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Sammanfattning    
Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att insulinproduktionen i 
bukspottskörteln upphört. Sjukdomen kräver daglig kontroll av blodsockernivån samt 
tillförsel av insulin. För personen som lever med diabetes blir den dagliga utmaningen 
att hålla en jämn blodsockernivå för att undvika komplikationer. Andra delar av 
egenvården, såsom kostrestriktioner och daglig motion, måste också skötas för att 
motverka senkomplikationer längre fram i livet. Idag ökar diabetes typ 1, främst bland 
barn och ungdomar i de nordiska länderna. Därför är det viktigt att det finns kunskap 
om individens erfarenheter av diabetes och hur sjuksköterskan kan stötta tonåringen för 
att de ska uppleva välbefinnande. Denna litteraturstudie är baserad på kvalitativa artiklar 
med syfte att undersöka tonåringars erfarenheter av egenvård i relation till hälsa med 
diabetes typ 1. Totalt inkluderades 11 artiklar som har analyserats och ett resultat utifrån 
dessa identifierades tre kategorier med sju underkategorier. Kategorierna är: Känna sig 
annorlunda, självständighet och slav under sjukdomen. Tonåringarna kände sig 
annorlunda gentemot sina kamrater då de ständigt var tvungna att tänka på vad de åt, 
flera gånger om dagen kontrollera blodsockervärdet samt injicera insulin. Kategorin 
självständighet är ett samlingsnamn som beskriver ansvaret som det innebär för 
tonåringen att leva med diabetes. Flera deltagare upplevde sig mognare än jämnåriga 
och de var tvungna att ta ett större ansvar än sina kamrater. Att vara ”slav under 
sjukdomen” beskriver de konflikter som tonåringen erfor i samband med sjukdomen. 
För att känna sig ”normal” kunde tonåringen i vissa situationer lämna mätinstrumenten 
lämnas hemma trots rädslan och oron över att drabbas av hypoglykemi, lågt blodsocker. 
I diskussionen förs ett resonemang hur sjuksköterskan kan hjälpa tonåringen till att 
uppleva välbefinnande och hälsa i samband med egenvård. Sjuksköterskan bör stötta, 
motivera och ge undervisning på ett individuellt sätt så att tonåringen kan applicera 
råden i dess vardag.  
 
Nyckelord: Diabetes typ 1, tonåringar, erfarenheter och egenvård.  
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INLEDNING 
Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar främst barn och 
ungdomar av båda könen. Ny forskning visar att det finns ett samband mellan 
utveckling av diabetes typ 1 och miljögifter och virus. Diabetes typ 1 är till skillnad från 
diabetes typ 2 inte kopplad till livsstil (Mulder, 2008, ss. 79-81). I Sverige ökar 
sjukdomen mest bland individer under 15 år (Sagen, 2013, 44-45). 
 
Tonårsperioden innebär ett sökande av identitet och en övergång från barn till vuxen 
med strävan mot självständighet och ökat ansvar för egenvården. Under denna period 
blir vännerna viktiga och behovet av grupptillhörighet större (Graue, 2006, ss. 206-207). 
Behandling av diabetes typ 1 innefattar motion, kost, blodsockerkontroller och 
insulininjektioner flera gånger om dagen. Denna egenvård kan innebära att tonåringen 
känner sig annorlunda och av omgivningen uppfattas som en narkoman. Tonåringen kan 
uppleva ett grupptryck vad gäller alkoholkonsumtion som försvårar 
blodsockerkontrollen och då utsätter sig tonåringen för stora risker. En dåligt skött 
egenvård kan leda till komplikationer senare i livet som kan leda till blindhet, njursvikt 
och att dö i förtid. 
 
Denna litteraturstudie har en vårdvetenskaplig utgångspunkt med ett holistiskt synsätt 
där människan ses som en helhet med kropp och själ. Utifrån Orems egenvårdsteori kan 
individen uppnå hälsa genom egna medvetna handlingar (Orem, 2001, s. 43). Brister 
denna kapacitet ska sjuksköterskan kompensera på olika sätt. Allmänsjuksköterskan 
möter tonåringar med diabetes typ 1 i olika sammanhang där diabetes inte är 
anledningen till vårdbehovet, men sjuksköterskan kan ändå utgöra en viktig del i 
stöttning av strategier för egenvården. Sjuksköterskans lyhördhet, bemötande och 
relation med patienten kan underlättas om sjuksköterskan har kunskap om diabetes typ 
1 och hur tonåringen erfar egenvård och hälsa. Genom individanpassad vård och 
undervisning, där sjuksköterskan är öppen mot tonåringen och vågar ta del av dennes 
livsvärld och lidande kan sjuksköterskan främja för hälsa och välbefinnande genom att 
stärka tonåringens egenvård. I dagens teknikbaserade samhälle är det också av vikt att 
sjuksköterskan som arbetar med tonåringen har kunskap om vilka tekniska hjälpmedel 
som finns att tillgå för att underlätta egenvården och stärka följsamheten. Det kan till 
exempel vara specialutformade appar (applikationer) till mobiltelefonen eller 
surfplattan, något som många tonåringar både kan hantera och lätt har tillgång till idag. 
 
Vi har valt att skriva om detta ämne då vi snart är färdiga sjuksköterskor och har ett 
intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Då diabetes är en av vår tids 
folksjukdomar som ökar bland barn och undomar, anser vi att preventiv vård är viktig. 
Sjuksköterskan har en viktig uppgift i den preventiva vården hos tonåringen då denne 
befinner sig i utvecklingsfasen från barn till vuxen. Under denna fas skapas tonåringens 
levnadsvanor och sjuksköterskan hjälpa individen så egenvården blir en naturlig del i 
vardagen. Genom denna hjälp kan tonåringen undvika senkomplikationer och i värsta 
fall för tidig död. 
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BAKGRUND 

Erfarenheter genom den levda kroppen 
Det är genom sin kropp människan erfar och möter livet, det är med sin kropp 
människan upplever och känner. Det är genom sin levda kropp människan förhåller sig 
till den inre och yttre världen, vilket alltid är i ett sammanhang som påverkar den unika 
upplevelsen och erfarenheten för individen. Mötet med den yttre världen innebär ett 
samspel och genom detta samspel utvecklas individen. I den levda kroppen är individen 
förankrad, och kroppen utgör en helhet där också andliga och själsliga dimensioner 
kommer till uttryck (Wiklund, 2003, ss. 57-59). 
 

Hälsa och välbefinnande 
World Health Organization (WHO)´s (1948) definition av hälsa som ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. 
Enligt Eriksson (1989) är hälsa ett tillstånd där friskhet, sundhet och välbefinnande är 
integrerade till en helhet. Friskhet kännetecknar hur individen fungerar fysiskt. Sundhet 
avser hur individen är orienterad i tid och rum samt handlar på ett konsekvent och 
hälsosamt sätt. Välbefinnande i relation till hälsa innebär en helhetskänsla av det inre 
allmänna tillståndet, det är för den enskilda individen en inre upplevelse och känsla som 
rör det psykiska och fysiska tillståndet. Upplevelsen av hälsa är relativ och unik för 
varje individ och kan råda trots närvaro av sjukdom. Människan behöver uppleva en 
mening med livet för att känna hälsa, och genom att känna mening med livet uppstår 
hopp och kraft för morgondagen (Eriksson, 1989, ss. 28-30, 36-37). 
 

Tonåringens utveckling  
Piaget och Homburger-Erikson är psykologer som utvecklat teorier om människans 
kognitiva och sociala utveckling vilket sker i olika faser. Piaget beskriver i sin teori 
människans intellektuella och kognitiva utveckling från det nyfödda barnets utveckling 
via sinnen och kropp till det abstrakta tänkandet hos den vuxne. Homburger-Eriksons 
teori grundar sig i att människans emotionella och sociala utveckling sker genom kriser. 
Homburger-Erikson menar att om ungdomstiden är besvärlig blir det svårare för 
individen att skapa sin identitet (Edvinsson Månsson, 2008, ss. 43-46). Hur den unika 
tonåringen utvecklats kognitivt och psykosocialt är av betydelse för att sjuksköterskan 
ska kunna individanpassa informationen kring egenvården och sjukdomen. 
 
I denna litteraturstudie menar författarna att tonåringen är 13-19 år. Utifrån Piaget och 
Homburger-Eriksons utvecklingsteorier har Cullberg (2006) och Graue (2006) studerat 
hur individen utvecklas kognitivt och socialt under övergångsfasen från barn till vuxen. 
Denna övergång sker under tonårstiden, 13-19 år, och enligt Cullberg (2006, ss. 66-72) 
kan tonårsperioden vara individens djupaste kris i utvecklingen. Typiskt för 
tonårsperioden är att livsstilen blir mera impulsiv, utmanande och experimenterande. 
Tonåringen vill hitta sig själv och testar då sina begränsningar och möjligheter. Att 
tonåringen med diabetes typ 1 lär känna sig själv är också av betydelse då denne nu ska 
ta ett större ansvar gällande insulin och blodsockerkontroller (Graue, 2006, s. 207). 
Under tonårsperioden står familjen inte längre i centrum, utan vännerna och det sociala 
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livet blir allt viktigare då den vuxna identiteten ska skapas. Denna utveckling, frigörelse 
och strävan efter självständighet kan hämmas av föräldrarnas kontrollbehov vilket 
resulterar i att tjat uppstår (Løding & Wold, 2006). Den nya livsstilen med vännerna i 
fokus kan resultera i att grupptryck skapas, till exempel gällande alkohol och rökning, 
något som har en negativ inverkan på blodsockerregleringen (Graue, 2006, s. 207-208). 
Hur tonåringar erfar tonårsperioden går inte att generalisera då det finns tonåringar som 
upplever att föräldrarna är det viktigaste stödet under ungdomstiden, någon som de kan 
prata med allt om (Kyngäs, 2007). 
 

