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BARN OCH UNGDOMARS ERFARENHETER AV ATT LEVA MED 

TYP 1 DIABETES 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: I Sverige utvecklar årligen cirka 700 barn och ungdomar typ 1 diabetes. 

Vanligtvis sker insjuknandet i 5-14 års ålder, med en topp kring puberteten. 

Sjukdomen kräver anpassning av rutiner och livsstil vilket gör att både den drabbade 

och dennes familj påverkas i stor utsträckning 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva barn och ungdomars erfarenheter 

av att leva med typ 1 diabetes. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie har genomförts där resultatet av 13 artiklar 

granskades och analyserades med hjälp av Fribergs modell för litteraturöversikt. 

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier och sammanlagt tio 

underkategorier. Kategorierna var: att känna sig annorlunda, att uppleva rädsla och 

obehag, att hantera och kontrollera sjukdomen. 

Slutsats: Att insjukna i typ 1 diabetes kan vara mödosamt på många sätt för barn och 

ungdomar och resultera i en känsla av att vara avvikande från det “normala”. 

Behandlingen är krävande, vardagen måste ständigt planeras och oron över att 

drabbas av komplikationer är påtaglig. Trots att sjukdomen medför obehag och 

begränsningar blir den så småningom möjlig att hantera och leva med. Värdet av rätt 

sorts stöd från omgivningen är betydande. Sjuksköterskan har en viktig funktion att 

fylla, framförallt som stöd och utbildning i egenvård som är en betydelsefull 

komponent i behandlingen av sjukdomen.  

 

Nyckelord: typ 1 diabetes, erfarenheter, upplevelse, barn, ungdom, omvårdnad. 

 

  



EXPERIENCES OF LIVING WITH TYPE 1 DIABETES IN 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 

 

ABSTRACT 

Background: In Sweden every year about 700 children and adolescents develope type 

1 diabetes. Usually you become ill between the ages of 5 and 14 years old with a peak 

around puberty. The disease requires adaptation of procedures and lifestyle which 

means that both the troubled and her family are greatly affected. 

Aim: The purpose of this study was to describe the experiences of living with type 1 

diabetes in the childhood and adolescence. 

Methods: A qualitative literature review has been performed where 13 articles have 

been examined and analyzed by Friberg’s model for literature review. 

Results: Three main categories and ten subcategories were identified. The main 

categories were: a feeling of beeing different, experiences of fear and discomfort, to 

manage and control the disease. 

Conclusion: Developing type 1 diabetes can in many ways be difficult for children and 

adolescents and result in a feeling of being different from the “normal”. Treatment is 

arduous, daily life must constantly be planned and concerns to suffer from 

complications are evident. Although the disease causes discomfort and limitations it 

eventually becomes possible to manage and to live with. The value of the right kind of 

support from the community is significant. The nurse has an important role to play, 

particularly when it comes to support and training in self-care which is an important 

component in the treatment of the disease. 

 

Keywords:  Type 1 diabetes, experience, adolescence, childhood, youth, nursing. 
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus är en sjukdom som kännetecknas av kronisk hyperglykemi, där typ 

1 och typ 2 utgör de vanligaste formerna (Agardh & Berne, 2010). Typ 2 utgör 85-

90% av all diabetes och drabbar i huvudsak äldre personer. Typ 1 diabetes drabbar 

främst yngre och det är ovanligt att personer över 40 år insjuknar (Maahs, West, 

Lawrence & Mayer-Davis, 2010). 

Typ 1 diabetes karaktäriseras av att pankreas insulinproducerande betaceller bryts 

ned vilket leder till total insulinbrist. Majoriteten av alla fall rapporteras härröra från 

en autoimmun reaktion som leder till nedbrytning av betacellerna. Globalt utgör typ 1 

diabetes 5-10 % av alla fall (American Diabetes Association, 2016) medan 

prevalensen i Norden är något högre och utgör 10-15% av alla fall (Maahs et al., 

2010). Sett till hela världen har Finland och Sverige den högsta frekvensen av 

personer som insjuknar i typ 1 diabetes (DIAMOND project group, 2006).  I Sverige 

har cirka 40000 personer typ 1 diabetes och varje år insjuknar drygt 700 barn i 

åldern 0-14 år vilket motsvarar en incidens på drygt 43 barn per 100000 invånare. 

Swediabkids (2015), det nationella registret för typ 1 diabetes bland barn och 

ungdomar i Sverige, rapporterade år 2014 att antalet diabetesfall inte ökat de senaste 

fem åren. Medelvärdet för Hba1c hade dessutom sjunkit från 62 mmol/mol till 57 

mmol/mol mellan år 2010 till 2014 i Sverige (Swediabkids, 2014).  

Insjuknandet i typ 1 diabetes kan ske redan i nyföddhetstiden men det vanligaste är 

att det sker i 5-14-års ålder, med en topp kring puberteten. Insjuknandet hos unga är 

ofta akut med symtom som törst, trötthet, viktnedgång, ökade urinmängder och 

ackommodationsstörningar (Norberg & Danielsson, 2012). Yngre barn inkommer 

ofta till sjukvården med svåra störningar i syra-basbalansen, så kallad ketoacidos, 

som snabbt leder till medvetslöshet och kan vara livshotande om den inte behandlas 

(Elding Larsson et al., 2011). 

Diabetesdiagnosen baseras som regel på förhöjda fasteblodglukosvärden >7 mmol/l 

vid 2 tillfällen, men hos barn och ungdomar, som oftast kommer in med mycket höga 

glukosnivåer, fördröjs inte behandlingen med ett extra blodsockervärde utan den 

startar direkt med insulin (Jackman et al., 2015). Den huvudsakliga behandlingen av 

typ 1 diabetes är korttidsverkande insulin 4-5 gånger dagligen i samband med 

måltider i kombination med ett långverkande insulin till natten. Kontinuerlig 
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tillförsel av insulin via insulinpump är ett annat alternativ (Kodonouri, Hartmann & 

Danne, 2011). För att balansera och upprätthålla blodglukosnivåerna fordras även 

självtester av blodglukos flera gånger per dygn, ibland upp emot tio tester per dygn 

vid svängande blodsocker. Idag finns också kontinuerlig blodsockermätning som ett 

alternativ (Sjöblad, 2008). Viktiga mål med behandlingen av typ 1 diabetes är att 

minska risken för akuta komplikationer, till exempel hypoglykemi, samt att förhindra 

långsiktiga komplikationer samtidigt med bibehållen livskvalitet, något som kan vara 

en utmaning (Fradkin, Wallace, Akolkar & Rodgers, 2016). Risken för att utveckla 

allvarliga följdsjukdomar som drabbar ögonen, nerverna, njurarna och blodkärlen är 

dock betydande. Intensivbehandling med insulin så att normala blodsocker nivåer 

uppnås är eftersträvansvärt eftersom det starkt minskar risken för långsiktiga 

komplikationer (DCCT/EDIC, 2016).  Diabetesteamet, som vanligen består av 

sjuksköterska, läkare, dietist och psykolog har en viktig roll att fylla i behandlingen. 

Teamet har en stödjande funktion samt bidrar med utbildning i egenvård som kan ge 

förutsättningar för en god sjukdomskontroll (Serrabulho, Matos & Raposo, 2012; 

Thornton, 2009). 

Upplevelsen av att insjukna i typ 1 diabetes beskrivs vara omvälvande. Såväl barn 

som ungdomar upplever sjukdomen som en kamp som pågår i många år och som 

kräver mycket anpassning. (Niedel, Traynor, Tamborlane, Acerini & McKee, 2013). 

Runt barnen och ungdomarna finns kamrater, familjen, personer i skolan och på 

fritiden som blir involverade i hanteringen av sjukdomen. I det dagliga livet 

genomgår barn och ungdomar en svår transition - livsförändring, från att ha varit 

frisk till att drabbas av en livslång sjukdom (Serrabulho et al., 2012). En ung 

människa är dessutom i en känslig period i livet, vilket kan förvärra 

blodglukosbalansen och även ge humörsvängningar vid t ex hypoglykemi.  Det 

fysiologiska svaret på stress och svårigheter att reglera insulinet efter olika aktiviteter 

kan bidra till ytterligare försämrad metabol kontroll. Upplevelsen skiljer sig dock från 

individ till individ. Det är inte ovanligt att ungdomarna känner oro inför framtiden 

när vuxenlivet närmar sig. Problem med diabetesbehandlingen skapar dessutom inte 

sällan ångest (Balfe et al., 2013).  

Inför framtida karriärplanering kan det för ungdomen vara viktigt att tidigt inse att 

typ 1 diabetes innebär att det inte är möjligt att arbeta inom alla yrken. Exempel på 
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sådana är inom yrkesmässig fordonstrafik (Transportstyrelsens författningssamling, 

2012) och som polis (Polisen, 2016).  

 

Definitioner 

I Nationalencyklopedin, (2016) definieras barn som en person under skedet mellan 

födseln och vuxen ålder. Ungdom är enligt Nationalencyklopedin (2016) en person 

som är i de övre tonåren eller i tidig 20-års ålder.  

 

Tillämpliga teoribildningar 

Inom ramen för vårt arbete har vi bedömt att fyra olika teoribildningar kan utgöra 

rimliga tolkningsramar och som kan underlätta förståelsen av vårt resultat. Nedan 

redogör vi för dem på en grundläggande nivå för att sedan återknyta till dem i vår 

resultatdiskussion. 

