  

tror  att  detta  skulle  leda  till  ökad  acceptans  kring  sjukdomen  och  förbättrad  egenvård.    

  

Ungdomarnas  skolgång  påverkades  både  positivt  och  negativt  av  diabetessjukdomen,  då  det  

fanns  stora  hinder  kring  egenvården.  Det  kunde  vara  allt  ifrån  att  ungdomarna  fick  lågt/högt  

blodglukos  under  lektionstid  eller  att  de  glömde  bort  egenvården.  Men  det  framkom  även  

att  rutiner  som  visade  sig  vara  värdefulla  för  egenvården  växte  fram  exempelvis  

uppmaningar  från  vänner  och  lärare.    Det  var  en  stor  angelägenhet  att  lärarna  och  

klasskamraterna  hade  vetskap  om  sjukdomen  som  ungdomarna  led  av.  Främst  för  att  

ungdomarna  spendera  stora  tider  av  sitt  liv  i  klassrummet  och  på  skolan.  Och  att  lärarna  var  

de  som  i  första  hand  skulle  anmärka  på  förändringar  kring  ungdomarnas  hälsa.  Men  trots  
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detta  fanns  det  ungdomar  som  ej  upplevde  att  lärarna  behövde  veta  om  deras  diabetes  och  

att  de  inte  ville  skylta  med  det.  Enligt  författarna  skapas  en  fara  för  ungdomarna  om  de  

skulle  uppstå  någon  komplikation  och  någon  vuxen  i  närheten  ej  vet  vad  som  ska  göras,  att  

lägga  ett  så  stort  ansvar  att  behandla  exempel  en  hypoglykemi  på  den  sjukes  skolkamrater  är  

en  allt  för  stor  belastning  på  så  unga  människor.  Men  detta  är  också  ett  dilemma,  att  som  

föräldrar  berätta  för  lärare  med  avsikt  att  skydda  ungdomarna,  när  ungdomarna  själv  inte  

vill  att  någon  ska  veta.  Här  krävs  noggrann  förklaring  och  samtal  på  ungdomarnas  nivå  för  

att  skapa  förståelse  hos  den  sjuke,  vikten  av  att  dela  information  om  diabetes.    

  

Slutsats  
För  att  förbättra  framtidsutsikter  och  livskvalitet  hos  ungdomar  med  typ  1  diabetes  krävs  

goda  kunskaper  i  bemötande  och  kommunikation  gentemot  denna  patientgrupp.  Att  belysa  

problematiken  som  ungdomarna  upplever  med  sin  sjukdom  och  egenvård  är  av  största  vikt  

för  att  omgivningen  skall  kunna  skapa  rätt  förutsättningar  för  en  gynnsam  egenvård.  Att  

som  sjukvårdspersonal  skapa  jämlika  och  goda  relationer  till  ungdomarna  och  människor  i  

dess  närhet  är  början  till  lyckad  vård  och  samarbete.  Ett  gott  samarbete  mellan  alla  instanser  

är  utgångspunkten  för  en  god  egenvård  och  att  utveckla  stödgrupper  för  enbart  föräldrar  är  

en  relevant  insats  för  att  stödja  till  en  förenklad  vardag.  Ytterligare  forskning  skulle  

eventuellt  vara  kring  att  utveckla  de  egenvårdsaktiviteter  som  vi  tidigare  nämnt  för  att  

möjliggöra  enklare  följsamhet  hos  ungdomarna.    
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Bilaga  1,  Gransknings  mall  för  artiklar  med  kvalitativ  forskningsdesign  
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Bilaga  1,  Gransknings  mall  för  artiklar  med  kvalitativ  forskningsdesign  
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Bilaga  2,  Granskningsmall  för  artiklar  med  kvantitativ  forskningsdesign.  
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Bilaga  2,  Granskningsmall  för  artiklar  med  kvantitativ  forskningsdesign    
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Bilaga  3,  Översiktstabell  av  inkluderade  artiklar  