Orems egenvårdsteori för upplevelse av hälsa  
Dorothea Orem konstruerade en modell för egenvård där de tre teorierna egenvård, 
egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet ingår. Dessa tre teorier hänger samman och ska 
utveckla individens hälsa och mänskliga välbefinnande. Egenvård är individens 
fortlöpande dagliga handlingar som bidrar till sin egna fortsatta existens, hälsa och 
välbefinnande. Handlingarna är medvetna och utgår från ett inlärt beteende. Orem 
menar att alla vuxna har denna förmåga och kallar detta för egenvårdskapacitet. Barn 
och ungdomar behöver hjälp och stöd i sin egenvård, då de inte är fullt fysiskt, psykiskt 
och psykosocialt utvecklade. Egenvårdsbrist uppstår när individens egenvårdskapacitet 
sviktar. Förmåga eller möjlighet till egenvård brister och individen är i behov av stöd 
och omvårdnad. Sjuksköterskan ingår i omvårdnadssystemet och ska kompensera för 
individens brist i egenvården, vilket kan vara helt eller delvis. Orem menar att 
sjuksköterskan kan hjälpa genom olika metoder som ofta kombineras, för att individen 
ska upprätta sin hälsa och sitt välbefinnande. Det kan exempelvis vara direkt hjälp eller 
assistans, fysiskt och/eller psykiskt stöd, råd och vägledning som är befogade till 
situationen, information och undervisning i miljö som främjar utveckling. Genom 
individanpassad vård och information stärks individens självförtroende och möjlighet 
till egenvård. Sjuksköterskan möjliggör då en ökad egenvårdskapacitet hos individen 
som minskar vårdbehovet, vilket är Orems mål med vården (Orem, 2001, ss. 43-44, 53, 
55-60, 66). 
 
                     

Diabetes typ 1 

Enligt WHO lever ca 347 miljoner människor i världen med diabetes och WHO 
beräknar att diabetes kommer vara den sjunde vanligaste dödsorsaken år 2030 (WHO 
2013). De nordiska länderna har den högsta sjukdomsfrekvensen av diabetes i världen 
och i Sverige ökar diabetes typ 1 främst hos de yngre barnen (0-15 år) (Vaaler, 2006, s. 
36). Finland är det land som har flest barn och ungdomar med diabetes typ 1 och 
forskning visar en stor sjukdomsökning bland barn under 4 år (Harjutsalo, Sjöberg & 
Tuomilehto, 2008). Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens 
immunförsvar producerar insulinantikroppar som bryter betacellerna i bukspottkörteln. 
Detta resulterar i att insulin slutar produceras och kroppen måste därför tillföras insulin 
via injektioner (Mulder, 2008, ss. 77-78). Insulinet kan även tillföras via en insulinpump 
och är ett bra alternativ för individer med svängande blodsocker. Fördelen med pumpen, 
som är fäst vid kroppen, innebär att insulinet alltid är med och stick undviks, men kan 
även upplevas som ett hinder och få individen att känna sig sjukare (Måløy, 2013, ss. 
143-144). Ketoacidos är en syraförgiftning som uppstår då kroppen frisätter 
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ketonkroppar (syror) i blodet vid insulinbrist. Vid omfattande insulinbrist kan detta 
symtom bli livshotande, patienten kan då falla i koma. Ketoacidos kan uppstå vid 
stresstillstånd som infektioner, då insulinbehovet ökar (Mulder, 2008, ss. 77-79).  
 
Enligt WHO (2013) är orsaken till diabetes typ 1 okänd och går därmed inte att 
förebyggas, men Mulder (2008, ss. 80-81) menar att genetiska faktorer har en viss roll 
för utvecklingen av sjukdomen, men störst betydelse har miljön. Vidare säger 
författaren att virus och miljögifter påverkar immunsystemet och forskning visar att det 
finns ett samband mellan påverkan av immunsystemet och utveckling av diabetes typ 1. 
 

Diabetesbehandling och hypoglykemi  
Diabetesbehandling innebär självkontroll av blodsocker, insulin och kost. Målet med 
behandlingen är att normalisera blodsockernivån och att hålla den jämn. Sockervärdet i 
blodet mäts i enheten mmol/l och att hålla ett jämt blodsockervärde innebär att det ska 
befinna sig inom givna värden före och efter måltiden (Vaaler 2006, s. 41). HbA1c, 
även kallat långtidsblodsocker, är ett prov som tas av vårdpersonal. Detta visar hur den 
genomsnittliga blodsockernivån varit de senaste 6-12 veckorna och behandlingsmålet är 
att HbA1c understiger 52 mmol/l (Sagen, 2013, s. 45). Enligt forskning brister oftast 
följsamheten i kostrestriktionerna hos tonåringarna, vilket ger negativt utslag på 
blodsockerbalansen (Kyngäs, 2007).  
 
Egenvård är del diabetesbehandlingen vilken innebär ett samspel mellan vårdgivare och 
vårdtagare. Kunskap från vårdgivaren möjliggör egenvårdshandlingar av individen 
själv. Egenvård för individen med diabetes typ 1 innebär ett ansvar att leva på ett sätt 
som minskar komplikationer och skador av sjukdomen och den grundläggande delen är 
individens blodsockerkontroller flera gånger om dagen (Berne & Sörman, 2005). 
Motion är också en del av behandlingen och av stor betydelse då den fysiska aktiviteten 
medför att insulinkänsligheten i cellerna ökar. Detta innebär att mera kolhydrater måste 
intas före måltid alternativt sänka insulindosen för att motverka uppkomsten av 
hypoglykemi (Graue, 2006, ss. 210-211). 
 
När behandlingen med insulin inleds, ökar individen i vikt eftersom insulinet möjliggör 
syntesen av kolhydrater, proteiner och fett. Denna syntes har tidigare inte varit möjlig 
då insulinbrist bryter ner fettvävnad för att cellerna ska kunna tillgodogöra sig energi 
(Mulder, 2008, s. 129). 
 
Hypoglykemi uppstår när insulintillförseln är för hög i förhållande till 
blodsockerkoncentrationen, vilket kan ske när matintaget varit för lågt eller om 
individen varit mer fysiskt aktiv. Symtomen på hypoglykemi är: illamående, 
svettningar, trötthet, hjärtklappning och ångest. Behandlingen är snabba kolhydrater. 
Utebliven behandling innebär kognitiv påverkan och att individen behöver hjälp med 
glukosintag för att inte förlora medvetandet (Mulder, 2008, ss. 127-128).   
 

Komplikationer till diabetes typ 1  
Långsiktigt god kontroll av blodsockret är också av betydelse för att motverka 
senkomplikationer i samband med diabetessjukdomen (Socialstyrelsen 2010). Inom 
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diabetesvården är två centrala begrepp mikro- och makrovaskulära komplikationer. Den 
förstnämnda påverkar de små blodkärlen i njurar, perifiera kärl samt ögonbottnar medan 
markovaskulära komplikationer innebär förändringar i de stora kärlen med hjärt-och 
kärlsjukdomar som följd. Komplikationerna utvecklas under flera decennier och 
konsekvenserna av de mikrovaskulära komplikationerna är svårläkta bensår, 
felställningar i fötterna, nedsatt syn eller blindhet samt högt blodtryck och njursvikt 
(Socialstyrelsen 2010; Vaaler 2006, s. 52). Sexuell dysfunktion är ytterligare en 
senkomplikation, vanligast är erektionsproblem. Den erektila dysfunktionen beror på 
rubbning av den autonoma blodregleringen till penis samt arteriell ischemi. Kvinnor 
med diabetes drabbas oftare av infektioner i underlivet än friska kvinnor, de riskerar 
även att drabbas av minskad sekretion och känsel vid samlag (Mulder, 2008, ss. 77-82). 
 

Sjuksköterskans betydelse för egenvård och hälsa 
Sjuksköterskans arbete styrs utifrån Lag (SFS 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område som innebär att vården ska vara evidensbaserad och i 
möjligaste mån i samverkan med patienten. Finns alternativa behandlingar som 
uppfyller hälso- och sjukvårdens krav, ska sjuksköterskan ge patienten möjlighet att 
välja vårdalternativ. Denna lag omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
och innebär att vården har ett ansvar för att patienten ska få information och kunna bli 
delaktig i sin vård. Informationen ska vara individuell och anpassad utifrån individens 
förmåga att kunna ta till sig denna. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till individens mognad 
och utveckling och därmed möjliggörs förutsättningar för individens delaktighet i sin 
vård och målet med denna.  
 
Sverige har förbundit sig till Förenta Nationernas barnkonvention (1989) vilket innebär 
att sjuksköterskan ska arbeta utifrån att alla barn har lika värde samt att vården ska vara 
för barnets bästa. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 
(2005) ska sjuksköterskan bland annat ta tillvara det friska hos patienten, undervisa och 
informera patienten och förvissa sig om att informationen nått fram. Kommunikationen 
till patienten och närstående ska ske på ett respektfullt sätt (2005). Sjuksköterskan 
arbetar på olika vårdnivåer och inom många olika områden där specialistkompetens inte 
är nödvändig. Ofta ingår sjuksköterskan i ett vårdteam och samverkar då med andra 
professioner för att ge patienten en bättre vård och för att täcka patientens behov 
(Finnström, 2010, ss. 72-73). Detta innebär att sjuksköterskan och tonåringen med 
diabetes typ 1 kan mötas i flera vårdsammanhang som inte är direkt kopplade till den 
specifika sjukdomen, exempelvis skolhälsovården, vårdcentralen eller inom 
slutenvården för vård av annan kroppslig åkomma.  
 
Diabetes typ 1 kräver daglig livsviktig behandling, vilken till stor del och i de flesta fall 
utförs av tonåringen själv. För att möta denna tonåring och kunna ge annat än 
diabetesvård, är kunskapen om tonåringens egenvård och hur denna erfars viktig hos 
sjuksköterskan. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) bör sjuksköterskan arbeta 
ur ett holistiskt perspektiv och då se individen som en helhet och i det sociala 
sammanhanget. Ett holistiskt hälsoperspektiv innebär att individen själv avgör vad som 
är hälsa. Hälsan ställs i relation till individen, dennes livssituation och livets mål. Om 
möjligheterna att nå de vitala målen reduceras uteblir hälsa i någon grad. Genom 
delaktighet och kunskap nyttjas individens resurser och möjlighet till egenvård främjas 
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vilket innebär att individen kan upprätthålla sin hälsa, autonomi och sitt välbefinnande. 
Detta menar även Freeborn, Dyches, Mandleco och Roper (2013) då de skriver att 
sjuksköterskan måste förstå hur tonåringen erfar sin sjukdom och livssituation för att 
kunna motivera patienten till egenvård. 
 