 

Coping-teori 

Det engelska ordet coping betyder ”att klara av” eller ”hantering”, vilket syftar på 

hantering av till exempel sjukdom eller stress till följd av sjukdom. Begreppet coping 

har sitt ursprung i USA genom forskaren Richard Lazarus och medarbetare som 

bedrivit sådan forskning sedan 1960-talet (Lazarus, 1966). Coping innebär att 

hantera sina problem på ett framgångsrikt sätt. Det finns två typer av coping, 

probleminriktad och emotionell. Enligt Lazarus (1991) innebär coping en ständig 

förändring av våra kognitiva och beteendemässiga resurser. Problemfokuserade 

coping-strategier kan handla om att personen försöker lösa sina problem till exempel 

med hjälp av andra personer i omgivningen eller skaffa sig kunskap som behövs för 

att försöka lösa problemen som uppstått. Emotionell coping är fokuserad på att 

uppnå emotionell balans, vilket kan vara av stor betydelse när problemet inte kan 

lösas. Fokus kan då ligga på att acceptera situationen eller att fokusera på andra delar 

i sitt liv som fungerar bättre och skapar mindre stress.  Coping-processen sker 

vanligen i två steg. I det första steget undersöks problemet och personen utvärderar 
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situationen utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Det andra steget brukar 

karakteriseras av ifrågasättande av sig själv och sin förmåga (Lazarus, 1991). Det 

finns enligt coping-teorin en mängd olika sätt att förhålla sig till exempelvis besked 

om sjukdom. En del använder först emotionell coping och förnekar den först, men 

övergår sedan till probleminriktad coping och söker t ex stöd av släkt, vänner eller 

personer i liknade situationer. En vanlig emotionell coping-strategi kan vara att 

försöka återgå till sitt ”normala” liv trots diagnosen. De olika typerna av coping-

strategier brukar vanligtvis användas i kombination (Seppänen, Kyngäs, & Nikkonen, 

1999). 

 

Integrationsteori 

Integration definieras som en pågående process där sjukdomen integreras i livet för 

att skapa en fysisk och psykiskt välmående individ. Denna process tar sig uttryck i 

hur personen tänker, är och agerar (Hernandez, 1995).  

 

Transitionsteori 

Begreppet transition används alltmer inom omvårdnadslitteraturen. Transition 

kommer från det latinska ordet övergång, vilket innebär att gå över, t ex en passage 

över tiden eller från en plats till en annan (Meleis, 1991). Meleis är sjuksköterska i 

grunden och beskriver transition som en övergång eller förändring i hälsotillstånd, 

inklusive förändrade rollrelationer, förväntningar eller förmågor (Meleis, Sawyer, Im, 

Messias & Schumacher, 2000). Inom sjukvården används transitionsbegreppet bland 

annat när en persons livssituation förändras från sjuk till frisk eller från frisk till sjuk 

och kan då kallas hälsa-ohälsa-transition. Andra transitioner inom sjukvården kan 

handla om övergången mellan olika vårdformer t ex från barnsjukvård till 

vuxensjukvård eller när en ungdom skall klara övergången att klara sin behandling 

utan stöd från föräldrarna. I alla transitioner finns en period av ångest, förändring, 

förväntan, stress samt instabilitet. Det beskrivs vara enkelt att förstå när en 

transitionsprocess påbörjats, medan att sätta ett slut är omöjligt vid en kronisk 

sjukdom (Kralik, 2006). 
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Orems egenvårdsteori 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem tar fasta på varje människas egenvårdande 

förmåga. Omvårdnaden handlar i första hand om att skapa förutsättningar för 

människor att i så hög grad som möjligt tillgodose sina hälsorelaterade behov och 

skapa en känsla av balans i tillvaron. När personens egen kraft och förmåga till 

egenvård sviktar riktas omvårdnaden in på att återställa en balans mellan de krav 

som ställs på personen i olika situationer och förmågan att möta dessa krav. Orem 

beskriver tre varianter av omvårdnadssystem; ett fullständigt kompenserande, ett 

delvis kompenserande och ett stödjande/undervisande. I det sistnämnda kan det 

handla om en patient med diabetes som fysiskt klarar att genomföra egenvårdande 

aktiviteter som blodsockerkontroll och att ta insulin men som behöver 

sjuksköterskans stöd för att utveckla sin förmåga att göra det (Wiklund, Gustin & 

Lindwall, 2012). 

Socialstyrelsen har tidigare haft ansvaret för att beskriva nödvändig kompetens inom 

sjuksköterskeyrket. Sedan 2010, när patientsäkerhetslagen trädde i kraft har 

arbetsgivaren ansvaret att all hälso- och sjukvårdspersonal har tillräcklig kompetens 

för att tillgodose patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2016). I 

kompetensbeskrivningen som Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård och 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) publicerat beskrivs att sjuksköterskan har en 

viktig roll att fylla avseende bland annat undervisning, handledning och stöd till den 

sjuke. Stöd till familj och andra personer i personens närhet är också en viktig 

uppgift. 

Att insjukna och leva med typ 1 diabetes innebär en stor omställning i livet. 

Sjukdomen kan vara svårhanterad och påverkar vardagen, ofta negativt på flera sätt 

(Niedel et al., 2013). Tonåren är en period när barn och ungdomar utvecklas från att 

vara beroende av föräldrarna till att bli mer självständiga (Schilling, Grey, & Knafl, 

2002). Dessutom medför sjukdomens komplexitet att föräldrar kan ha svårigheter att 

överlåta ansvaret för hantering och behandling till sina barn och ungdomar vilket ofta 

leder till konflikter (Spencer, Cooper  & Milton 2010). Inför framtiden och framtida 

karriärplanering utgör typ 1 diabetes dessutom hinder för vissa arbeten. Sjukvården 

har en viktig roll att fylla i omvårdnad och behandling av typ 1 diabetes. Lowes et al. 
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(2015) rapporterar dessvärre att barn och ungdomar har negativa erfarenheter av 

diabetesvården.  

Att leva med typ 1 diabetes leder som regel till en komplex livssituation. Genom att 

belysa hur barn och ungdomar upplever det att leva med sjukdomen kan personal 

inom sjukvården få en bättre förståelse för vilka behov den gruppen har. Det finns en 

mängd originalstudier som beskriver erfarenheter av att vara barn och ungdom och 

att leva med typ 1 diabetes. Dessa studier behöver dock sammanställas i uppdaterade 

litteraturstudier. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars erfarenheter av att leva med 

typ 1 diabetes. 

 

METOD 

Uppsatsen utgörs av en systematisk litteraturstudie av artiklar genomförda med 

kvalitativ metod i ämnet och som passar in i ett omvårdnadsvetenskapligt paradigm. 

Innehållet i artiklarnas resultat har granskats och analyserats kvalitativt och 

sammanförts till ett nytt resultat. Kvalitativ metod ger en ökad förståelse för specifika 

fenomen (Polit & Beck, 2013). Det kan t ex handla om människors upplevelser, 

erfarenheter, behov eller förväntningar. Det som kännetecknar en systematisk 

litteraturöversikt är att man systematiskt kartlägger kunskapsläget inom det område 

som studeras. Eftersom granskningen skett på tidigare utförd forskning inom ett 

specifikt område har en fördjupad kunskap erhållits (Polit & Beck, 2013). 

Kunskapsläget fastställdes genom ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar och 

en lika bred analys och sammanställning. Samtidigt måste avgränsningar utföras för 

att tillförlitligt kunna analysera data och besvara forskningsfrågan/syftet. Artiklar 

som ingått i analysen har sammanställts i en översikt (bilaga 1) (jfr Friberg, 2012). 
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Sökmetoder 

Artiklarna till denna litteraturstudie har sökts i databaserna CINAHL och PubMed 

via Umeå universitetsbibliotek. Sökorden, sökvägarna och begränsningarna redovisas 

i detalj i bilaga 2. Sökorden som användes i olika kombinationer var: Diabetes 

mellitus type 1 (CINAHL headings, MeSH), experien*, qualitati*, review , adolesce*, 

perspect*, well-being, health, nursing (MeSH) och young people.  De booleska 

operatorerna AND och NOT har använts för att precisera sökningarna. Trunkering 

har även nyttjats för att inte missa ändelser av sökorden (jfr Henricsson, 2012). För 

att artiklarna skulle hålla en vetenskaplig nivå var ett inklusionskriterie att de skulle 

vara “peer-reviewed” (jfr Friberg, 2012). Ytterligare inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara utförda i västvärlden och vara publicerade från 2009 och 

framåt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och handla om barn och ungdomar 

i åldrarna 12-18 år. Artiklarna skulle finnas i fulltext, vara genomförda med kvalitativ 

metod, innehålla ett abstrakt samt hålla en hög/medelhög kvalité. De artiklar som 

inte svarade mot studiens syfte samt huvudsakligen handlade om föräldrarnas 

och/eller sjukvårdens erfarenheter av typ 1 diabetes exkluderades.  

 

Urval 

Urvalet av artiklar gjordes i tre steg som presenteras i bilaga 2. Med hjälp av olika 

kombinationer av sökningar i databaserna samt manuell genomgång av referenslistor 

hittades närmare 200 artiklar varav drygt 100 var dubbelträffar. I urval 1 lästes 85 

titlar och abstrakt varvid 50 artiklar exkluderades som inte motsvarade studiens 

syfte. I nästa steg (urval 2) lästes 18 artiklar i sin helhet och 5 av dessa exkluderades. I 

det tredje steget (urval 3) genomfördes kvalitetsgranskning av 13 artiklar med hjälp 

av Statens beredning och utvärdering (SBU) granskningsmall för kvalitativa studier. 

Denna mall valdes för att den är anpassad för kvalitativ forskningsmetodik, är 

översiktlig samt har en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet. Granskningsmallen 

består av en checklista och bedömer artiklarnas olika delar; syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Alla artiklar som inkluderades i studien bedömdes 

utifrån kvalitetsgranskingen ha hög kvalitet och redovisas i bilaga 1 (jfr SBU, 2014). 