  
Författare  
Årtal  
Land  

Studiens  syfte   Typ  av  Studie   Deltagar
e  
(/bortfal
l)  

Metod  
Datainsamling  
Analys  

Huvudresultat   Komment
arer  
gällande  
kvalitet  

Davidson,  M.,  
Penney,  E-‐‑D.,  
Muller,  B.,  &  
Grey,  M.  
(2004).  
USA  
  
  

Beskriva  olika  
stressfaktorer  
och  
egenvårdsutm
aningar  från  
ungdomarnas  
perspektiv  
som  
genomgick  en  
intensiv  
behandlingsfo
rm  av  
diabetesvård.  

Kvalitativ/Kvantit
ativ  

34/0   Intervjuer   Personliga  
tankar  kring  
typer  av  
tillstånd  som  de  
kan  hamna  i.  
Faktorer  som  
påverkar  
egenvården,  
faktorer  som  
påverkar  
relationer,  
situationsbundn
a  faktorer  och  
coping.  

Medel  

Freeborn,  D.,  
Dyches,  T.,  O  
Roper,  S.,  &  
Mandleco,  B.  
(2013).  USA  

Identifiera  
utmaningar  
som  
ungdomar  
med  typ  1  
diabetes  stöter  
på.  

Kvalitativ  
deskriptiv  

16/0   Bandinspelade  
fokusgrupper  

Vikten  av  att  
känna  igen  
symtom  på  
hypoglykemi,  få  
stöd  av  
närstående,  
jobbigt  och  
opassande  med  
blodsockerkontr
oller  och  att  
känna  sig  
annorlunda/  
ensam.  

Hög  

Huus,  K.,  &  
Enskär,  K.  
(2007).  
Sverige  

Beskriva  
ungdomars  
erfarenhet  av  
att  leva  med  
typ  1  diabetes.  

Kvalitativ  
fenomenologisk  

8/0   Bandinspelade  
intervjuer,  
ordagrant  
översatta  

Resultatet  
visade  på  att  de  
levda  
erfarenheterna  
hos  dessa  
ungdomar  
kunde  beskrivas  
som  pendlande  
mellan  att  känna  
sig  normal  och  
annorlunda.  
Fem  teman  
framkom,  att  
var  annorlunda,  
att  bli  
behandlad  
annorlunda,  att  
leva  ett  vanligt  

Hög  
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liv,  att  ha  
kroppslig  
självkännedom  
och  att  ta  hand  
om  sig  själva.  

Karlsson,  A.,  
Arman,  M.,  &  
Wikblad,  K.  
(2006).  
Sverige  

Undersöka  
levda  
erfarenheter  
med  fokus  på  
övergången  
mot  autonomi  
i  diabetes  
egenvården  
bland  
ungdomar  
med  typ  1  
diabetes  

Kvalitativ   32/0   Bandinspelade  
intervjuer,  
ordagrant  
översatta.  

Hängandes  
mellan  
självständiga  
handlingar  och  
stöd  av  andra.  
Ökat  
självförtroende,  
ökad  mognad  
gav  möjligheter  
till  ökat  ansvar  
och  frihet.  
Motivationen  
ökade  med  
lyckad  
egenvård.  
Vännernas  
acceptans  
underlättade  vid  
dagliga  
egenvårdsaktivi
teter.  Support  
från  
diabetesteam  
stärkte  
självförtroendet.  

Medel  

Marshall,  M.,  
Carter,  B.,  
Rose,  K.,  &  
Brotherton,  A.  
(2009).  
Storbritannien  

Undersöka  och  
beskriva  
erfarenheterna  
hos  ungdomar  
med  typ  1  
diabetes  och  
deras  föräldrar  
från  
insjuknandet  
och  vidare.  

Kvalitativ  
fenomenologisk  

21/0   Bandinspelade  
intervjuer,  
ordagrant  
översatta.  

Förlust  av  
kontrollen  hos  
föräldrarna,  lära  
sig  att  förhålla  
sig  till  diabetes.  
Få  vara  så  
”normal”  som  
möjligt.  