Sjuksköterskan kan bidra till individens upplevelse av hälsa. Genom reflekterande 
samtal kan sjuksköterskan hjälpa tonåringen att se ett sammanhang och skapa förståelse 
för hur olika faktorer och beteenden har ett samband och hur detta påverkar individen 
och sjukdomen (Insulander & Björvell, 2013). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa 
tonåringen att uppnå sina mål med framtiden och att identifiera hans/hennes resurser 
och talanger. Detta är av betydelse då hälsa och välbefinnande under uppväxten 
påverkar livet i vuxen ålder (Berntsson, Berg, Brydolf, & Hellström, 2007, ss. 135-136, 
138). 
  

Stigma och stigmatisering 
Egenvård kan bidra till stigmatisering, då den innebär hantering av nålar och aktiviteter 
som skiljer sig från omgivningen. Egenvården kan vara smärtsam, upplevas som ett 
bekymmer och som pinsam (Måløy, 2013, s. 129). I Nationalencyklopedin (2014) 
förklaras stigmatisering som: ”inom samhälls-vetenskaperna en term för social 
stämpling” och ”sällsynt fysiskt fenomen, varvid Jesu sårmärken framträder på någons 
kropp (på händerna eller handlederna, på fötterna, i sidan eller på pannan)”. 
 
Stigma kan enligt Goffman (2011) delas in i tre typer 
- Kroppsliga missbildningar 
- Personliga avvikande karaktärer och egenskaper 
- Stambetingade, såsom religion, ras eller nationalitet 
 
Varje samhälle kategoriserar människor och den sociala miljön sätter de regler för vad 
som förväntas av individen och kännetecknar vad som är normalt. Det som uppfattas 
som annorlunda, främmande och mindre önskvärt stämplas av omgivningen och 
individens mänskliga värde reduceras. Denna stämpling innebär ett stigma och 
individen kan känna sig mindre duglig och utstött. En individ med stigma avviker på ett 
sätt som omgivningen inte önskar och som omgivningen inte förväntar sig. Individen 
avviker från det som samhället kallar normalt. Stigma kan leda till diskriminering och 
misskreditering (Goffman, 2011, ss. 9-13). 
 
För att uppleva helhet och sammanhang och då hälsa, bör individen ha förmåga och 
möjlighet att leva och ta del av världen. Världen kan delas upp som omvärld, medvärld 
och egenvärld och det bör råda balans i hur individen förhåller sig och deltar i dessa 
(Wiklund, 2003, ss. 84-85). Med omvärld menar författaren (2003) natur och samhället, 
medvärld som förhållandet till andra människor och egenvärld förhållningen till sig 
själv och sin identitet. Detta innebär att stigma blir ohälsosamt då individen till viss del 
stängs ute från om- och medvärlden och hindras från samhörighet. 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Berntsson%2C+Leeni%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Berntsson%2C+Leeni%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Brydolf%2C+Marianne%22
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Tonåringens egenvård vid diabetes typ 1 
Tonåringen som lever med diabetes måste förstå samspelet mellan insulin, mat och 
motion. Kosten är en viktig del av behandlingen vilket innebär att tonåringen måste ha 
goda kunskaper om vad en väl sammansatt kost består utav, följa individuella kostråd, 
inta regelbundna måltider samt räkna intaget av kolhydrater (Aas, 2006, s. 59, 74). 
Viktigt är att komma ihåg att det inte ”bara är att byta livsstil” utan det är en 
förändringsprocess som tar tid. Förskjutna eller överhoppade matraster, avbrott i 
skolans vanliga schema som exempelvis klassutflykter, idrottsdagar och lägerskola 
medför svårigheter för tonåringen, då egenvårdsrutinerna störs (Graue, 2006, s. 210). 
Känslor som vanmakt, skuld och otillräcklighet relaterat till känslan av att inte kunna 
hantera sjukdomen är vanligt förekommande hos människor med diabetes, varför det är 
viktigt att anpassa information och undervisning till tonåringens unika livssituation och 
sjukdomsbild (Aas, 2006, ss. 74-75). 
 
Ett problem för tonåringen med diabetes och samtidigt ett orosmoment för föräldern, 
kan vara intag av alkohol som ofta är en del av ungdomskulturen. Alkohol medför att 
blodsockerproduktionen minskar, vilket kan leda till allvarlig hypoglykemi där både 
tonåringen själv och kompisarna kan förväxla symtomen med berusningseffekten 
(Graue, 2006, ss. 212-213). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Tonårsperioden är en tid då den egna identiteten skapas och en frigörelse från 
föräldrarna sker vilket många gånger skapar konflikter i familjen. Denna övergångsfas 
från barn till vuxen innebär en förändrad livsstil och vännerna får större betydelse än 
familjen. Det är en period med fysiologisk utveckling och med hormonella förändringar 
som innebär humörsvängningar och ambivalens kring behovet av föräldrarna. 
Identiteten påverkas och formas utifrån individens tidigare erfarenheter och den sociala 
interaktionen i strävan mot självständighet. 
 
Diabetes typ 1 är en livslång autoimmun sjukdom med absolut insulinbrist som 
framförallt drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen behandlas via kost och med 
kontroll av blodsockernivå och insulininjektioner flera gånger dagligen. För att 
förebygga utveckling och progression av senkomplikationer till diabetes, vilka kan 
innebära njursvikt och retinopati med synförsämringar, bör blodsockernivån vara jämn 
och inom gränsvärdena. 
 
Tonåringar med diabetes typ 1 har en vardag och ett ansvar som skiljer sig stort från 
andra tonåringars liv. Sjukdomen innebär att tonåringen måste äta regelbundet, räkna 
kolhydrater samt flera gånger om dagen kontrollera sitt blodsocker och injicera insulin. 
Rädslan för hypoglykemi är något som tonåringarna oroas för och påverkar deras liv. 
Ökat ansvar för egenvård bidrar till tonåringens utveckling, frigörelse, välbefinnande 
och hälsa. Samtidigt kan egenvården och sjukdomen innebära ett hinder i vardagen, 
egenvården kan erfaras som att vara udda och stigmatiserad vilket resulterar i ohälsa. 
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För att kunna ta ansvar för egenvården behöver tonåringen kunskap om diabetes och ha 
förståelse för sambandet mellan kost, blodsocker och insulin, vilken kan fås av 
sjuksköterskan. Viktigt är då att sjuksköterskan har förståelse för hur tonåringar erfar 
diabetes och egenvården för att kunna ge undervisning och information utifrån deras 
behov och då bidra till hälsa. 
  
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka erfarenheter av egenvård i relation till hälsa hos tonåringar med 
diabetes typ 1.  
 

METOD 
Uppsatsen är en litteraturstudie vars syfte är att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 
undersöka tonåringars erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1 och koppla detta till 
hälsa. Artiklar med kvalitativt ansats valdes då avsikten är att fokusera på fenomenets 
egenskaper, som bland annat bygger på intervjuer för att fånga fenomenet i sitt 
sammanhang (Dahlborg-Lyckhage, 2006). En litteraturstudie är en sammanställning av 
befintlig forskning inom ett specifikt område, vilken har stor betydelse då den bidrar till 
evidensbaserad vård (Axelsson 2012). Axelsson (2012)  presenterar en tanke- och 
arbetsprocess och utifrån denna struktur har analysen i denna uppsats gjorts.  

 
Datainsamling  
Vetenskapliga artiklar söktes i Cinahl och Pubmed då databaserna innehåller artiklar 
inom omvårdad och medicin (Axelsson, 2012). Utifrån syftet valdes följande sökord: 
diabetes type 1, experiences, lived experience, young adults, adolescent, stigma, self 
care, adolecent developement, support, quality of life, strategies, qualitative strategies 
och hypoglycamia. Sökorden matchades också med svenska MeSH-termer från 
Karolinska institutet (2013). De olika sökorden användes i olika kombinationer vilket 
redovisas i bilaga 1. För att sortera artiklarna som uppkom vid sökningen lästes rubriken 
och om artikeln var intressant lästes också abstraktet för att få en överskådlig bild om 
artikelns innehåll. Inklusionskriterierna var att artikeln skulle belysa tonåringens 
perspektiv av att leva med diabetes typ 1, skriven på engelska, publicerad från år 2000 
eller senare, vara vetenskapligt granskad (peer reviewed), studien var godkänd av en 
etisk kommitté och att deltagarna var 13-19 år. Totalt valdes 11 artiklar, 2 av dessa 
uppfyllde inte inklusionskriterierna.  

 
Analys  
Granskning, analys och sammanställning av artiklarnas resultat har genomförts utifrån 
Axelssons (2012) modell. Axelsson menar att en litteraturstudie bygger på att gå från en 
helhet till mindre delar för att sedan skapa en ny helhet. För att läsaren ska förstå är det 
viktigt att skapa struktur i arbetsgången och resultatet (Axelsson, 2012). Efter första 

https://www.google.se/search?biw=1440&bih=710&q=peer+review&spell=1&sa=X&ei=OrtCU8PeJ7CN4gTN_4DABw&sqi=2&ved=0CCQQvwUoAA
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sökningen hittades 22 intressanta artiklar och efter andra sökomgången uppfyllde 14 
artiklar inklusionskriterierna. Av dessa överensstämde inte 3 med studiens syfte, vilket 
innebar att 11 artiklar återstod. För att få en struktur och kunna sammanställa resultatet i 
artiklarna lästes resultatet noggrant igen och fördes in i en översiktstabell och 
anteckningar gjordes samtidigt för att identifiera relevanta fynd. Tabellen presenterar 
författarna till artikeln, syftet, metoden och urvalet. Artiklarnas resultat analyserades till 
mindre delar och två kategorier med sju underkategorier kunde identifieras, som sedan 
presenterades i form av underrubriker i litteraturstudiens resultatdel. Artiklarnas resultat 
jämfördes med varandra, likheter och skillnader diskuterades och ställdes i relation till 
annan forskning inom området. Artiklarna som utgör litteraturstudiens resultat 
presenteras i en tabell, där även deras resultat framgår, se bilaga 2. Detta ger författarna 
och läsaren en överskådlig bild över artiklarna och litteraturstudien som helhet. Det 
underlättar även för läsaren att förstå resultat samt avgöra studiens validitet.  

 
Resultat 
Tre huvudkategorier med tre respektive två underkategorier kunde identifieras om hur 
tonåringar erfar egenvården i relation till hälsa. 
 