Intentionen att deltagarna i studierna skulle vara mellan 12-18 år lyckades inte utan 
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åldersintervallet i de ingående artiklarna varierar mellan 4-38 år. I sju av artiklarna 

som inkluderades deltog förutom barn och ungdomar, även föräldrar. I dessa artiklar 

användes enbart resultat som handlade om barn och ungdomars erfarenheter av typ 1 

diabetes. I den inkluderade artikeln av Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning 

(2011) var deltagarna 18-38 år. Trots detta inkluderades den på grund av att 

deltagarna beskrev hur det är att leva med och hantera typ 1 diabetes i barn- och 

ungdomsåren. Studien av Chilton & Pires-Yfantouda (2015) som inkluderades 

hittades via manuell sökning vid genomgång av övrig litteraturs referenslistor. Totalt 

ingår 13 artiklar i studien.  

 

Analys   

Innehållet i resultatet i artiklarna har granskats kritiskt, bearbetats och studerats 

med kvalitativ metod som grund. I kvalitativa metoder söker man ofta efter olika 

grupperingar som kategorier, alternativt beskrivningar eller modeller som beskriver 

olika fenomen (Henricsson, 2012).  

Inledningsvis vill vi klargöra att båda författarna läst igenom samtliga artiklar samt 

samarbetat i tolkningen av resultaten för att säkerställa att viktiga resultat inte 

utelämnats. Vid analys av artiklarna har Fribergs modell som görs i fem steg använts. 

Analysprocessen startade med att läsa studierna flera gånger för att bilda sig en god 

uppfattning om resultatdelarnas innehåll. I det andra steget identifierades 

huvudfynden i varje studies resultat. I tredje steget gjordes en sammanställning av 

varje studies resultat. I fjärde steget relaterades artiklarna mot varandra och 

skillnader och likheter identifierades. Likheterna fördes sedan samman och 

resulterade i att underkategorier började växa fram. Avslutningsvis, i det femte 

steget, formulerades kategorier utifrån innehållet i underkategorierna (jfr Friberg, 

2012). 
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Forskningsetik 

I SBU:s granskningsmall finns några områden rörande etiska överväganden som bör 

undersökas i artiklarna: hälsa, kunskapsluckor, påverkas tredje part, patientens 

autonomi och integritet. Hänsyn ska även tas till om de ingående studierna har 

bedrivits på ett forskningsetiskt acceptabelt sätt (SBU, 2014). Fyra principer för 

forskningsetik är framtagna av vetenskapsrådet utifrån etikprövningslagen (SFS, 

2003:460).  Den första principen är informerat samtycke som syftar till att alla 

människor som deltar i en studie skall få all nödvändig information om studien för att 

kunna ta ställning till om de vill delta. De skall även informeras om rätten att avbryta 

sitt deltagande när som helst under studiens gång. Detta kan ske muntligt eller 

skriftligt. Den andra principen kallas för samtyckeskravet och innebär att personerna 

själva skall bestämma om de vill vara delaktiga i studien eller inte (Henricson, 2012). 

I denna princip betonas vikten av att frivillighet hos deltagarna skall råda. Deltagaren 

kan välja att avbryta sin medverkan i studien när de så önskar. 

Konfidentialitetskravet är den tredje etiska forskningsprincipen vars funktion är att 

dölja deltagarnas identitet och hindra att obehöriga skall kunna ta del av materialet. 

Den fjärde och sista etiska principen är nyttjandekravet. Denna princip syftar till att 

den information som deltagarna i studien har lämnat till forskaren endast skall 

användas för den studie som de deltar i (Henricson, 2012). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska all forskning ha sin grund i god vetenskap. 

Deklarationen anger ett antal principer som gäller t ex kompetenskrav på forskaren, 

krav på vägning mellan forskningens värde (nytta) och risker där patientens väl ska 

komma i första hand. Den innehåller också krav på informerat samtycke: vad 

informationen ska innehålla, hur samtycke ges, av vem och till vem det ges. 

Helsingfors-deklarationen tar också upp ett antal regler som gäller när medicinsk 

forskning kombineras med vård (Henricson, 2012). Etiska aspekter är en viktig del i 

vetenskapligt arbete och nyttan med studien skall alltid vara större än besväret för 

deltagarna (Polit & Beck, 2013). För att en studie skall få etiskt godkännande kräv det 

att forskningen utförs med respekt för människovärdet (Codex, 2016). Vid 

artikelgranskning ska det framgå hur de inkluderade studiernas tillvägagångssätt 

hanterats mot etik och prövningsnämnden (Polit & Beck, 2013).  
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RESULTAT 

Utifrån syftet med studien, som var att beskriva erfarenheter av att leva med typ 1 

diabetes i barn och ungdomsåren, analyserades resultatdelen i de ingående 

artiklarna. Detta resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier, se 

översikt i tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultat - kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Känna sig annorlunda Avvikande från det “normala” 

Styrd och kontrollerad 

Uppleva rädsla och obehag Påfrestande behandling 

Hot mot fysisk hälsa 

Svårigheter i skolan 

Hantera och kontrollera sjukdomen 

 

 

 

Ständigt behov av planering 

Sjukdomen blir vardag 

Rätt sorts stöd kan underlätta 

Värdefullt möta andra med diabetes 

Hopp om bot 

 

 

Känna sig annorlunda 

 

Avvikande från det normala 

Flera studier visade att många barn och ungdomar med typ 1 diabetes upplevde att de 

avvek från det normala (Babler & Strickland, 2015; Lowes, Eddy, Channon,  

McNamara, Robling & Gregory, 2015;  Roper et al., 2009). De kände sig ensamma i 

sin situation och upplevde oro för att behandlas annorlunda jämfört med sina 

kamrater (Babler & Strickland, 2015). Marshall, Carter, Rose & Brotherton (2009) 
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redovisade även att barnen och ungdomarna upplevde att de tappade den spontanitet 

som jämnåriga hade. Somliga valde att undanhålla för omgivningen att de var sjuka. 

Dels för att det var besvärande att hantera sjukdomen och medicineringen offentligt 

dels för att omgivningen upplevdes ha liten förståelse om vad det innebär att ha typ 1 

diabetes (Spencer, Cooper & Milton 2013; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). 

 

Styrd och kontrollerad 

Barn och ungdomar beskrev att de blev frustrerade när de upplevde att föräldrarna 

klagade över deras sätt att hantera sin diabetes samt när de inte kände sig betrodda 

av dem(Wennick et al., 2009). Ständiga påminnelser upplevdes irriterande (Spencer 

et al., 2013). Barnen och ungdomarna uttryckte ett behov av att höra att de gjorde 

saker rätt och kände att de måste få göra egna val utifrån olika valmöjligheter 

(Wennick et al., 2009). Föräldrars överbeskyddande attityd och kontrollbehov 

upplevdes negativt eftersom detta inte tillät ungdomen att ta egenansvar för 

behandlingen (Viklund & Wikblad, 2009). Barnen och ungdomarna ville att 

föräldrarna skulle vara engagerade men de önskade få frihet att försöka klara sig 

själva. Det fanns därför en önskan att föräldrarna skulle våga släppa taget och låta 

ungdomarna försöka hantera sin sjukdom själva och därmed avvakta och se hur det 

går innan de ingriper (Sullivan- Bolyai et al., 2014; Viklund & Wikblad, 2009).   

Barn och ungdomar upplevde sig stundtals kontrollerade av sjukvården, framförallt 

vid besök på mottagningen när den metabola kontrollen inte var optimal (Lowes et 

al., 2015). 

 

Uppleva rädsla och obehag 

 

Påfrestande behandling 

Att regelbundet tvingas testa sitt blodsocker och ta insulin beskrevs vara förenat med 

smärta, rädsla och irritation (Babler & Strickland, 2015; Freeborn, Dyches, Roper & 

Mandleco, 2013; Wennick et al., 2009). Med anledning av detta fanns det tillfällen 
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när barnen och ungdomarna lockades att fuska med att testa sitt blodsocker, ta sitt 

insulin och äta rätt (Freeborn et al., 2013). Tanken på att svimma eller falla i koma 

fanns ständigt närvarande (Wennick et al., 2009) och att hantera hypoglykemi var en 

stor utmaning som krävde att barnen och ungdomarna kände igen symtomen och 

hade kunskaper hur olika aktiviteter påverkade blodsockret (Freeborn et al., 2013). 

Det värsta med att drabbas av hypoglykemi beskrevs vara känslan av att förlora 

kontrollen (Viklund & Wikblad, 2009; Wennick et al., 2009). För att slippa detta 

upplevde en del ungdomar att det var mer värt, trots läkarens invändning, att hålla 

glukosnivåerna höga (Viklund & Wikblad, 2009). Ett svängande blodsocker 

upplevdes många gånger vara ett olösligt mysterium som påverkade barnen och 

ungdomarna i större utsträckning än när det var stabilt. Exempelvis kunde man vara 

tvungen att ta hjälp av föräldrar nattetid för att kontrollera blodsockret (Wennick et 

al., 2009). 

 

Hot mot fysisk hälsa 

Oron för eventuella framtida komplikationer var mindre än att drabbas av akuta 

komplikationer. Långsiktiga komplikationer kopplade barnen och ungdomarna ihop 

med höga blodsockervärden som övertid riskerade att skada deras kroppar (Wennick 

et al., 2009). Det förekom att barnen och ungdomarna funderade över allvarliga 

konsekvenser av att missköta sitt blodsocker, som att kroppen kunde ta allvarlig 

skada och att de till och med kunde dö (Roper et al., 2009). När insikten ökade kring 

risken att kunna drabbas av allvarliga långsiktiga komplikationer förändrades 

attityden till sjukdomen och motivationen att sköta sitt blodsocker ökade (Rasmussen 

et al., 2011; Roper et al., 2009).  

