
 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap  
 
 
 
 
 

Upplevd livskvalitet och förmåga till egenvård hos unga 
vuxna med diabetes typ 1 

En litteraturöversikt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:                               Handledare: 
Fredrica Gyllenswärd                      Lena Gunningberg 
Josephine Knutsson                                            
 
Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp   Examinator: 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp    Maria Carlsson 
2019 



 2 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som oftast drabbar barn och unga vuxna 

upp till 35 års ålder. Unga vuxna är den grupp med diabetes typ 1 som särskiljer sig genom att 

inte följa nationella och internationella riktlinjer för egenvård. 

 

Syfte: Att undersöka hur unga vuxna med diabetes typ 1 upplever livskvalitet och förmåga till 

egenvård. 

 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt med deskriptiv design. Femton kvalitativa artik-

lar inkluderades för att besvara frågeställningarna. Litteratursökningen gjordes i PubMed, CI-

NAHL och PsychInfo. 

 

Resultat: Unga vuxna med diabetes typ 1 är i behov av olika typer av stöd och hjälpmedel för 

att genomföra god egenvård. Rädslan för hypoglykemi, brist på anpassad miljö och brist på 

stöd och kunskap från omgivning är det som påverkade unga vuxna med diabetes typ 1 upp-

levda livskvalitet negativt. Faktorer som hindrade unga vuxna från god egenvård bestod av 

stigmatisering, diabetesrelaterad stress, bristande socialt stöd och brist på anpassad miljö. En 

optimistisk attityd, stöd av familj och vårdpersonal, användning av teknik och att ta en aktiv 

roll i sin diabetessjukdom var faktorer som underlättar förmågan till egenvård.  

  

Slutsats: Litteraturöversikten visar att unga vuxna med diabetes typ 1 har en mångdubblad 

sårbarhet under övergångsperioden från barn- till vuxenliv och ställs inför en ökad uppsätt-

ning utmaningar genom att parallellt axla övergången från barn- till vuxen och samtidigt ta 

eget ansvar för sin diabetessjukdom. Att minska det diabetesrelaterade stigmat, öka tillgång 

till platser för egenvård och ett individanpassat stöd kan främja livskvalitet och förmåga till 

egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1. 

 
 
 
 
 
 
 
NYCKELORD 
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ABSTRACT 
 

Background: Type 1 diabetes is a chronic condition wich usually appears in childhood but 

can be developed in people aged up to 35 years of age. Young adults with Type 1 diabetes is 

the patient population which exhibit poor treatment adherence by not ensuing the recom-

mended the national and international guidelines for self-care. 

 

Aim: To describe quality of life and ability to engage in self-care in young adults with Type 1 

diabetes. 

 

Method: This study was made a literature review with a descriptive design. To answer the is-

sues of this study 15 original articles were included. The literary search was made in PubMed, 

CINAHL and PsychInfo. 

 

Results: Young adults with Type 1 diabetes is in need of different types of support and re-

sources to perform self-management. The fear of becoming hypoglycemic, absence of a suita-

ble environment and support, lack of knowledge in society affected the quality of life in 

young adults with Type 1 diabetes. Health-related stigma, stress related to diabetes, a lack of 

social support, using techniques and engaging in self-managing behaviours was associated 

with better better treatment adherence. 

 

Conclusion:The literary review showed that young adults with Type 1 diabetes have a multi-

plied vulnerability during the transitioning from adolescence to adulthood and are faced with 

an increased set of challenges by transitioning whilst taking full responsibility of their condi-

tion. The possibility of privacy for self-care and increased individualized support can promote 

the quality of life and the ability to self-care in young adults with type 1 diabetes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS 
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BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Idag beräknas det finnas runt 50 000 personer i Sverige som har diabetes typ 1 varav 43 000 

är över 18 år (Diabetes, 2017). Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som oftast drabbar barn 

och unga vuxna upp till 35 års ålder. Sjukdomen uppstår när insulinproducerande celler i 

bukspottkörteln förstörs och blir oförmögna att producera insulin. Insulin är ett hormon som 

produceras i bukspottkörteln och är mycket viktigt för kroppens uppbyggnad. Detta sker ge-

nom att insulinet ser till att glukos kan ta sig in i cellerna vilket det inte gör hos en person med 

diabetes. Insulinet måste då tillföras på egen hand flera gånger om dagen i form utav insulin-

injektioner (Hanås, 2014). Det finns även annan egenvård som krävs vid denna sjukdom som 

till exempel daglig kontroll av blodsockernivån och kostrestriktioner. Egenvård ger många 

långsiktiga vinster men inte lika många kortsiktiga. Därför kan det vara svårt för personer 

med diabetes att motivera sig till egenvård och speciellt om ansträngningarna tycks vara 

större än vinsterna. För att en person med diabetes ska lyckas med sin egenvård måste perso-

nen få stöd och utbildning (Wikblad, 2012). Relationen till vårdteamet måste även vara bra 

för att egenvården ska fungera på bästa sätt (Polonsky, 2002).    