Att känna sig annorlunda 
-  Egenvårdsaktiviteter 
- Omgivningens påverkan 
- Identitetssökande 
 
Självständighet 
-  Kunskap 
-  Mognad och ansvar 
 
Slav under sjukdomen 
- Oro och stress 
- Konflikter  
 

Att känna sig annorlunda 

“I don’t like the attention for something that I have no control over.  
I didn’t choose to get it, so it’s not like something that I want attention for.” 

(Dickinson & O'Reilly, 2004) 
 
Att som tonåring leva med diabetes typ 1 innebär att känna sig annorlunda och kan 
erfaras som något negativt. Dels beroende på egenvårdsaktiviteterna i sig som kan vara 
stigmatiserande, men även som följd av omgivningens reaktioner och agerande vid 
utförandet av egenvården. Att av omgivningen bli behandlad på ett annorlunda sätt kan 
av tonåringen upplevas som ett stigma. Diabetes kan upplevas som ett hot mot 
identiteten, men detta hot minskar med åren. Sjukdomen kan även försvåra tonåringens 
möjlighet att hitta sin identitet och hindra den personliga utvecklingen, vilket kan göra 
tonåringen vilsen.  
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
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Egenvårdsaktiviteter 
Tonåringen med diabetes typ 1 pendlar mellan att känna sig annorlunda och normal. 
Egenvården gör att de känner sig annorlunda i jämförelse med kamrater och egenvården 
skapar en känsla av ensamhet (Freeborn et al., 2013; Huus & Enskär, 2007). Enligt två 
studier innebär diabetes att bli behandlad annorlunda av föräldrar, vänner, skolpersonal 
och tränare. Detta gör att tonåringen känner sig utpekad vilket bidrar till känslan av 
stigma (Dickinson & O'Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007). I en studie säger 
deltagarna att vännerna kan lägga sig i vad de ska äta eller vad de äter, att vännerna 
ifrågasätter valet av mat med tanke på hur blodsockernivån påverkas, detta uppfattas 
som en utsatthet och att vara annorlunda. Tjejernas kompisar visar mer engagemang i 
ätbeteendet än killarnas kompisar. Att kontrollera blodsockernivån och injicera insulin 
på offentliga platser kan bli stigmatiserande, då egenvården är en avvikande aktivitet 
(Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick & Rich, 2005). Detta bekräftas av 
tonåringarna i Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick och Richs (2005) 
studie där deltagarna menar att vännernas ifrågasättande av val av mat fick dem att 
känna sig utpekade, vilket hindrade känslan av att känna sig normal och självständig. 
 
Egenvården i skolan påverkar tonåringen på två negativa sätt. Tonåringen känner sig 
annorlunda då denne behöver lämna klassrummet för stabilisering av blodsockernivån 
och detta innebär att skolgången drabbas eftersom tonåringen inte kan närvara hela 
lektionen (Carroll & Marrero, 2006). Egenvården kan även erfaras som något positivt då 
den innebär ett hälsosammare liv med sundare kosthållning, fysisk aktivitet och ökad 
kroppskännedom. Genom denna livsstil upplever tonåringen sig må bättre vilket ökar 
motivationen till fortsatt egenvård (Huus & Enskär, 2007). 
 

Omgivningens påverkan 
Att kontrollera blodsockernivån och injicera insulin på offentliga platser kan bli 
stigmatiserande då egenvården är en avvikande aktivitet (Buchbinder, Detzer, Welsch, 
Christiano, Patashnick & Rich, 2005). Att tonåringarna upplever det jobbigt att ”sticka 
ut och bevakas” framkom även i studien av Dickinson och O'Reilly (2004) där flertalet 
tonåringar upplever det påfrestande med den oönskade uppmärksamheten som präglas 
av frågor från omgivningen kring mat och insulin. Två undersökningar visar att 
ungdomarna upplever utrustningen för egenvården som pinsam och därför göms den 
(Dickinson & O'Reilly, 2004; Huus & Enskär, 2007). Omgivningen kan även försvåra 
eller hindra tonåringens möjlighet till egenvård på olika sätt. Studien av Buchbinder, 
Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick och Rich (2005) visar att blodsockerkontroll och 
insulininjektion på offentliga platser kan hindras och bli stigmatiserande på grund av 
omgivningens rädsla för sprutor. En av studiens deltagare blev anklagad för hantering 
av illegala droger och en annan hade upplevt att en kvinna ropat på en vakt när insulinet 
injicerades. Viklund och Wikblads (2009) studie visar också att egenvården i offentliga 
miljöer påverkar individen och kan skapa hinder. I studien framkommer att när 
egenvården behöver göras i offentliga miljöer, exempelvis på restaurang, måste 
tonåringen välja bord och placering för att kunna sköta blodsockerregleringen på ett 
diskret sätt. 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
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Identitetssökande  
Två undersökningar visar att de äldre ungdomarna efter några år har försonats med sin 
diabetes och gjort den till en del av sin identitet. De ungdomar som fick diagnosen i 
tidig ungdom hade lättare att identifiera sig med sjukdomen och därmed upplevs deras 
diabetes inte längre som ett hot mot identiteten. Ju äldre individerna blev, desto mindre 
viktigt är det att dölja sin diabetes för omgivningen (Carroll & Marrero, 2006; 
Sparud‐Lundin, Öhrn & Danielson, 2010).   
 
Att vara en individ med stort behov av självständighet kan upplevas som besvärligt då 
diabetes innebär ett behov av hjälp från andra. Deltagare i undersökningen av 
Sparud‐Lundin, Öhrn och Danielson (2010) upplever att diabetes inte passar deras 
personlighet, att vara impulsiv utan stor självkontroll stämmer inte med egenvården av 
diabetes. Att leva med diabetes kan också upplevas olika beroende på kön. Tjejerna har 
trots sin diabetes lättare för att smälta in i ungdomskulturen än killarna. Tjejerna har 
även lättare för att införliva sjukdomen med sin identitet och sköta egenvården i skolan 
(Dickinson & O'Reilly, 2004; Williams, 2000). Vidare skriver Williams (2000) att 
killarna vill göra sin diabetes till en så liten del som möjligt i sina liv, speciellt i 
offentliga sammanhang där de inte talar om sin sjukdom. De upplever sjukdomen som 
förolämpande och kränkande mot autonomin vilket resulterar i egenvårdsbrist, då de 
avstår från i insulintillförsel under skoldagen (Carroll & Marrero, 2006).  
 

Självständighet  
”When I have high blood glucose, my parents tell me to take a small amount  

of insulin, but I take what I want when they aren’t looking. 
Sometimes it’s too much, but that’s not very often.” 

(Viklund & Wikblad, 2009) 
 
Självständighet förutsätter kunskap och den fås delvis via ökat ansvarstagande i 
egenvården. För att kunna ta ett större ansvar krävs kognitiv mognad. Självständighet 
bygger även på självbestämmande och på beslutskompetens vilket är något som 
tonåringen måste lära genom övning som erhålls via förtroende och ökat ansvar. 
Behovet av kunskap och självständighet leder till olika typer av konflikter, dels med 
omgivningen och dels med sig själv.  
 

Kunskap 
En svensk artikel visar att kunskapsbrist hindrar tonåringens möjlighet till egenvård och 
självständighet. Tonåringarna i studien har en önskan om större självbestämmande och 
bättre beslutsförmåga. Självbestämmande beskrivs som att kunna klara de dagliga 
aktiviteterna som diabetes innebär och kunna fatta beslut kring egenvården. De upplever 
att de saknar tillräcklig kunskap kring egenvårdhantering, sjukdomen, kost, 
insulinmängd och sambanden mellan dessa (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). 
Författarna till denna artikel menar att självbestämmande är en mognad- och 
utvecklingsprocess för att kunna ta egna beslut, den psykologiska mognaden skapar 
möjligheter för ökat ansvar som ger frihet och motivation ökar med framgångsrik 
självförvaltning. 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22%C3%96hrn%2C+Ingbritt%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Danielson%2C+Ella%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22%C3%96hrn%2C+Ingbritt%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Danielson%2C+Ella%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Wikblad%2C+Karin%22
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I flera artiklar framkommer det att diabetesteamet har en stor betydelse för tonåringens 
självständighet. Genom att bidra med kunskap och stöd kan tonåringens självkänsla 
påverkas (Viklund & Wikblad, 2009), vilket är en faktor för att kunna fatta egna beslut i 
egenvården. Detta menar också Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick och 
Rich (2005) som säger att kunskap påverkar och stärker självständigheten genom ökat 
ansvarstagande för sjukdomen. Ett problem är dock att diabetesteamets råd inte alltid 
fungerar att tillämpa i tonåringens vardag (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). Ett 
exempel på detta är bristen på kunskap gällande alkoholförtäring, något som främst 
framkommer i artikeln av Leger, Stölten och Bolmsjö (2010). Deltagarna i den studien 
uppger att de saknar åldersanpassad information och kunskap vid alkoholförtäring. 
Vidare säger tonåringarna att de inte tar med diabetesutrustningen på fest för att inte 
vara annorlunda och de utvecklar strategier för att undvika hypoglykemi vilket kan få 
allvarliga konsekvenser.  
 

Mognad och ansvar 
I två studier uppger flera tonåringar att de mognar tidigare i förhållande till jämnåriga. I 
studien av Dickinson och O'Reilly (2004) framkommer det att egenvården innebär ett 
tidigare och större ansvarstagande än vad vännerna har, något som resulterar i att de 
känner sig mognare. Detta bekräftas av föräldrarna i samma studie där de beskriver sina 
tonåringar som mer ansvarsfulla och kognitivt mognare jämfört med jämnåriga. Viklund 
och Wikblad (2009) har i sin studie valt att fokusera på den kognitiva mognaden i 
relation till egenvård och beslutskompetens. I resultatet framkommer att tonåringarna 
själva måste kunna fatta komplexa beslut flera gånger dagligen. Detta kräver kognitiv 
mognad med ett abstrakt tänkande och att tonåringen måste lita på sin självkännedom 
och förmåga till egenvård. Tonåringarna i artikeln menar att det är av största vikt att de 
förstår sambanden mellan egenvårdsaktiviteter och konsekvenserna av dessa på kort och 
lång sikt. Genom att söka kunskap, ta egna initiativ och lära sig planera stärks 
tonåringens egenvårds- och problemlösningskapacitet. Beslutskompetensen bygger på 
kunskap tillsammans med egna och andras erfarenheter. Vidare framkommer det i 
resultatet att personliga egenskaper spelar roll för egenvården. Att kunna lita på sin 
kroppskännedom, vara flexibel i planering, våga tro på sig själv och ha en inre styrka är 
av stor betydelse för att kunna fatta beslut som krävs i olika situationer. Detta leder till 
motivation och kontroll över den egna kroppen (Viklund & Wikblad, 2009). 
 