 

Svårigheter i skolan 

Barnen och ungdomarna upplevde att kunskap om diabetes typ 1 bland personal i 

skolan varierade. Framförallt i de högre klasserna upplevde ungdomarna att 

personalen inte hade kunskap om sjukdomen, hur den behandlas och vilka behov den 

kan medföra (Kime, 2014). Barnen och ungdomarna kunde mötas av en oförstående 

lärare som inte ville att hen hade med sig mellanmål eller testade blodsockret inne i 
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klassrummet (Wennick et al., 2009). Viss skolpersonal tenderade att vara bättre än 

lärare på att stötta och bemöta barn och ungdomar, till exempel vaktmästare och 

skolsköterskor (Kime, 2014). Ofrivillig frånvaro i skolan upplevdes jobbig, speciellt 

när skolkamrater trodde att det var en ursäkt för att slippa lektioner. Frånvaron 

påverkade barnens och ungdomarnas skolarbete negativt och att ta igen förlorad tid 

var besvärligt (Lowes et al., 2015). I en studie av Kime (2014) uttrycktes ett önskemål 

om att införa rutiner i skolan för att underlätta behandlingen för eleverna. Det kunde 

exempelvis handla om utrymmen där man kunde förvara insulin och att ha tillgång 

till bra lokaler att ta sina injektioner. 

 

Hantera och kontrollera sjukdomen 

 

Ständigt behov av planering 

Typ 1 diabetes medför ett konstant behov av att planera vardagen (Marshall et al., 

2009; Wennick et al., 2009). Barn och ungdomar upplevde bland annat att det var 

irriterande att alltid behöva ha med sig blodsockermätare och insulin, framförallt när 

man inte hade någonstans att förvara dem. Det förekom att barnen och ungdomarna 

glömde att ta med sig sin utrustning och då tvingats avstå från att äta (Wennick et al., 

2009). Många barn och ungdomar tyckte att det var jobbigt och tidskrävande med 

planering av måltiderna och ansåg att detta hade negativa konsekvenser för sociala 

aktiviteter.  Barn och ungdomarna upplevde också att typ 1 diabetes medförde 

svårigheter i samband med idrott. Det beskrevs att det var en utmaning att 

kombinera mat och insulin för att orka ett helt pass (Wennick et al., 2009). 

 

Sjukdomen blir vardag 

Att få känna sig normal var målet för barnen och ungdomarna (Ivey, Wright & 

Dashiff, 2009; Marshall et al., 2009) Över tid beskrevs sjukdomen bli en naturlig del 

av vardagen (Marshall et al. 2009; Wennick et al., 2009) trots att det på vägen fanns 

problem att övervinna t. ex. att dosera insulin rätt och lära sig hur maten påverkar 

blodsockret (Ivey et al., 2009). Barnen och ungdomarna såg ändå ljust på framtiden, 



14 
 

att utvecklas och bli oberoende av föräldrarna (Marshall et al., 2009). Med tiden 

lärde sig ungdomarna att hantera och acceptera sjukdomen (Chilton & Pires-

Yfantouda, 2015; Rasmussen et al., 2011). Kunskap och erfarenheter beskrevs bidra 

till ökande färdigheter att hantera sjukdomen. Till exempel utvecklade barnen och 

ungdomarna en förmåga att känna på sig hur de låg i blodsocker vilket beskrevs 

resultera i minskat behov av att kontrollera det (Rasmussen et al., 2011; Roper et al., 

2009; Wennick et al., 2009).  Att vara flexibel, lita på sin egen intuition och att våga 

experimentera med olika lösningar gav ungdomarna nya erfarenheter (Viklund & 

Wikblad, 2009).  Barnen och ungdomarna föredrog att lära sig hantera sjukdomen 

genom att pröva sig fram i egenvården (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; Spencer et 

al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2014). Egenvården beskrevs vara viktig att hantera 

och som medförde att de kunde leva så bra som möjligt och även kunde undvika de 

långsiktiga komplikationer som kan uppkomma vid långvarigt höga 

blodsockervärden (Wennick et al., 2009). Många fortsatte att idrotta efter 

insjuknandet. Barnen och ungdomarna kände att de själva så småningom kunde 

hantera svårigheter som idrottande förde med sig. De beskrev att det trots att det är 

svårt att anpassa mat och insulindoser för att orka ett helt pass, inte kände att 

sjukdomen hindrade dem i sin idrottsutövning (Wennick et al., 2009).  

 

Rätt sorts stöd kan underlätta 

Många barn och ungdomar uttryckte en önskan om att sjukvården skulle fokusera på 

hela människan och inte bara på mätvärden. De flesta barn och ungdomar var dock 

nöjda med kontakten med sjukvården. Det upplevdes positivt när sjukvårdspersonal 

ville hjälpa till att lösa de problem som uppstod och därför föredrog de personal med 

en positiv strategi, istället för att ge negativ feedback.  Det fanns en önskan om att 

lära sig mer om sjukdomen genom att få utbildning från sjuksköterskor och läkare 

(Sullivan-Bolyai et al., 2014). Barnen och ungdomarna tyckte sig ha behov av 

kunskap för att känna igen olika symtom, samt vilka aktiviteter som kan påverka 

blodsockret och hur man ska agera när det är lågt (Freeborn et al., 2013). Att mötas 

respektfullt inom sjukvården beskrevs vara av största vikt (Sullivan-Bolyai et al., 

2014). I studien av Roper et al. (2009) rapporterades det att det var viktigt att få svar 
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på sina frågor och att vanligt förekommande frågor var de som handlade om 

insjuknandet och varför de hade drabbats.  Barnen och ungdomarna föredrog också 

att bli behandlade som friska personer av familj och vänner (Marshall et al., 2009). 

Socialt stöd av anhöriga underlättade för dem att kunna acceptera sjukdomen 

(Viklund & Wikblad, 2009). De anhöriga beskrevs bidra till att skapa en stabil 

fungerande vardag med fungerande rutiner (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; 

Viklund & Wikblad, 2009). Föräldrarna förväntades ha tillräckliga kunskaper om 

sjukdomen och hjälpa till att informera omgivningen.  De förväntades också kunna ge 

råd och ibland hjälpa ungdomarna genom att ta en del av ansvaret (Viklund & 

Wikblad, 2009). 

För att känna sig trygga önskade barnen och ungdomarna att föräldrarna fanns 

tillgängliga när de behövde dem. Samarbetet med föräldrarna var uppskattat, till 

exempel som stöd i kolhydraträkning (Sullivan-Bolyai et al., 2014). Barnen och 

ungdomarna ville att föräldrarna skulle vara engagerade men de önskade få frihet att 

försöka klara sig själva. Det fanns därför en önskan att föräldrarna skulle våga släppa 

taget och låta ungdomarna försöka hantera sin sjukdom själva och därmed avvakta 

och se hur det går innan de ingriper (Sullivan-Bolyai et al., 2014; Viklund & Wikblad, 

2009).   

Skolsköterskan beskrevs vara viktig som stöd under skoltid för att hantera 

sjukdomen. Det uppskattades dock om hen inte “föreläste om sjukdomen”, utan att 

stödet utformades individuellt (Sullivan-Bolyai et al., 2014). Barnen och ungdomarna 

ansåg att omgivningen har behov av kunskap om sjukdomen (Freeborn et al., 2013). 

De upplevde det även viktigt att det fanns personer i närheten som kunde hjälpa till 

vid eventuell hypoglykemi (Freeborn et al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2014;; 

Wennick et al., 2009) 

De flesta familjer beskrev diabetesteamet som ett ovärderligt stöd för att hantera de 

olika problem och förutsättningar sjukdomen skapade (Kime, 2014). 

Kommunikationen och kontinuiteten bland personalen beskrevs vara mycket viktig.  

Barnen och ungdomarna uppskattade när diabetessköterskan tog sig tid att lyssna 

(Lowes et al., 2015). Spencer et al. (2013) och Wennick et al. (2009)  rapporterade att 

kontakten med sjukvården i första hand inte ansågs vara nödvändig för att få stöd att 
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klara av situationen utan största behållningen var att få bekräftelse på att sjukdomen 

hanterades rätt hemma.  

 

Värdefullt möta andra med diabetes 

Ungdomarna beskrev att när de möter andra i samma situation, kände de igen sina 

problem och kunde hitta lösningar (Viklund & Wikblad, 2009). Att ha kontakt med 

andra ungdomar med typ 1 diabetes ansågs därför som upplyftande då det skapade 

såväl samhörighet, ökat självförtroende som minskade känslor av isolering 

(Rasmussen et al., 2011). Även att själv kunna hjälpa andra med typ 1 diabetes 

beskrevs av ungdomarna vara betydelsefullt (Babler & Strickland, 2015; Freeborn et 

al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2014).  Att exempelvis åka på diabetesläger och träffa 

andra med samma problem upplevdes positivt och det var inte bara för att prata om 

diabetes utan även för att göra andra saker tillsammans. Ungdomarna upplevde att 

det var skönt att veta att det fanns andra ungdomar som gick igenom samma sak 

(Kime, 2014; Rasmussen et al., 2011). Sullivan-Bolyai et al., (2014) rapporterade dock 

att diabetesläger inte hade någon funktion som utbildningssyfte men att det 

upplevdes vara en rolig aktivitet. 

 

Hopp om bot 

Roper et al. (2009) rapporterade att en fjärdedel av deltagarna i studien pratade om 

möjligheten att bota sjukdomen idag eller om det kommer bli möjligt i framtiden.  