Hög  

Palladino,  D-‐‑
K.,  &  
Helgeson,  V.  
(2013).  
USA  

Undersöka  hur  
ungdomar  
med  typ  1  
diabets,  deras  
föräldrar  och  
läkaren  såg  på  
hur  ungdomar  
tog  hand  om  
sin  egenvård  

Kvantitativ   74/26   Intervjuer   Föräldrar  och  
ungdomar  
tyckte  att  alla  
delarna,  
blodglukos,  
kost,  insulin  och  
motion  var  
viktiga  dock  
skattade  
föräldrarna  det  
viktigare  än  
ungdomarna.  

Medel  
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Läkarna  
upplevde  
ungdomarna  
som  mindre  
skickliga  i  alla  
ovanstående  
delar  jämfört  
med  föräldrar  
och  ungdomar.  

Scholes,  C.,  
Mandleco,  B.,  
Roper,  S.,  
Dearing,  K.,  
Dyches,  T.,  &  
Freeborn,  D.  
(2012).  
USA  

Undersöka  
uppfattningen  
ungdomar  
med  typ  1  
diabetes  har  
om  deras  liv  
och  sjukdom,  
och  att  
undersöka  om  
uppfattningen  
varierade  
beroende  på  
högt  eller  lågt  
blodsocker.  

Kvalitativ  
deskriptiv  

14/0   Bandinspelade  
intervjuer,  
ordagrant  
översatta.  

Familjepåverkan
,  människor  
utanför  familjen,  
sjukvårdsperson
al  och  kunskap  
om  sjukdomen.  

Hög  

Spencer,  J.,  
Cooper,  C.,  &  
Milton,  B.  
(2012).  
Storbritannien  

Undersöka  
ungdomar  och  
föräldrars  
erfarenhet  av  
att  leva  med  
typ  1  diabetes    

Kvalitativ  
fenomenologisk  
tolkning  

47/0   Djupgående  
intervjuer  

Anpassa  sig  
efter  
sjukdomen,  lära  
sig  att  leva  med  
sjukdomen,  att  
uppnå  
självständighet.  

Hög  

Spencer,  J.,  
Cooper,  H.,  &  
Milton,  B.  
(2013).  
Storbritannien  

Undersöka  
den  
socialmiljön  
som  
ungdomar  
med  typ  1  
diabetes  lever  i  
och  vilket  
inflytande  
dessa  miljöer  
har  på  deras  
egenvård.  

Kvalitativ  
fenomenologisk  
tolkning  

47/0   Djupgående  
intervjuer  

Förändrad  
familjesituation,  
stöd  från  
närstående,  
socialt,  skolmiljö  
och  
sjukvårdsmiljö.  

Hög  

Viklund,  G.,  &  
Wikblad,  K.  
(2009).  
Sverige  

Utforska  
ungdomars  
uppfattningar  
av  olika  
faktorers  
påverkan  på  
beslutsfattand
e  kunskap  i  
diabetes  
hanteringen.  

Explorativ  
kvalitativ  
intervjustudie  

38/7   Bandinspelade  
intervjuer,  
ordagrant  
översatta.  

Kognitiv  
mognad,  
personliga  
egenskaper,  
erfarenhet,  
socialt  nätverk  
och  föräldrars  
engagemang.  

Hög  
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Wilson,  V.  
(2010).  
Storbritannien  

Undersöka  
upplevelsen  av  
ungdomar  
som  handskas  
med  typ  1  
diabetes  på  
college  eller  
universitet.  

Kvalitativ  
undersökning  

23/0   Semistrukturera
de  
telefonintervjuer  

Balansera  
diabetes  och  
vidareutbildnin
g,  skadliga  
egenvårdsstrate
gier,  minskat  
deltagande  i  
sociala  
evenemang.  
Övergången  till  
en  vuxen  
diabetesmottagn
ing.  

Medel  

  

 
 
 
 