I Karlsson, Arman och Wikblads (2008) studie menar tonåringarna att de behöver träna 
i att bli självbestämmande, andra får ge råd under denna period, men de måste själva få 
fatta besluten. Tonåringarna menar också att det är av stor betydelse att tidigt i 
sjukdomen få bli delaktiga i egenvården. Detta för att få mer tid att vänja sig vid 
ansvaret och kunna implementera egenvården i sina dagliga aktiviteter. Tydligt i 
studiens resultat, blir också att den psykiska mognaden skapar möjligheter för ansvar för 
egenvården och därmed en större frihet i tonåringens vardag. Ansvaret är kopplat till 
tonåringens mognad och förmåga och den ökar med åldern.  
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Slav under sjukdomen  
"It’s not as simple as you think. I’m not perfect all the time. They don’t realise 

 how it is; they point out things they don’t know anything about" 
(Viklund & Wikblad, 2009) 

 
Flertalet tonåringarna i studierna upplevde sjukdomen och egenvården som ett hinder i 
livet och som ett stress- och orosmoment. Detta till följd av pressen att följa 
hälsoregimerna, samtidigt som de önskade att vara som sina kompisar. Omgivningens 
och föräldrarnas frågor kring egenvården upplevdes många gånger som negativt ”tjat” 
som innebär konflikter. Att få råd och kommentarer kring sjukdomen av någon som inte 
har diabetes kan upplevas som påfrestande och stigmatiserande. 
 

Oro och stress 
Burke och Dowling (2007) visar i sin studie att ungdomar med diabetes typ 1 upplever 
oro och stress då de dagligen behöver kämpa för att följa kostråd och att vid fysisk 
aktivitet måste planera för att upprätthålla blodsockernivån och idrottsutövandet 
påverkas av egenvården. Planering av kostintag och insulin inför fysisk aktivitet måste 
ske för att bibehålla blodsockernivån och ibland måste aktiviteten avbrytas för 
blodsockerkontroll och reglering (Carroll & Marrerro, 2006; Dickinson & Maureen, 
2004; Burke & Dowling, 2007). Detta bekräftar deltagarna i studien av Burke och 
Dowling (2007) som menar att oron för hypoglykemi och rädslan för förlust av kontroll, 
hindrar dem från att vara spontana. De kan inte delta i fysiska aktiviteter som andra 
ungdomar utan oro eller äta godis som kompisarna. De oroar sig och känner stress över 
att inte kunna nå målet med diabetesvården som är ett stabilt blodsocker och nås med 
kontroller och insulininjektioner flera gånger om dagen. Flickorna kan känna sig 
besvärade över alla mellanmål och tyckte att de äter för mycket, vilket killarna inte 
upplever (Burke & Dowling, 2007). Både pojkarna och flickorna uttryckte skuld och 
oro över att de tränar för lite (Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick & 
Rich, 2005). 
 
Två artiklar visar att den största oron för tonåringar med diabetes typ 1 är hypoglykemi. 
Detta var ett problem som återkommer under intervjuerna (Burke & Dowling, 2007; 
Leger, Stölten & Bolmsjö, 2009). Leger, Stölten och Bolmsjö´s (2009) undersökningar 
om alkoholvanor och tonåringar med diabetes, visar att rädslan och oron för 
hypoglykemi är som störst när de ska sova efter att ha druckit alkohol. Denna 
undersökning belyser även kopplingen mellan hög alkoholkonsumtion och dålig 
diabeteskontroll. Ungdomarna i studien med hög alkoholkonsumtion utsätter sig för 
stora risker då de dricker mycket alkohol. De har varit involverade i allvarliga incidenter 
i samband med fest som slutat med ambulanstransport till sjukhus på grund av 
insulinkoma. Detta beteende skapar oro hos föräldrarna som då inte kan sova när 
tonåringen är på fest. 
 

Yttre och inre konflikter 
Vid sammanställningen av de olika artiklarna framkom det att konflikter med föräldrar 
och vänner samt inre konflikter var vanligt förekommande hos tonåringarna med 
diabetes. En typ av inre konflikt som uppkommer är valet av att följa eller inte följa 
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handlingsplanen för diabetesvården utifrån olika vardagliga situationer. Dessa konflikter 
leder till en inre kamp hos tonåringen då medvetenheten om att en misskött diabetes 
leder till komplikationer i framtiden (Dickinson & Maureen, 2004). En annan typ av 
inre konflikt är känslan av ambivalens som flertalet tonåringar brottas med. Den grundar 
sig i viljan och behovet av självständighet samtidigt som de är medvetna om att de är 
beroende av föräldrarnas stöd i egenvården (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). Detta 
stöds också av resultatet i Dickinson & Maureens (2004) studie där konflikter mellan 
tonåringen och föräldrarna orsakas av följsamheten och prioriteringarna gällande de 
olika hälsoregimerna i form av kost, blodsockerkontrollen, insulin och förberedelserna 
inför fysisk aktivitet.  
 
Behandlingsråden orsakar konflikter då tonåringarna upplever att föräldrarnas oro kring 
om blodsockerkontroller och insulinet skötts resulterar i ”tjat”. Vissa menar att deras 
föräldrar ”tjatar” mer jämfört med andra tonåringar som inte har diabetes (Huus & 
Enskär, 2007; Sparud‐Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). Föräldrakontrollen kan också 
få tonåringarna att känna sig misslyckade och ifrågasatta, vilket resulterar i att 
tonåringen verkligen kämpar för att visa föräldrarna att de klarar egenvården. Konflikter 
och tjat kan resultera i minskad motivation hos tonåringarna gällande följsamheten 
(Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). 
 
Föräldrarnas delaktighet uppfattas olika av tonåringarna (Viklund & Wikblad, 2009). 
Studien visar att vissa tonåringar upplever delaktigheten som en orsak till konflikter 
medan andra upplever delaktigheten som ett stöd. Ett liknande resultat framkommer i 
Huus och Enskärs (2007) studie, där några tonåringar upplever mammans frågor om 
insulinbehandling som ett stöd och en trygghet, men också som ”tjat”. Resultatet i 
Karlsson, Arman och Wikblads (2008) studie visar att vissa tonåringar som deltog 
enbart upplever föräldrarnas närvaro och påverkan som ett stöd i egenvården. I denna 
artikel framgår det att föräldrars positiva attityd, uppmuntran och förtroende är av stor 
vikt och påverkar egenvården positivt. Vidare uppger tonåringarna att de uppskattar när 
föräldrarna kommer med råd gällande kost och insulin samt att de finns till hands vid 
problemlösning. 
 
Fyra studier visar att tonåringarna generellt är noga med att informera sina vänner om 
sjukdomen och de vill lära dem hur de ska agera om tonåringen råkade ut för 
hypoglykemi (Leger, Stölten & Bolmsjö, 2009; Karlsson, Arman & Wikblad 2008; 
Carroll & Marrero 2006). Omgivningens vetskap bidrar till trygghet och tonåringen kan 
”glömma av” sjukdomen för en stund. Detta bekräftas i Burke och Dowlings (2007) 
studie om ungdomars upplevelse av att leva med diabetes. Tonåringarna talar även om 
att omgivningen har en positiv påverkan på egenvården. När vänner och lärare i skolan 
informeras om deras diabetes, får tonåringarna uppmuntran och förståelse för 
sjukdomen med dess konsekvenser, vilket erfars som ett stöd i egenvården. Även dessa 
ungdomar känner trygghet med omgivningens vetskap om sjukdomen. Risken finns 
dock att vissa vänner tar på sig för mycket ansvar vilket gör det påfrestande och ”tjat” 
ofta uppstår och utvecklas, vilket har en negativ påverkan (Buchbinder, Detzer, Welsch, 
Christiano, Patashnick & Rich, 2005¸ Carroll & Marrero 2006; Karlsson, Arman & 
Wikblad 2008; Leger, Stölten & Bolmsjö, 2009). 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22O%26%2339%3BReilly%2C+Maureen+M%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Danielson%2C+Ella%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Wikblad%2C+Karin%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka och studera forskning som publicerats om 
tonåringars erfarenheter av egenvård i relation till hälsa vid diabetes typ 1. Som metod 
valdes litteraturstudie då denna sammanställer tidigare forskning. En litteraturstudie kan 
omfatta kvantitativa och kvalitativa studier (Axelsson, 2008; Friberg, 2012). Friberg 
(2012) menar att syftet med kvalitativa studier är att få en ökad förståelse för hur 
individens erfarenheter, upplevelser och behov ställs i relation till olika hälsofaktorer 
och behandlingar. Därför valdes artiklar med kvalitativ ansats och författarna fick då en 
inblick i tonåringarnas livsvärld och hur sjukdomens egenvård påverkar deras vardag. 
För att besvara litterarutstudiens syfte, ansågs databaserna Cinahl och Pubmed 
adekvata. Om studien även inkluderat kvantitativa artiklar och fler databaser använts, 
hade ytterligare perspektiv belysts, men tidsramen begränsade detta. 
 
Två artiklar inkluderades trots att de inte uppfyllde kriterierna. Artikeln med deltagare 
mellan 7-16 år inkluderades då den var ny, från 2013, och att den till skillnad från de 
andra artiklarna belyste egenvårdens problem i vardagen ur tonåringens perspektiv på 
ett unikt sätt. Artikeln där deltagarna var mellan 20-22 år valdes eftersom deltagarna 
blickade tillbaka på erfarenheten av egenvården då de var tonåringar. En artikel belyser 
enbart tjejernas erfarenheter av livet med diabetes, men tyvärr hittades ingen studie där 
endast killarnas perspektiv lyfts. Detta kan påverka resultatet som inte är könsneutralt. 
  