Enligt Rasmussen et al. (2011) beskrevs att trots avsaknad av botemedel i dag, kan 

tekniska hjälpmedel som underlättande i vardagen inge stort hopp, t ex insulinpump.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visade på en process från att insjukna i typ 1 diabetes 

till att integrera sjukdomen i det dagliga livet. De tre kategorierna som framkom i 

analysen var att: känna sig annorlunda, uppleva rädsla och obehag, hantera och 

kontrollera sjukdomen. 

 

Känna sig annorlunda  

Det framkom att barn och ungdomar upplevde att de avvek från det ”normala” och 

kände sig annorlunda än sina jämnåriga kamrater. Detta överensstämmer med 

beskrivningen av Huus & Enskär (2007). Vissa barn och ungdomar väljer att hålla 

sjukdomen hemlig och bara informera de närmaste vännerna och familjen. Peters, 

Storch, Geffken, Heidgerken & Silverstein (2008) fann att barn och ungdomar som 

känner sig avvikande på grund av sin diabetes ofta behandlades annorlunda av sina 

lärare och kompisar vilket resultatet i litteraturstudien också visar (jfr Kime, 2015). 

Detta medför även en risk för sämre metabol kontroll och psykosociala svårigheter 

(Scholes et al., 2013). Det är viktigt att sjukvårdspersonal ger information på ett bra 

sätt för att barnen och ungdomarna inte ska känna sig annorlunda och märkas. Om 

vänner och anhöriga får kunskap ökas förståelsen och ger trygghet så anpassning till 

vardagen underlättas. Bristande information skapar onödig osäkerhet och minskar 

förståelsen av hur viktigt det är med kontroller och symtom (Balfe et al., 2013). 

Föräldrarnas omsorg är ytterligare något som kan leda till konflikter och trots 

medvetenhet om sådana problem kan det vara svårt att överlåta ansvar för egenvård 

och medicinering till den drabbade ungdomen. Med stigande ålder hos barn och 

ungdomar som innebär ökat socialt umgänge rapporteras sjukdomen upplevas mer 

frustrerande och begränsande (Huus & Enskär, 2007). 

Föräldrarnas omtanke upplevs påfrestande när ungdomarna känner att tillit till deras 

förmåga att sköta diabetesbehandlingen själva saknas.  Att ständigt bli påmind om 

sin diabetes av föräldrarna upplevdes besvärande vilket också Carroll & Marrero 

(2006) visar i deras studie. 
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Uppleva rädsla och obehag 

Att regelbundet tvingas testa sitt blodsocker och ta insulin är förenat med negativa 

känslor. Rädslan för hypoglykemi är ofta närvarande. Betydelsen av god metabol 

kontroll är dock viktig. Vanstone, Rewegan, Brundisini, Dejean & Giacomini (2015) 

beskriver i en systematisk litteraturöversikt att okontrollerad typ 1 diabetes påverkar 

livskvalitén negativt genom fysiska, känslomässiga, praktiska och sociala 

konsekvenser i patienternas liv. Oro för hypoglykemi är vanligt förekommande men 

den känslomässiga påverkan typ 1 diabetes medför ter sig dock underskattad av 

vårdpersonal (Scholes et al., 2013) 

Det är vanligt förekommande att barn och ungdomar har en stark tro eller hopp om 

att sjukdomen på sikt ska gå att bota. Det ter sig viktigt att identifiera dessa 

ungdomar då det framkommit att den metabola kontrollen är sämre med högre 

HbA1c för denna grupp. De med lägre HbA1c var mer benägna att acceptera 

sjukdomen och hantera den, med följden att risken för svåra komplikationer 

minskade(Scholes et al., 2013). Det är skrämmande för personer med typ 1 diabetes 

att möta de som drabbats av dessa komplikationer, som till exempel blivit tvungna att 

amputera ett ben eller behandlas med dialys för att njurarna har upphört att fungera 

(Scholes et al., 2013).  Att undvika allvarliga diabeteskomplikationer leder förutom 

minskat lidande hos personer med diabetes till stora samhällsekonomiska vinster 

(Garcia-Gomez, Hernandez-Quevedo, Jimenez-Rubio & Oliva-Moreno, 2015). 

Studien av Lee, Smith, Chubb & Wolden (2014) visar på samhälleliga vinster genom 

intensiv diabetesbehandling för att minska de långsiktiga komplikationerna.  Den 

ökade materialkostnaden att ofta testa blodsockret borde i en förlängning vara en 

investering för individen och samhället genom en minskad risk för framtida 

komplikationer. Lee et al. (2014) visar på ett samband med god metabol kontroll i 

barn- och ungdomsåren och minskad frekvens av sjukskrivningsdagar framgent. 

 

Hantera och kontollera sjukdomen  

Typ 1 diabetes är en krävande kronisk sjukdom. Resultatet i denna litteraturstudie 

pekar dock på att tillståndet kan integreras i den drabbades vardag över tid. Enligt 

Kneck, Klang & Fagerberg (2012) innebär det att acceptera livet och att finna balans 
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mellan kropp och symtom trots en kronisk sjukdom. Hernandez (1996) beskriver att 

denna process är synnerligen individuell tidsmässigt. Resultatet i denna studie visar 

att barnens och ungdomarnas egna erfarenheter är en viktig komponent för en lyckad 

integration. Hernandez (1996) beskriver att vid typ 1 diabetes sker integrationen i tre 

faser. Den första, att ha diabetes, startar vid diagnostillfället. Den karakteriseras av 

en brist på kunskap. Under denna fas kan individen med diabetes uppvisa en svalt 

intresse för sjukdomen alternativt förneka den. Under den första fasen är 

integrationen minimal och den metabola kontrollen är som regel bristfällig. I den 

andra fasen, vändpunkten, kan sjukdomen inte längre ignoreras eller förnekas. Den 

kan inledas av en allvarlig komplikation som ketoacidos eller hypoglykemi. För en del 

kan den starta genom att sjukvården utövar påtryckning för att den drabbade ska 

ändra levnadsvanor eller genom att hjälpa till att öka förståelsen för sjukdomen. 

Resultatet medför oberoende av uppkomstsätt, ett ökat intresse för sjukdomen och 

hur den ska behandlas, vilket för med sig ökat självförtroende och förmåga att 

hantera den.  Den tredje fasen, kunskapen om sig själv, är en gradvis utveckling från 

vändpunkten till att skaffa sig en personlig kunskap och erfarenheter om sin sjukdom 

och hur den ska hanteras. Under denna fas blir sjukdomen en del av livet och inte ett 

hinder för att leva det (Hernandez, 1996). När barnet och ungdomen kommit till 

insikt och söker information finns goda möjligheter via chat på internet att finna 

kontakt med andra i samma situation och utbyta erfarenheter (Nordfeldt, Ängarne-

Lindberg, Nordwall, Ekberg & Berterö, 2013). Detta överensstämmer med resultatet i 

denna litteraturstudie som pekar på att det är viktigt att få bekräftat och stärka 

självkänslan genom att dela upplevelser och erfarenheter med andra som har varit 

med om liknande saker.  

Orems omvårdnadsteori är applicerbar vid behandling av typ 1 diabetes där egenvård 

utgör en viktig komponent för en bra metabol kontroll. Sjukvårdens uppgift kan i 

sjukdomens akutskede jämställas med Orems beskrivning av det fullständigt 

kompenserande omvårdnadssystemet där sjuksköterskans åtgärder kompenserar 

patientens oförmåga till egenvård. När sjukdomen stabiliserats övergår omvårdnaden 

till att vara mer av ett stödjande och undervisande system (jfr Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Vid bristande motivation, otillräckligt yttre stöd och en begränsad 

förmåga att hantera sjukdomen är dock troligen Orems modell svår att applicera.  
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Vikten av stöd och önskan om mer kunskap om sjukdomen framkom i resultatet. 

Stödet ska vara utformat på rätt sätt och bör finnas från flera olika håll: sjukvården, 

vänner, familjen och skolan. Tolbert (2009) visar på att diabetesteamet har kunskap 

om behovet av omvårdnaden runt ungdomens diabetes och har en viktig stödjande 

roll under bearbetningen av känslor och praktisk skötsel av eventuella problem. Stöd 

från skolsköterskan är viktigt och kan ske på flera olika sätt: via kommunikation, stöd 

under och efter skoldagen, utbildning av personal och kamrater, och hantering av 

kostförslag vid lunch (Tolbert, 2009).  

Kime (2012) beskriver att det är viktigt med en bra informationöverföring mellan 

barn- och vuxenmottagning. Cadario et al. (2009) visade i deras studie att ungdomar 

som flyttar från barnmottagning till vuxenmottagning har mycket att vinna på om 

överföringen görs strukturerat eftersom nöjdheten är högre och medicinska vården 

och metabola kontrollen bättre. I det svenska vårdprogrammet för barn- och 

ungdomsdiabetes uppmärksammas vikten av systematiserad överföring och 

poängterar att transitionen mellan barn- och vuxenklinik ska göras i samarbete 

mellan de båda klinikerna, den unga individen och familjen (Sjöblad, 2008).  

För att anpassa sig till förändringarna som uppstår i samband med typ 1 diabetes 

använder sig barn och ungdomar av olika copingstrategier (Davidson, Penney, Muller 

& Grey 2004). Den problemfokuserade copingstrategin, att först införskaffa kunskap 

och sedan bearbeta denna, är en framgångsrik modell (Ashraff, Siddiqui & Carline, 

2013) som bidrar till en förbättrad anpassning av sjukdomen (Hanson et al., 1989). 

Copingstrategier har visat sig vara åldersrelaterade, där ungdomar i större 

utsträckning använder undvikandebeteende än barn (Davidson et al., 2004). Graue, 

Wentzel-Larsen, Bru, Hanestad & Søvik (2004) fann tydliga samband mellan 

emotionell coping och bristfällig metabol kontroll och låg diabetesspecifik livskvalité 

via en skattningsskala. Ebata & Moos (1994) beskriver att ungdomar som känner sig 

mer känslomässigt påverkade i sin situation tenderar att använda undvikande som 

copingstrategi.  Undvikandebeteende resulterar i försämrad egenvård (Hanson et al., 

1989) och försämrad metabol kontroll (Reid, Dubow, Carey & Dura, 1994; Seiffge-

Krenke & Stemmler, 2003).  
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Trots den stora åldersskillnaden bland deltagarna i de inkluderade studierna delas 

många av upplevelserna som presenterats. Ålder har dock naturligtvis en stor 

betydelse på grund av att föräldrarna till fullo sköter sjukdomen hos yngre barn. Om 

vi skulle studera ämnet på nytt skulle två studier göras, en som undersöker barn upp 

till cirka tio år samt deras föräldrars upplevelser och en som bara berör ungdomar. 

Nackdelen är dock att det troligen skulle vara svårare att hitta material att analysera 

som är någorlunda nyproducerat. Fördelarna, om det är möjligt, skulle troligen vara 

att resultatet lättare skulle kunna implementeras i verksamheter, framförallt när det 

gäller yngre barn som är underrepresenterade i denna studie. 

Utifrån ett intersektionistiskt perspektiv har det varit svårt att dra några slutsatser i 

denna litteraturstudie. De inkluderade artiklarna kommer alla från västvärlden men 

olika etniska grupper har deltagit i dem. Författarna till de inkluderade studierna har 

dock inte presenterat om det förekommit några skillnader i grupperna. Det 

framkommer heller inte skillnader mellan könen (jfr Nationalencyklopedin, 2016). 

Litteraturgenomgången visar dock som tidigare nämnts, att åldern har betydelse för 

sjukdomskontrollen, där ungdomar generellt har sämre kontroll än barn. 

Den forskning som pågår inom typ 1 diabetes medför ny kunskap och tekniska 

lösningar som vårdpersonal regelbundet måste uppdatera sig kring, t.ex. 

blodsockermätning och insulinsorter. Det blir allt mera vanligt med användning av 

applikationer bland barn och ungdomar, för att lägga in blodsockerkurvor från 

kontinuerlig blodsockermätare, räkna kolhydrater och via sociala medier söka 

kontakt med andra diabetiker (Dougherty, Lipman, Hyams & Montgomery, 2014).  

 

Metoddiskussion 

Artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Utifrån pilotsökningar och experimenterande utkristatalliserades de mest 

användbara kombinationer av sökord som svarade mot det tänkta syftet. Det visade 

sig att vissa sökord, som exempelvis well-being och coping, gav träffar framförallt på 

kvantitativa artiklar. I de sex inkluderade artiklar där även föräldrar deltog har 

endast barn och ungdomars perspektiv använts i resultatet.  Manuell sökning 
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utfördes i läst litteraturs referenslistor vilket utmynnande i en relevant artikel som 

uppfyllde litteraturstudiens inklusionskriterier (jfr Henricsson, 2012). 

Artikelsökningen via databaser och den manuella sökningen renderade 13 artiklar.  

Artiklarna kvalitetgranskades och samtliga höll en hög kvalité. En kvalitativ ansats 

valdes där känslor och erfarenheter fångas bäst och ger en fördjupad förståelse. 

Denna litteraturstudie hade till syfte att beskriva erfarenheter av att leva med 

diabetes varför kvalitativ metod var mest lämplig utifrån studiens syfte. 

Tillvägagångssättet har redovisats och följts vilket underlättar om andra forskare vill 

göra liknade studier (jfr Polit & Beck, 2013). 

 Ambitionen har varit att beskriva ungdomar i 12-18 års ålder och deras erfarenheter 

av typ 1 diabetes. Ålderspannet i artiklarna har varierat kraftigt och därför har 

ålderspannet i artiklarna inte motsvarat våra ambitioner på grund av att deltagarna i 

studierna var 4-25 år. Det har därför ibland varit svårt att exakt åldersbestämma 

deltagaren som uttalat sig. Vi har därav som regel valt att benämna deltagarna i 

studierna för barn och ungdomar. I de fall där resultatet endast gäller barn under 

tonåren används dock benämningen barn. 

Typ 1 diabetes drabbar både manligt och kvinnligt kön. Med anledning av att de 

ingående artiklarna inte redovisats utifrån ett genusperspektiv och att det varit svårt 

att hitta några skillnader mellan pojkars och flickors sätt att uppleva sjukdomen har 

det varit svårt att värdera denna aspekt i litteraturstudien. Det har även varit 

svårigheter att hitta tydliga skillnader mellan könen vid läsning av litteratur under 

studiens gång. 

I sju av de inkluderade artiklarna deltog även föräldrar. Vi har dock inte tagit med 

deras aspekt i denna studie. Detta kan utgöra en svaghet i studien på grund av att 

artiklarnas resultat kan vara färgat av föräldrarnas deltagande. Det är även tänkbart 

att föräldrars deltagande kan ha påverkat barnens och ungdomarnas berättelser om 

upplevelsen av att leva med sjukdomen. I studien av Rasmussen et al (2011) var 

deltagarna 18-38 år. Detta innebär att studien bygger på att deltagarna ur minnet 

återberättar hur det varit att växa upp med typ 1 diabetes. Detta kan ha lett till att 

resultatet påverkats av hur minnet förändras över tid, så kallat recall bias (jfr Polit & 

Beck, 2013). Artikeln inkluderades trots detta då den tillför en aspekt som inte de 
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andra studierna har, nämligen hur typ 1 diabetes upplevdes när deltagarna var yngre 

och de passerat flera transitioner - förändringar i livet. 

Alla valda studier är utförda i västvärlden men deltagarna har dock olika etnicitet. 

Överförbarheten till Sverige är sannolikt stor med anledning av detta men eventuella 

skillnader i skol- och sjukvårdssystem kan bidra till att resultatet inte kan överföras 

rakt av. Skillnader mellan de olika ländernas skol- och sjukvårdssystem har inte 

genomförts, vilket inte heller var någon del av studiens syfte. Möjligheten att överföra 

resultatet till andra kulturer är svårbedömt men det är en intressant aspekt med 

tanke på den stora flyktingtillströmningen till västvärlden. 

En stor utmaning under analysen visade sig vara att finna gemensamma 

underkategorier och kategorier vilket resulterade i att materialet omarbetades ett 

flertal gånger. Den upprepade genomgången av artiklarna torde dock höja kvalitén på 

litteraturstudien. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I elva av de artiklar som inkluderades i studien fanns ett etiskt resonemang och 

godkännande beskrivet. I två av artiklarna saknades det men i de aktuella 

tidskrifterna fanns det angivet i riktlinjerna för publicering att studierna skulle vara 

etiskt prövade. Alla artiklar lästes på engelska och eftersom ingen av författarna har 

det som förstaspråk kan viktig information ha försvunnit eller feltolkats. 

Översättningsverktyg via internet har använts vid behov, dock med viss försiktighet 

då innebörden och nyanserna i texten kan förvanskas. Samarbetet och diskussionen 

som fördes mellan författare torde dock minskat risken för feltolkning. Den ena 

författaren har en viss förförståelse genom personliga erfarenheter av typ 1 diabetes.  

Tolkningen påverkas alltid av förförståelse och kan påverka resultatet (jfr Forsberg, 

2013) men genom återkommande resonemang författarna emellan bedöms denna 

risk vara minimal. 
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SLUTSATS 

Att insjukna i typ 1 diabetes är mödosamt på många sätt för barn och ungdomar och 

resulterar i en känsla av att vara avvikande från det “normala”. Behandlingen är 

krävande, vardagen måste ständigt planeras och oron över att drabbas av 

komplikationer är påtaglig. Trots att sjukdomen medför obehag och begränsningar 

blir den så småningom möjlig att hantera och leva med. Vikten av rätt sorts stöd från 

omgivningen är betydande. 

 Denna litteraturstudie visar på aspekter som är nödvändiga för en sjuksköterska att 

känna till. Sjukvården har en viktig funktion att fylla, framförallt som en stödjande 

funktion och i utbildning i egenvård som är en viktig komponent i behandlingen av 

sjukdomen. Vidare visar resultatet att barn och ungdomar vill bli bemötta med 

respekt och att sjukvården ska se till hela individen och inte bara till mätvärden. 

Sjuksköterskan måste vara lyhörd och uppmärksam vad de vill lära sig om 

sjukdomen samt kunna ge svar på frågor.  Att identifiera hopp om bot och 

undvikandebeteende, som exempelvis att barnen och ungdomarna inte vill prata om 

sin sjukdom eller undviker aktiviteter på grund av den, ter sig viktigt då detta 

generellt försämrar den metabola kontrollen. Studien visar också att ungdomar som 

regel har sämre kontroll över sjukdomen än vad barn har. Därför bör åtgärder sättas 

in för att bemöta deras behov. Ett förslag är att erbjuda besökstider till 

diabetesmottagningar efter ungdomars önskemål, exempelvis på kvällstid. 

Ett förslag på vidare forskning inom området är huruvida sjuksköterskan via 

interventioner kan bidra till förbättrat samarbete mellan ungdomar och föräldrar, ett 

samarbete som är betydelsefullt för god metabol kontroll. Vidare finns det ett behov 

av att undersöka ungdomars inställning till att använda tekniska hjälpmedel som 

exempelvis applikationer till telefonen som stöd för att hantera sin sjukdom och att 

undersöka vad de anser skulle vara till hjälp för dem för att kunna utveckla den 

tekniken ytterligare. För att på bästa sätt kunna hjälpa personer från andra kulturer 

finns det även ett behov av att undersöka erfarenheter av att leva med typ 1 diabetes 

hos dessa. Med tanke på den nu så aktuella flyktingströmmen anses detta område 

vara prioriterat. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Babler, E., 
Strickland C 
J.  
 