Litteraturstudiens fokus är på unga individer med diabetes typ 1 i Sverige, då Sverige är 
ett utav de länder som har den högsta sjukdomsfrekvensen av diabetes i världen. 
Flertalet av artiklarna är från Sverige och USA, en från England och en från Irland 
eftersom dessa länder har en diabetesvård utifrån den västerländska modellen. Därför 
anser författarna att dessa artiklar kan användas för att belysa de svenska tonåringarnas 
situation av att leva med diabetes typ 1.  
 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien undersöker tonåringars erfarenheter av egenvård i relation till hälsa vid 
diabetes typ 1. Resultatet antyder att det är viktigt för tonåringarna att få känna sig 
”normala” som sina kompisar. Andra centrala ämnen är behovet av självständighet i 
egenvården. Flertalet tonåringar upplever att det ofta uppstår konflikter, både med 
vänner och med familjen, då de blir ifrågasatta om deras prioriteringar och följsamhet 
till gällande hälsoregimer. Att leva med diabetes innebär också känslor som oro, stress 
och skuld, vilket resulterar i att tonåringarna brottas med inre konflikter. Det kan också 
skapa en ambivalens hos tonåringen, då denne tampas med oumbärligheten av stöd från 
föräldrarna gällande egenvård samtidigt som det finns ett behov av frigörelse i 
identitetsökningen. 
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Att vara annorlunda 
Det centrala begreppet “att känna sig annorlunda” upprepas i ett flertal artiklar och är ett 
resultat från omgivningens påverkan. Goffman (2011) delar in begreppet stigmatisering 
i tre olika typer, varav en är “Personliga avvikande karaktärer och egenskaper”. Denna 
överensstämmer bäst med tonåringarnas beskrivning av erfarenheter vid egenvård, då 
det varken handlar om kroppsliga missbildningar eller stambetingelse. Stigmatisering är 
ett resultat av de regler som det sociala samhället har skapat om vad som förväntas vara 
normalt hos en människa. Uppfylls inte dessa krav stämplas individen som avvikande. 
Det är intressant att fundera över vad det innebär att vara ”normal”? Vilken karaktär och 
vilka egenskaper och handlingar är accepterade och normala? 
 
Tonåringarna upplever att föräldrar och vänner, men också tränare och lärare 
behandlade dem annorlunda jämfört med andra jämnåriga. Omgivningens kommentarer 
gällande val av mat i relation till blodsockervärde och insulin är exempel på faktorer 
som ger upphov till att känna sig annorlunda eller onormal. Detta görs framför allt av 
föräldrar och tjejkompisar, vilket resulterar till att konflikter uppstår (Dickinson & 
Maureen, 2004; Huus & Enskär, 2007). Vanligtvis kommenteras inte vad någon äter, 
men av någon anledning anser omgivningen sig ha rätt att kommentera vad en individ 
med diabetes äter. Omgivningens hjälpsamhet och omsorg kan därmed få motsatt effekt 
och istället bidra till stigmatisering och ohälsa.  
 
Omgivningen kan även på andra sätt bidra till att tonåringarna känner sig annorlunda. 
Studien av Buchbinder et al. (2005) menar att det i samhället finns en rädsla för sprutor, 
något som leder till stigmatisering. En deltagare blev anklagad för att injicera narkotika 
då denne utförde egenvård på offentlig plats, något som författarna tror beror på 
okunskap i samhället. Omgivningen kan också bidra till egenvårdsproblem och en 
känsla av att vara annorlunda genom det genusperspektiv som råder i samhället. 
Williams (2005) studie lyfter problemet med samhällets ideal gällande utseende, kropp 
och könsstereotypa egenskaper. I studien jämförs skillnaden i erfarenheten av att leva 
med diabetes mellan killar och tjejer. Det visar sig att killarna helst inte berättar om sin 
sjukdom och inte heller utför egenvårdsrutiner på offentliga platser som exempelvis i 
skolan, då detta upplevs som kränkande och ett hot mot identiteten. Anledning till denna 
inställning kan bero på att männen i samhället ofta ses som “starka” och “självständiga” 
och att de inte ska visa sig “sårbara”. Dessa egenskaper gör att det inte finns plats för 
någon sjukdom som innebär sårbarhet för den maskulina sociala identiteten. Tjejerna 
har lättare för att anpassa sig till sjukdomen och göra den till en del av sin identitet, 
vilket även bekräftas i studien av Dickinson och Maureen (2004). Detta kan bero på 
samhällets syn på kvinnliga egenskaper som mer fokuserar på utseendet. Löpsedlar och 
massmedia ger ofta tips, råd och information om hur olika dieter kan hjälpa kvinnor att 
få den perfekta midjan eller rumpan inför sommaren. Dessa dieter är inte anpassade för 
diabetes och den viktuppgång som det kan innebära vid påbörjad insulinbehandling. Ett 
resultat av detta är att många tjejer upplever en inre konflikt gällande kostregimer vilket 
resulterar i skuldkänslor och oro kring kroppsvikt. Författarna till denna litteraturstudie 
tror att samhällets ideal kan ha en negativ påverkan på tonåringens självförtroende och 
begränsar möjligheten till god egenvård.  Därför är det av stor betydelse att detta 
uppmärksammas då killar och tjejer kan behöva olika kunskap och undervisning 
gällande diabetesvård. 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22O%26%2339%3BReilly%2C+Maureen+M%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22O%26%2339%3BReilly%2C+Maureen+M%22
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Att hitta sin identitet 
Att som tonåring leva med diabetes är en daglig kamp då tonåringen befinner sig mitt i 
frigörelseprocessen från föräldrarna. Homburger-Eriksson menar att tonårsperioden är 
en fas där tonåringen ska hitta sin identitet och det är svårare att utveckla den om 
perioden är besvärlig (Edvinsson Månsson, 2008). Diabetes och egenvården gör livet 
svårare och som flera av studiernas deltagare säger, är egenvården ett hinder i det 
dagliga livet. Därför är det inte konstigt att tonåringen som lever med diabetes kan 
uppleva en mer komplicerad identitetskris, då de dagligen brottas med utmaningar som 
konflikter med föräldrar och vänner. Dessutom behöver tonåringen med diabetes kämpa 
mot stigmatisering och försöka leva som en vanlig tonåring, trots blodsockerkontroller, 
insulininjektioner och kalorier som måste räknas. Det är inte ”bara” att gå ut och festa, 
inte heller ”bara” att åka iväg på en skolresa eller spela en fotbollsmatch utan det krävs 
planering med kost och insulin. 
 
Det framkom i två artiklar att hitta identiteten står i relation till åldern. Ju äldre 
tonåringen blev desto lättare blev det att identifiera sig med sjukdomen och behovet av 
att dölja den för omgivningen blev allt mindre (Carroll & Marrero, 2006; 
Sparud‐Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). I artiklarna finns det olika förklaringar till 
detta, till exempel som ett resultat av den kognitiva utvecklingen, bättre 
kroppskännedom eller att ha haft sjukdomen längre, vilket resulterar i mer erfarenheter 
och möjligheter till att hitta egna strategier för egenvård. Detta talar emot Leger, Stölten 
och Bolmsjös (2009) studie gällande svenska ungdomar och alkohol, där deltagarna är 
fyllda 18 år och har levt med diabetes ett flertal år. I resultatet framkommer att 
tonåringarna inte ville ta med sig provtagningsmaterial och insulin på fester. Detta visar 
att den äldre tonåringen, trots ålder, inte har funnit sin identitet och försonats med sin 
sjukdom. Det går därför inte att generalisera när identiteten bör vara funnen och inte 
heller att individen försonas med sjukdomen efter några år. Hanteringen av sjukdomen 
är individuell från person till person. Detta stöds även av en studie gjord av Balfe 
(2009) där universitetsstudenter mellan 18-25 år intervjuades om erfarenheter kring 
egenvårdsrutiner och studentlivet. Studien visar att studenterna har problem med 
egenvårdsrutinerna och de vill inte att dessa ska påverka studentlivet. Studenterna ville 
vara så “normala” som möjligt. Detta visar att identiteten inte är fullt utvecklad trots 
åldern.  Misskötsel av sin egenvård kan kvarstå och det är viktigt att sjuksköterskan vet 
detta och det belyser vikten av att information och rådgivning från sjuksköterskan är 
individuellt anpassad. 
 

Behovet av stöd i egenvården 
Egenvården innebär ett stort ansvar med många dagliga beslut som ska fattas. Det är 
viktigt att tonåringen kan få råd från andra, men själv fatta beslut för att bli mer 
självständig och växa i egenvården. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att stötta 
tonåringen och motivera denne till egenvård. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan 
vägleder tonåringen i vardagen och dess bekymmer, hjälper till och löser konflikter 
samt ger en individuellt anpassad vård. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan 
möter tonåringen som en unik individ samt utgår från dennes livsvärld och inte enbart 
ser sjukdomen. 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Sparud%E2%80%90Lundin%2C+Carina%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Danielson%2C+Ella%22
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Två studier (Buchbinder et al. 2005; Viklund & Wikblad, 2009) visar, liksom Orems 
teori, att sjuksköterskan måste hjälpa och ”lotsa” tonåringen genom egenvårdens 
utmaningar och svårigheter. Tonåringen är ännu inte ”vuxen” även om denne mognar 
snabbare än sina vänner. Det är viktigt att tonåringen redan i tidig ålder får bli delaktig i 
sin egenvård för att kunna införliva hälsoregimerna naturligt i identiteten och det vuxna 
livet (Viklund & Wikblad, 2009). Detta stöds också av Arman, Karlsson och Wikblad 
(2008) som lyfter vikten av tidigt deltagande i egenvården för att motverka de riskfyllda 
”glapp” som kan ske i övergångsfasen då föräldrarna som burit det största ansvaret för 
sjukdom, ska överlåta det till tonåringen. Detta är en viktig kunskap för vårdgivarna då 
diabetes ökar och sjukdomsdebuten sjunker i åldrarna (Harjutsalo, Sjöberg & 
Tuomilehto, 2008). 
 
De flesta tonåringarna upplever att kunskap och stödet från diabetesteamet stärker dess 
självkänsla, något som ses i Viklund och Wikblad (2009) studie. Dock framkommer det 
i Karlsson, Arman och Wikblads studie (2009) att diabetesteamets råd inte alltid gick att 
tillämpa i tonåringens vardag. Resultatet i Leger, Selten och Blomsjö´s (2010) artikel 
visar dessutom att det finns tonåringar som upplever att kunskapen inte är 
åldersanpassad. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om vikten av att 
undervisningen är anpassad till tonåringens individuella behov och inte utifrån ålder. 
Dels för att råden ska kunna tillämpas i tonåringens vardag, men dels för att alla 
tonåringar i samma ålder inte har kommit lika långt i den kognitiva utvecklingen. 
Vidare bör informationen anpassas efter mottagarens erfarenheter, resurser och behov. 
Detta bekräftas i studien av Berntsson, Berg, Brydolf och Hellström (2007) där 
tonåringarna uppger att sjuksköterskans råd och stöd måste fungera i det dagliga livet. 
Vidare säger dessa tonåringar att de mår bra i vardagen om informationen är 
individanpassad och att sjuksköterskan ställer krav. Enligt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 
1982:763) är sjuksköterskan skyldighet att ge individuellt anpassad information för att 
patienten ska kunna bli delaktig i sin vård.   
 