2015 

 
The 

Diabetes 
Educator  
 
USA 

Normalizing: 
Adolescent 
experiences living 
with type 1 diabetes 

Att erhålla större 
förståelse av 
ungdomars upplevelse 
av att leva med typ 1 
diabetes 

 
 

15 ungdomar mellan 11-15 
år med typ 1 diabetes 
rekryterades via affischer, 
broschyrer och mejl. 
Intresserade föräldrar 

kontaktade forskaren. 
Deltagarna skulle vara 

insulinbehandlade och ha 
fått diagnosen för 6 
månader eller mer sedan. 
Deltagarna erhöll 25 dollar 
för deltagandet. 

Semistruktuerade 
intervjuer. 
Analyserades utifrån 
grounded theory. 

En teoretisk modell 
utvecklades angående 
normalisering. 
Faktorer som 
underlättar 

normalisering är 
acceptans och 

förmågan att hantera 
sin diabetes. 

Hög 

Chilton,R & 
Pires-
Yfantouda, 
R. 
 

2015 

 
Psychology 
& Health. 
 
England 
 

Understanding 
adolescent type 1 
diabetes self- 
management as an 
adaptive process: A 

grounded theory 

approach. 

Att förstå processen 
att anpassa sig till 
egenvård vid typ 1 
diabetes under 
ungdomsåren. 

 

Av 44 kontaktade 
ungdomar rekryterades 13 
deltagare (6 kvinnliga och 7 
manliga) från 6 
diabeteskliniker. Deltagarna 

var mellan 13 - 17  år och 

diagnostiserade med  typ 1 
diabetes.   

Kvalitativ studie med 
både 
semistrukturerade och 
öppna frågor. Analysen 
utfördes utifrån 

grounded theory. 

Intervjuerna 
genomfördes i 
deltagarnas hem och 
spelades in. 
 

Egenvård kunde 
förstås på ett 
kontinuum från å ena 
sidan svårigheter å 
andra sidan en 

fungerande egenvård. 

Anpassningen kan 
förstås som 
övergångar mellan 
olika faser och 
mekanismer i en 
process. 
 

Hög 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Freeborn, 
D, Dyches, 
S O Roper & 
Mandleco, 
B. 
 
2012 

 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
 
USA 

Identifying 
challenges of living 
with type 1 diabetes: 
child and youth  
perspectives. 

Att identifiera de 
utmaningar barn och 
ungdomar med typ 1  
diabetes möter utifrån 
deras eget perspektiv. 

16 barn och ungdomar i 
åldern 6-18 år deltog i 
studien. Deltagarna 
rekryterades från två 
diabetesorganisationer i 
USA. 

Kvalitativ deskriptiv 
design. Semistrukturell 
intervju genomfördes i 
6 stycken fokusgrupper 
med 2-4 deltagare i 
varje grupp. Induktiv 
analys användes för att 

urskilja teman och 
kategorier. 

Tre utmaningar att 
leva med och hantera 
sjukdomen 
utkristalliserades:  
-Att hantera 
hypoglykemi 
-Att regelbundet 

behöva  testa 
blodglukos och ta 
insulin. 
-Att känna sig 
annorlunda och/eller 
ensam. 
 

Hög 

Ivey, J B., 
Wright, A. 
Dashiff C. J.  
 

2009 

 
Journal of 
Pediatric 
Health Care  
  
USA 

Findning the 
balance: Adolescents 
with type 1 diabetes 
and their parents. 

Att beskriva hur 
föräldrar och 11-15 
åriga ungdomar 
kommunicerar och de 

återkommande teman 

och beteendemönster 
som framkom under 
korta intervjuer om 
frågor som handlar 
om 
diabetesbehandling. 

28 familjer med ungdomar 
mellan 11-15 år (20 
kvinnor och 8 män) 
rekryterades på en 

specialistmottagning på ett 

barnsjukhus i USA. 

Sekundär kvalitativ 
innehållsanalys av 
tidigare utförda korta 
interaktioner mellan 

ungdomar och deras 

föräldrar från en 
longitudinell studie. 
Ungdomen bestämde 
ett samtalsämne 
rörande 
diabetesbehandlingen 

som de var oense med 
föräldern om. 

Fem teman 
identifierades utifrån 
deltagarnas 
berättelser; rädsla, 

frustration, förtroende, 

normalisering och 
misstro. 

Hög 

  



 
 

 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Kime,N. 
 
2014 
Practical 
Diabetes. 

 

England 

‘Join us on our 
journey’: exploring 
the experiences  of 
children and young 
people with type 1 

diabetes  and their 

parents 

Att förbättra 
sjukvården för barn 
och unga utifrån deras 
egna och föräldrarnas 
erfarenheter. 

257 deltagare, 116 barn 
och ungdomar och 141 
föräldrar, från 9 sjukhus 
deltog. Intervjuerna gjordes 
i grupp med 4 till 8 

deltagare i varje grupp. 

Åldrarna i respektive grupp 
var 6-11 år, 12-14 år, 15-
17 år och 18-25 år. 
Föräldrarna intervjuades för 
sig. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
fasta frågor i varje 
skede från 
insjuknandet och 

framåt. Frågorna 

återkom med 
modiferade ändringar. 
Analyserades i enlighet 
så kallad process-
mapping. 
 

Centrala teman som 
framkom var 
diabetesvård, 
utbildning, 
kommunikation, stöd, 

skola och transition. 

Hög 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Lowes, L et 
al. 
 
2015 
 
Journal of 
Pediatric 

Nursing,  
 
England 

The experience of 
living with type 1 
diabetes and 
attending clinic from 
the perception of 
children, 
adolescents and 

carers: Analysis of 
qualitative data 
from the DEPICTED 
study. 

Att undersöka 
erfarenheter hos barn 
och ungdomar samt 
deras målsmän, 
gällande att leva med 
och hantera diabetes. 

Deltagarna, unga mellan 7-
15 samt deras målsmän 
rekryterade på 26 olika 
barnkliniker som deltog i 
DEPICTED-studien. Denna 
studie är en randomiserad 
försöksstudie som 

undersöker om glykemisk 
kontroll och livskvalité 
påverkas av att 
sjukvårdspersonal är 
utbildad i kommunikation. 

Kvalitativ deskriptiv 
analys. Utförd på 
information inhämtad  
från frågeformulär 
angående känslomässig 
inverkan på att leva 
med diabetes typ 1 

med möjlighet att 
lämna kommentarer. 
De 3 frågor som 
analyserades handlade 
om hur det upplevs att 
komma till diabetes-
mottagningen, hur det 

är att leva med 
diabetes och om det 
fanns något mer som 
deltagaren ville tillägga. 
Antalet svar på 

frågorna varierade från 

17 till 287. 

Resultatet 
redovisades i 4 olika 
teman:  
-besöka 
diabeteskliniken, 
kommunikation, 
-känslomässiga 

reaktioner relaterat 
till sjukdomen 
-känslomässigt stöd 
från 
diabetesmottagningen
. Barn har både 
positiva och negativa 

känslor och 
erfarenheter av sina 
besök hos 
diabetesklinikerna.   
Besöken har negativ 

inverkan på deras 

sociala liv. En bra 
kommunikation med 
vårdpersonalen 
resulterade i positiva 
erfarenheter. 
Påfrestande 
känslomässiga 

reaktioner var vanligt 
förekommande.  

Hög 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Marshall, M. 
et al. 
 
2009 
 
Journal of 
Clinical 

Nursing. 
 
England 

Living with type 1 
diabetes: 
perceptions of 
children and their 
parents. 

Att utforska och 
beskriva erfarenheter 
hos barn och deras 
föräldrar med typ 1 
diabetes från diagnos 
och framåt. 

10 barn (7 kvinnliga och 3 
manliga deltagare) i åldern 
4-17 år och 11 föräldrar (10 
mammor och 1 pappa) 
deltog. Deltagarna var av 
olika kulturell bakgrund och 
handplockades utifrån 

Marshalls eget 
patientklientel. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer hölls med 
barn och förälder var 
för sig och spelades in. 
Konverserande 

intervjuer ägde rum i 
familjernas hem. De 
yngre barnen hade 
möjlighet att uttrycka 
sig genom att rita. 

Att upplevas normal 
och strävan efter att 
vara ”normal” trots 
typ 1 diabetes var det 
mest centrala för de 
unga deltagarna och 
deras föräldrar. 

De unga deltagarna 
talade om förlust av 
spontanitet, att inte 
kunna göra saker som 
andra i samma ålder. 
De som fick diagnosen 
när de var äldre hade 

en högre grad av 
känsla av förlust än de 
yngre 
Barnen som inte kom 
ihåg sitt liv innan 

diagnosen. 

Hög 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Olsen 
Roper, S et 
al.  
 
2009  
 
Journal of 

Advanced 
Nursing, 
 
 USA 
 

Type 1 diabetes: 
Children and 
adolescents’ 
knowledge and 
questions. 
 

Att beskriva vad barn 
och ungdomar med 
typ 1 diabetes har för 
kunskap om sin 
sjukdom och vad de 
vill lära sig mer om 
den. 

58 barn och ungdomar med 
typ 1 diabetes i åldern 8 - 
18 år rekryterades på ett 
sommarläger för diabetiker 
samt via en diabetesklinik 
på ett större regionssjukhus 
i västra USA. 