Författarna tror också att det är viktigt att sjuksköterskan i diabetesteamet undervisar 
och informera såväl syskon som lärare och klasskamrater för att underlätta egenvården 
för tonåringen med diabetes men också för att minska risken att hypoglykemi skulle 
uppstå. Ökad kunskap i omgivningen skulle också kunna bidra till en minskad 
stigmatisering. 
 

”Tjat” och konflikter 
Flera studier visar att tonåringen kan uppleva att omgivningens engagemang i 
sjukdomen och egenvården som ”tjat” vilket leder till konflikter (Buchbinder et al. 
2005; Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & Maureen, 2004; Huus & Enskär, 2007; 
Viklund & Wikblad, 2009). Detta stämmer inte med deltagarnas upplevelse i Karlsson, 
Arman och Wikblads (2008) studie, där föräldraengagemanget erfars som ett uppskattat 
stöd i egenvården av tonåringarna. Dessa resultat visar att det är av stor betydelse att 
sjuksköterskan även finns till hands för föräldrarna och ger dem vägledning i hur de 
bäst kan ge stöd åt sina barn för att underlätta egenvården. Även tonåringen behöver få 
denna information och då se föräldrastödet som en tillgång och inte bara som ”tjat”. 
Deltagarna i Huus och Enskärs (2007) studie upplever att deras föräldrar ”tjatar” mer än 
andra föräldrar. Frågan är om mängden ”föräldratjat” är samma, men rör olika ämnen. 
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Genom att en familjecentrerad omvårdad, där sjuksköterskan låter både tonåringen och 
föräldrarna få sin röst hörd, kan strategier hittas som får egenvården att fungera för den 
enskilda tonåringen och resten av familjen. Att utveckla familjestrategier är även viktigt 
för att minska risken för senkomplikationer. Detta stärks av studierna i artikeln av 
Buchbinder et al. (2005) som visar att tonåringarna har ett jämnare blodsockervärde om 
föräldrarna är mer engagerade i egenvård. 
 
Författarna till litteraturstudien anser att det är av stor vikt att hälsoregimer, information 
och egenvården är anpassad till rådande ungdomskultur. Detta kan minska ”tjat”, 
stigmatisering samt främja hälsa och identitetsutveckling. Dagens västerländska 
samhälle präglas av teknologi, där flertalet ungdomar äger mobiltelefoner, “surf-plattor” 
eller datorer. En norsk studie från 2012 med tonåringar mellan 13-19 år, visar att appar i 
mobiltelefonen kan underlätta egenvården och kommunikationen mellan vårdtagare och 
vårdgivare. Den ena appen var i dagboksform för registrering av kost, 
blodsockerkontroller, insulin och fysisk aktivitet. Detta gav tonåringen en visuell 
förståelse för sambanden mellan dessa faktorer med en positiv inverkan på egenvården. 
Den andra var en sms-app som ökade tillgängligheten och underlättade rådgivning från 
vårdgivaren, vilket ökade tryggheten hos tonåringen (Frøisland, Årsand & Skårderud, 
2012). En annan norsk studie från 2005, visar att blodsockermätare som för över värdet 
till föräldrarnas mobiltelefoner, minskar upplevelsen av ”tjat”. Tekniken kan göra 
föräldrarna delaktiga i egenvården på distans. I studien var deltagarna 9-15 år 
(Gammon, Arsand, Walseth., Andersson, Jenssen & Taylor, 2005). Trots olika tekniker 
och strategier, så är sjuksköterskans viktigaste uppgift att se en tonåring med en 
sjukdom - inte en sjukdom med en tonåring. 
   

Framtida forskning 
Sjuksköterskan ska ge individanpassad information som ger tonåringen möjlighet att 
kunna utföra egenvården (Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763). Detta innebär att 
sjuksköterskan bör anpassa egenvårdsråd till dagens teknik och till hur varje individuell 
tonåring använder tekniken i sin vardag. Då kan följsamheten bli optimal och känslan 
av att vara annorlunda minskar. Detta kan ställas i relation till studien av (Karlsson, 
Arman & Wikblad, 2008) där tonåringarna menade att de inte kunde ta till sig råden 
som diabetesteamet gav dem. Den medicinska forskning som visar egenvårdens 
betydelse för att hindra senkomplikationer blir verkningslös om egenvårdsrutinerna inte 
fungerar med tonåringens identitet och vardag. Detta kan relateras till Balfes (2009) 
artikel där universitetsstudenterna prioriterade att vara “normala” framför 
egenvårdsrutinerna. Resultatet i litteraturstudien visar att egenvården upplevs och 
hanteras olika mellan könen varför forskning behövs där könen skiljs i resultatet.  
 

Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan bör ha kunskaper om den tekniska utvecklingen och hur den kan 
integreras i tonåringens livsvärld för att stödja och underlätta egenvården. 
 
Sjuksköterskan bör stötta tonåringen i identitetssökningen, vara reflekterande kring 
egenvårdens stigmatisering för att kunna ge individuellt anpassad information och då 
främja hälsa.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fr%26%23x000f8%3Bisland%20DH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000c5%3Brsand%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sk%26%23x000e5%3Brderud%20F%5Bauth%5D
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Sjuksköterskan har utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja för hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan måste våga 
möta tonåringen i dennes lidande och illabefinnande för att kunna främja för hälsa. 
Genom att bygga en förtroendefull relation, inge trygghet och hopp samt ha ett bra 
bemötande, kan sjuksköterskan få ta del av tonåringens livsvärld, och där igenom kunna 
ge individuell omvårdad som lindrar lidande och återupprättar hälsa.  
 
 
SLUTSATS 

Litteraturstudien visar att leva med diabetes under tonåren är en tuff period då 
tonåringen både ska frigöra sig från föräldrarna, hitta sin identitet, ta större ansvar för 
egenvården samt applicera blodsockermätningar och insulininjektioner i vardagen. 
Dessutom ska hälsoregimerna och de praktiska momenten påverka tonåringens liv så 
lite som möjligt, då tonåringen vill känna sig så frisk och ”normal” som möjligt. Det är 
av stor betydelse att tonåringen får stöttning och uppmuntran av såväl föräldrar, 
kompisar, sjuksköterskan, diabetesteamet och skolan för att kunna följa diabetesråden 
på ett optimalt sätt och då kunna uppnå välbefinnande och hälsa. Av resultatet 
framkommer att för mycket engagemang från omgivningen med tips och råd kan 
upplevas som ”tjat” vilket skapar konflikter. Då sjuksköterskan ger föräldrarna och 
tonåringen information om den normala frigörelseprocessen och betydelsen av eget 
ansvar för egenvården tidigt i tonåren, undviks dessa konflikter. Sjuksköterskan måste 
ge individuellt anpassad information och undervisning genom att ta hänsyn till 
patientens kognitiva mognad, ålder, tidigare erfarenheter och personlighet för att kunna 
göra denne delaktig i sin vård. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan stöttar 
tonåringen i sin frigörelseprocess och egenvårdsprocess, vilket bland annat innebär att 
få fatta egna beslut för att stärka autonomin. Strategier för hantera omgivningens 
kommentarer till egenvården gällande kosten ska också ges för att undvika känslan av 
att vara annorlunda. Viktigt är också att tonåringen upplever att råden från 
sjuksköterskan kan tillämpas i praktiken och möjligheten till stöd och råd vid 
problemsituationer finns lättillgänglig. 
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Bilaga 1:1 
Sökschema 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 
Cinahl 
 

Diabetes type 1 
AND adolescent 
AND experiences 

62 664 
418 
21 

 
 
2 

Cinahl Diabetes type 1 
AND young adults 
AND self management 

 
137 
9 

 
 
1 

Cinahl Diabetes  
AND experiences 
AND stigma 

858 
222 
10 

 
 
1 

Cinahl Diabetes type 1 
AND adolescent 
development 
AND self care 

 
47 
23 

 
 
1 

Cinahl Diabetes type 1 
AND experiences 
AND strategies 

 
222 
23 

 
 
1 

Cinahl Adolescence 
AND hypoglycemia 
AND support 

 
519 
28 

 
 
1 

Pubmed Diabetes type 1 
Youth 
Quality of life 
Qualitative studies 

 
16 913 
537 
18 

 
 
 
1 

Pubmed Diabetes type 1 
AND adolescent 
AND qualitaive strategis 

 
16 834 
10 

 
 
2 

Pubmed Diabetes mellitus 
AND youth 
AND lived experience 

 
35 824 
14 

 
 
1 
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Bilaga 1:2  
Artikelöversikt 
  
Författare. Årtal. Titel. 
Tidskrift 

Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Buchbinder, Detzer, 
Welsch, Christiano, 
Patashnick och Rich.  
2005.  
Assessing adolescents 
with insulin-dependent 
diabetes mellitus: a 
multiple perspective 
pilot study using visual 
illness narratives and 
interviews.  
Journal of Adolescent 
Health. 
 
 

 Undersöka hur 
tonåringars 
erfarenheter av 
att leva med 
diabetes typ 1 

5 deltagare, 13-18 år Kvalitativ 
narrativ studie där ungdomarna 
videofilmade sig själva i 4 
veckor minst 2 timmar/vecka. 
Intervjuer som bandades, 
genomfördes två-fyra veckor 
efter filmningarna avslutats. 
Rekrytering från diabetesklinik i 
New Hampshire 

- Egenvården upplevs som     
  stigma.  
- Sjukdomen hanterades olika  
  mellan könen, både socialt  
  och hur egenvården sköttes.  
- Föräldraengagemang   
  påverkar HbA1c positivt. 
- Föräldrarna upplevde  
  tonåringen sundare och  
  mognare än jämnåriga.  

Burke och Dowling.  
2007. Living with 
diabetes: Adolescents’ 
perspectives Journal of 
Diabetes Nursing. 
 