Kvalitativ induktiv 
analys av intervjuer 
genomförda i 
deltagarnas hem. 
Intervjuerna bestod av  
4 st ja och nej frågor, 
som följdes upp med 

fördjupande frågor.  

Sex huvudteman 
identifierades: vård, 
sjukdomens fysiologi, 
konsekvenser av 
sjukdomen, bot, 
effekter på familjen 
och erfarenheter vid 

diagnos. 
Sjuksköterskor, 
diabetesutbildare och 
föräldrar bör ge 
information utifrån 
redan befintlig 
kunskap hos barn och 

ungdomar med typ 1 
diabetes. 

Hög 

Rasmussen, 
B. et al. 

 

2011 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
 

Australien 
 
 

Young adults 
management of type 

1 diabetes during 

life transitions. 
 

Att identifiera 
copingstrategier i 

livets transitioner som 

skulle kunna påverka 
egenvården av 
diabetes bland unga 
vuxna med typ 1 
diabetes. 

20 deltagare med typ 1 
diabetes i åldern 18 - 38 år 

(15 kvinnor, 5 män) 

rekryterades via en 
diabetesmottagning och 
websida som riktar sig till 
unga med diabetes.   

Deltagarna 
intervjuvades 

individuellt. Analysen 

skedde via en konstant 
jämförande metod av 
samtidigt intervjuande, 
och analyserande och 
avslutades när mättnad 
uppnåddes. 

 

För att hantera 
transitioner är det 

viktigt att tänka och 

planera strategiskt 
och att ha glykemisk 
kontroll. Det är viktigt 
för vårdpersonal att 
förstå de emotionella, 
sociala och kognitiva 

funktionerna under 
transitioner för att 
kunna hjälpa unga 
med typ 1 diabetes.  

Hög 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Spencer, J 
E., Cooper, 
H C., & 
Milton, B.  
 
2013 
 

Diabetic 
Medicine. 
 
England 

The lived 
experiences of  
young people (13 – 
16 years) with type 
1 diabetes mellitus 
and their parents  – 
a qualitative 

phenomenological 
study. 
 

Att undersöka 
ungdomars och deras 
föräldrars upplevelser 
av att leva med typ 1 
diabetes. 

117 ungdomar 
identifierades som möjliga 
deltagare vid en barnklinik. 
Slutliga studiegruppen 
bestod av 20 ungdomar i 
åldern 13-16 år (11 
kvinnliga och 9 manliga) 

samt 27 föräldrar. 
Rekrytering via en 
barnklinik i England. 

Kvalitativ intervjustudie 
med fenomenologisk 
utgångspunkt.  
Ungdomarna och deras 
föräldrar intervjuades 
tillsammans i sitt eget 
hem under 1-2 timmar.  

Upplevelsen av att 
leva med typ 1 
diabetes i tonåren 
präglades av tre olika 
faser; anpassning till 
diagnosen, lära sig 
leva med sin diabetes 

och att få vara 
självständig. 

Hög 

 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Sullivan-
Bolyai, et 
al. 
 
2014  
 
Diabetes 

Educator. 
 
USA 

Engaging teens and 
parents in 
collaborative 
practice: 
perspectives on 
diabetes self-
management. 

Att utifrån ungdomars 
och föräldrars 
perspektiv beskriva 
kunskaper, beteenden 
och resurser som 
används för att 
hantera typ 1 

diabetes. Det 
övergripande målet 
var att använda denna 
information för att 
utveckla en klinik som 
underlättade 
övergångar mot 

självständighet för 
tonåringar.  

Deltagarna rekryterades via 
en diabetesklinik. 10 
ungdomar (4 kvinnliga och 
6 manliga) mellan 13-17 år 
och 13 föräldrar deltog i 
studien.  

Kvalitativ 
intervjustudie där 
ungdomar och 
föräldrar intervjuades 
separat i fokusgrupper. 
Ungdomarna delades 
upp i 2 grupper utifrån 

graden av metabol 
kontroll. Föräldrarna 
var uppdelade i 2 
grupper. 
Intervjuerna baserades 
på öppna frågor och 
genomfördes på 

anpassade tider. 
Intervjutiden var cirka 
45 minuter i 
ungdomsgruppen och 
90 minuter i 

föräldragruppen. 

Resultatet 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys. 

Ungdomarna var i 
varierande grad 
intresserade av att 
lära sig mer om 
sjukdomen och 
hanteringen och den. 
Föräldrarna kämpade 

på olika sätt för att 
ungdomarna skulle ta 
ansvaret för 
egenvården.  
Deltagarna önskade 
att vårdpersonal skulle 
var mindre fokuserade 

på mätvärden och mer 
på helheten. 
Återbesökstider och 
väntetider beskrevs 
som problematiska av 

alla deltagare. 

 
 
 

Hög 

 

  



 
 

Författare, 
år, tidskrift, 
land. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali-
tet 

Viklund, G 
Wikblad, K  
 
2009 
 
Journal of 
Clinical 

Nursing  
 
Sverige 

Teenagers' 
perceptions of 
factors affecting 
decision-making 
competence in the 
management of type 
1 diabetes. 

Att utforska 
tonåringars 
erfarenheter av 
faktorer som påverkar 
beslutsfattande i 
deras egenkraft eller 
så kallade 

empowerment av 
sjukdomen. 

31 deltagare (17 kvinnliga 
och 14 manliga) mellan 12-
17 år med typ 1 diabetes 
som deltog i ett 
empowerment-program på 
en diabetesklinik 
rekryterades.  

Kvalitativ, deskriptiv, 
explorativ 
intervjustudie. 
Analyserades med 
innehållsanalys. 2 
veckor efter avslutad 
utbildning intervjuades 

deltagarna individuellt 
40-75 minuter med 
hjälp av öppna frågor 
med efterföljande 
dialog. Intervjuerna 
genomfördes på 
diabeteskliniken. 

Tonåringar beskrev 
flera faktorer som 
bidrog till beslut i 
deras så kallade 
empowerment av 
sjukdomen. De fem 
huvudämnena var: 

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

Hög 

Wennick,  
A., 
Lundqvist, 
A., &  

Hallström, I. 

 
2009 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  

 
Sverige 

Everyday experience 
of families three 
years after diagnosis 
of type 1 diabetes in 

children: a research 

paper. 

Att belysa vardagliga  
upplevelser hos  
familjen 3 år efter att  
barnet har  

diagnostiserats med 

typ  1 diabetes. 

11 familjer med totalt 35 
familjemedlemmar 
intervjuades vid 
diagnostillfället samt 1 och 

3 år efter det. 11 barn (5 

manliga och 6 kvinnliga) 
mellan 11 och 16 år, 20 
föräldrar och 4 syskon 
deltog i studien. Deltagarna 
rekryterades vid ett 
universitetssjukhus i 

Sverige. 

Kvalitativ 
innehållsanalys av 
narrativa intervjuer 
rörande det nuvarande 

vardagliga livet. 

Individuella intervjuer 
hölls med deltagarna 
på en plats de själva 
bestämt.  

Tre år efter att barnet  
blivit diagnostiserat  
med diabetes hade  
sjukdomen blivit en  

naturlig del av   

familjens liv. 
Familjemedlemmarna 
påverkades dock på 
olika sätt. 

Hög 

  



 
 

Bilaga 2. Sökmatris                 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Dubbel- 
träffar 

Urval 
1 

Urval 2 Urval 
3 

160309 
 

CINAHL "diabetes mellitus type 1" AND 
experien* AND qualitati* NOT 
review AND adolesce* 

“Peer Reviewed” 
“English language” 
“Abstract avaiable” “Published Date: 
20090101- 20160229”    

31  12 8 8 

160309 CINAHL "diabetes mellitus type 1" AND 
perspect* AND qualitati* NOT 

review AND adolesce* 

“Peer Reviewed” 
“English language” 

“Abstract avaiable” “Published Date: 
20090101- 20160229”  

11 6 5 1 1 

160309 CINAHL "diabetes mellitus type 1" AND well-
being AND qualitati* NOT review 
AND adolesce* 

“Peer Reviewed” 
“English language” 
“Abstract avaiable” “Published Date: 
20090101- 20160229”  

7 3 0 0 0 

160309 CINAHL "diabetes mellitus type 1" AND 
health AND qualitati* NOT review 

AND adolesce* 

“Peer Reviewed” 
“English language” 

“Abstract avaiable” “Published Date: 
20090101- 20160229” 

33 23 6 3 1 

160309 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND 
health AND qualitati* NOT review 

AND adolesce* 

“Abstract” 
“20090101- 20160229” 

“English language” 

“Nursing journal” 

24 16 3 2 1 

160309 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND 
experien* AND qualitati* NOT 
review AND adolesce* 

“Abstract” 
“20090101- 20160229” 
“English language” 
“Nursing journal” 

16 11 2 0 0 

 

  



 
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Dubbel- 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

160309 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND 
perspect* AND qualitati* NOT review 
AND adolesce* 

“Abstract” 
“20090101- 20160229” 
“English language” 

“Nursing journal” 

7 7 0 0 0 

160309 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND well-
being AND qualitati* NOT review AND 
adolesce* 

“Abstract” 
“20090101- 20160229” 
“English language” 
“Nursing journal” 

 

24 21 1 0 0 

160314 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND 
experience* AND adolescen* AND 
nursing NOT review 
 

“Abstract” 
“20090101- 20160229” 
“English language” 

27 13 4 2 0 

160314 PubMed "diabetes mellitus type 1" AND 

experience* AND "young people" NOT 
review 

“Abstract” 

“20090101- 20160229” 
“English language” 

14 9 1 1 1 

160316 Manuell 
sökning 

  1  1 1 1 

 

 