 Få insikt hur 
det är att leva 
med diabetes 
typ 1 ur ett 
fenomenologis
kt perspektiv, 

6 deltagare, 13-18 år. 
Individerna var knutna till ett 
irländskt sjukhus med en 
väletablerad diabetesvård för 
barn och vuxna Deskreptiv 
fenomenoloigisk studie med 
ostrukturerade intervjuer. Data 
analyserades med Colaizzi’s 
fenomenologiska metod. 

- Rädsla för hypoglykemi   
  erfors som ett hinder med   
  vänner och vid fysisk   
  aktivitet.  
- En daglig kamp att följa  
  kostråden. 
- Stöd fås i första hand av  
  vänner, sen familjen men  
  även av lärare. 
- Man vänjer sig vid    
   sjukdomen efter några år. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Adolescent%20Health%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Adolescent%20Health%22%7C%7Csl~~jh','');
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Carroll och Marrero.  
2006.  
The Role of Significant 
Others in Adolescent 
Diabetes.  
The Diabetes educator. 
 

 Undersöka hur 
tonåringar 
uppfattar att 
diabetes typ 1 
påverkar 
livskvaliteten i 
allmänhet och 
hur relationer 
till personer i 
nära 
omgivningen 
påverkas av 
sjukdomen. 

Kvalitativ studie med 31 
tonåringar, 13-18 år med 
diabetes typ 1 intervjuade i 5 
fokusgrupper. Rekrytering  
från sjukvårdsenhet i ett 
storstadsområde i amerikanska 
mellanvästern. 
Kvalitativ dataanalys utifrån 
gruppernas diskussioner 
resulterade i 5 teman. 

Egenvården innebär att 
tonåringen känner sig 
annorlunda, måste mogna 
snabbare och den blir en 
negativ stressor vilken 
påverkar livskvaliteten 
negativt. Tonåringen upplevde 
föräldrarna som tjatiga då de 
strävar efter självständighet. 
 
 

Dickinson och 
O'Reilly.  
2004. 
The Lived Experience 
of Adolescent Females 
With Type 1 Diabetes.  
The Diabetes educator.  
 

 Få ökad 
förståelse för 
vad det 
innebär för 
unga kvinnor 
att leva med 
diabetes typ 1. 

10 kvinnor i åldrarna 16-17 år 
rekryterades från ett 
diabetesläger. Fenomenologisk 
kvalitativ studie med enskilda 
ostrukturerade intervjuer. Van 
Manens fenomenologiska metod 
användes för att analysera data 
ur individperspektiv. 

Känner sig bundna till 
sjukdomen och vårdapparaten, 
råden från denna fungerar inte 
alltid i vardagen. Behov av 
föräldrastöd, men det innebar 
konflikter. Tjat från föräldrar 
minskade motivation till 
egenvård. Egenvården innebar 
känslan av att vara annorlunda. 
Att passa in i ungdomskulturen 
var viktigare än egenvården, 
innebär konflikt i prioritering 
mellan egenvård och vara 
normal 
 

http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dickinson%2C+Jane+K%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22O%26%2339%3BReilly%2C+Maureen+M%22
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Freeborn, Dyches, 
Roper och Mandlec.  
2013. 
Identifying challenges 
of living with type 1 
diabetes: child and 
youth perspectives.  
Journal of Clinical 
Nursing. 
 

 Identifiera 
ungdomars 
erfarenheter 
och 
utmaningar 
med diabetes 
typ 1 utifrån 
sina egna 
perspektiv. 

16 deltagare, ålder 7-16 år. 
Kvalitativ deskriptiv studie med 
6 fokusgrupper. Rekrytering från 
två diabetesföreningar i en stat i 
väster. Deltagarna deltog i en 
grupp. Diskussionerna spelades 
in,transkriberades ordagrant, 
analyserade för gemensamma 
teman med kvalitativ metod. 

Utmaningar som tonåringen 
erfar analyserades som tre 
teman: 
- lågt blodsocker 
- egenvårdsverksamhet 
- känner sig annorlunda och      
  eller ensam 

Huus och Enskär.  
2007. 
Adolescents' 
experience of living 
with diabetes. 
Paediatric nursing. 

Ansatser från 
Husserlians 
fenomeno-
logiska  
perspektiv.  
  
 

Att beskriva 
ungdomars 
erfarenheter av 
att leva med 
typ 1 -diabetes 

8 deltagare, 6 tjejer och 2 killar i 
åldern 14-18 år intervjuades. 
Fenomenologisk kvalitativ 
studie, intervjun inleddes med 
den öppna frågan: Berätta om 
dina erfarenheter av att leva med 
diabetes. De bandade 
intervjuerna transkriberades och 
analyserades utifrån Georgis 
(1997) sju steg. 
 

Egenvården och sjukdomen 
upplevs som ett hinder och 
innebär att tonåringen upplever 
sig och behandlas annorlunda. 
Ambivalens kring 
föräldradeltagande. 
Egenvården leder till ökad 
kroppskännedom och ett 
hälsosammare liv. 

Karlsson, Arman och 
Wikblad. 
2008. 
Teenagers with type 1 
diabetes - a 
phenomenological 
study of the transition 
towards autonomy in 
self-management.  
International Journal of 
Nursing Studies 

 Belysa 
tonåringars 
levda 
erfarenheter 
med diabetes 
typ 1 med 
fokus på 
övergången till 
att bli 
självständig 
och vuxen. 

32 deltagare, ålder 13-17 år. 
Rekrytering från en 
diabetesklinik på ett barnsjukhus 
i centrala Sverige. Deltagarna 
hade 2 veckor innan intervjun 
avslutat en kurs i egenmakt. 
Fenomenologisk kvalitativ 
intervjustudie. Data analyserade 
utifrån Halldorsdottir (2000) 
fenomenologiska process 
 

Fenomenologisk 
I strävan mot självständighet 
finns behov av stöd från andra 
även om det kan leda till 
konflikter vid föräldrarnas 
engagemang. Bekräftelse av 
andra ger ökad självtillit. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Clinical%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
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http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Karlsson%2C+Agnetha%22
http://hb.summon.serialssolutions.com.lib.costello.pub.hb.se/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Wikblad%2C+Karin%22
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Nursing%20Studies%22%7C%7Csl~~jh','');
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Leger, Stölten och 
Bolmsjö.  
2009.  
Experiences of alcohol 
drinking among 
Swedish youths with 
type 1 diabetes. 
European Diabetes 
Nursing  

 Undersöka 
upplevelser 
och 
erfarenheter av 
alkoholkonsu
mtion hos 
tonåringar 
med diabetes 
typ 1. 

10 18-åringar deltog. Kvalitativ 
studie med semistrukturerade 
intervjuer. Bortfallet var 3 
muslimer som ej dricker alkohol. 
Data analyserades med 
Burnard’s kvalitativa 
innehållsanalys 
 
 

Ungdomarna strävar efter 
trygghet, självständighet och 
kontroll. Frekvensen av 
berusningsdrickandet skiljer 
sig inte från andra tonåringar. 
Strategier utvecklas för att 
känna sig normal och undvika 
hypoglykemi, utan insulin, på 
fest. Rädslan för hypoglykemi 
vid alkoholkonsumtion är 
påtaglig. Åldersanpassad 
kunskap om diabetes och 
alkohol saknas. 

Sparud‐Lundin, Öhrn 
och Danielson.  
2010.  
Redefining 
relationships and 
identity in young adults 
with type 1 diabetes.  
Journal of Advanced 
Nursing 

 Undersöka 
betydelsen av 
samspelet och 
stödet från 
föräldrar och 
betydelsefulla 
andra för 
självförvaltnin
g hos unga 
vuxna med typ 
1-diabetes 

13 deltagare i åldern 20-22, som 
fick diabetes före 15 års ålder. 
Alla var inskrivna på en och 
samma vuxenklinik, men kom 
från två olika barnkliniker i 
Sverige. En föräldrar 
intervjuades. Kvalitativ 
intervjustudie.  

Övergången till vuxenlivet för 
unga vuxna med diabetes 
präglas genom en relationell 
och reflexiv process. 
Föräldrastödet var viktigast för 
självförvaltningen. Chatt-
vänner kan vara ett stöd i 
emotionella och sociala och 
diabetesrelaterade problem. 
Genom omgivningen 
omdefinierar de unga vuxna 
sig själva och blir medvetna 
om sin egen kapacitet. 
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Viklund och Wikblad.  
2009.  
Teenagers' perceptions 
of factors affecting 
decision-making 
competence in the 
management of type 1 
diabetes.  
Journal of Clinical 
Nursing. 
 

 Undersöka 
tonåringarnas 
uppfattningar 
om faktorer 
som påverkar 
beslutskompet
ens vid 
diabetesbehan
dling 

31 deltagare, ålder 12-17 år. 
Rekrytering från diabetesklinik 
på ett större universitetssjukhus i 
Sverige. Intervjuades två veckor 
efter avslutat utbildnings-
program i egenmakt.  Deskriptiv, 
explorativ intervjustudie. 
Kvalitativ analysmetod enligt 
Graneheim och Lundman 
(2004). 

Fem kategorier framstod som 
viktiga för beslutskompetens: 
kognitiv mognad, personliga 
egenskaper, erfarenheter, 
sociala nätverk och 
föräldraengagemang 

Williams.  
2000.  
Doing health, doing 
gender: teenagers, 
diabetes and asthma. 
Social Science & 
Medicine. 
 

 Del i en större 
studie som 
undersöker hur 
tonåringar 
med astma och 
diabetes 
förhandlar om 
ansvaret för 
egenvården 
med sin 
huvudsakliga 
vårdare, 
vanligtvis 
mamman. 

Djupintervjuer med 40 
ungdomar, 20 diabetiker och 20 
astmatiker i åldern 15-18. Drygt 
hälften rekryterades från fem 
sjukhus i London, 13 från 
stycken från 7 läkare i samma 
område och 4 via intervjuade 
deltagare. Kvalitativ studien med 
semistrukturerade intervjuer. 
Dataanalys med grounded 
theory. 

Tjejerna införlivade sjukdomen 
i sin sociala identitet, vilket 
inte killarna gjorde då de 
upplevde sjukdomen som 
identitetskränkande. Killarna 
hade sämre följsamhet 
gällande kost, glukosprov-
tagning och insulin men 
motionerade mer än tjejerna.  
Tjejerna var mera stressade 
och oroade över sjukdomen 
och kände skuldkänslor då de 
åt fel mat eller bantade.  
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