 

Övergångsperiod 

Begreppet transition innebär en övergångsperiod mellan två stabila faser. Att gå från tonåring 

till att bli vuxen kan ses som en transition där individen utvecklas från att vara tonåring till att 

bli vuxen (Wikblad, 2012). Övergångsperioden kan ses som en kritisk tid för hälsa och välmå-

ende (Park, Scott, Adams, Brindis & Irwin, 2014). Det är en period i livet då diabetessjukdo-

men konkurrerar med andra viktiga saker som till exempel jobb eller att umgås med kompisar 

och då hälsobeteenden grundläggs (Wikblad, 2012). De unga vuxna står inför flera möjlig-

heter och förändringar. Under detta skede flyttar många hemifrån och ska ta hand om sig 

själva. De unga vuxna börjar även i denna ålder att ta sig in i arbetsmarknaden eller börjar stu-

dera på universitet. Det är därför viktigt att som vårdpersonal förstå de känslomässiga och so-

ciala faktorerna relaterat till övergångsfasen för att kunna uppnå goda hälsoeffekter (Monag-

han, Helgeson & Wiebe, 2015).   

  

Övergången från tonåring till vuxen kan vara svår men kan tänkas bli desto mer komplicerad i 

samband med att leva med en kronisk sjukdom (Pyatak et al., 2017). Diabetessjukdomen stäl-
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ler höga krav på unga vuxna som daglig administrering av insulin, kontroll av blodsocker-

värde, följa kostråd, träna regelbundet och undvika hypo- samt hyperglykemi (Wysocki, 

Hough, Ward, & Green, 1992). Studier visar att unga vuxna med diabetes typ 1 är mer utsatta 

för känslomässiga svårigheter än unga vuxna utan diabetes vilket kan försvåra övergången. 

Samma studie visar att en stor andel unga vuxna idag inte uppfyller rekommendationerna för 

ett accepterat blodsockervärde (Monaghan et al., 2015). Faktum är att unga vuxna tillhör den 

grupp med sämst sjukdomskontroll, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser längre fram i 

livet (Lundin, 2008).  

 

Risker 

Samtidigt som unga vuxna med diabetes ska ta an vuxenlivet och dess utmaningar ska de 

även hantera sin kroniska sjukdom, alla känslor som kommer i samband med sjukdomen och 

egenvården som sjukdomen kräver (Rao, Hammen & Daley, 1999). Unga vuxna med diabetes 

typ 1 är mer utsatta för känslomässiga svårigheter än unga vuxna utan diabetes vilket gör ste-

get till vuxenlivet till en ännu större utmaning. Studier visar att unga vuxna har en större ten-

dens till akutvårdsbesök i förhållande till besök i primärvården vilket kan vara en indikation 

på att engagemanget av förebyggande vård minskat samt att riskbeteenden ökat. Eftersom 

unga vuxna befinner sig i en kritisk tid i livet där hälso- och beteendemässiga vanor anläggs 

finns det anledning att tro att detta kan ha en stor påverkan på fortsatt egenvård i sin diabetes-

sjukdom (Monaghan et al., 2015).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll att stödja och handleda personerna i dessa situationer är mycket viktig. 

Sjuksköterskan bör finnas tillgänglig får att kunna ge råd och trygghet i problemen som kan 

uppkomma (Wikblad, 2012). Behandling av diabetes bygger på ett bra samspel mellan patien-

ten, vårdteamet runt patienten och omvårdnad. Patienten ska bli behandlad med respekt och 

omtanke. En av de viktigaste uppgifter en sjuksköterska har gällande behandling av patienter 

med diabetes är att ge kunskap om egenvård. Grundläggande för information är att den ska 

anpassas till patienten och kunna sättas i praktik. Patienten måste ha tillräckligt med kunskap 

för att själv kunna göra svåra medicinska överväganden i vissa situationer (Agardh & Berne, 

2010). Kunskap patienten får av sjuksköterskan kan hjälpa personen att hitta balans i varda-

gen, vilket kan resultera i en bättre livskvalitet (Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh & 

Vanaki, 2014).       
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Livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp som kan definieras och tolkas på många olika sätt. Livskvalitet kan 

vara ett subjektivt välbefinnande, glädje och en tillfredsställelse av behov och funktionsför-

måga. Genom att undersöka uppfattningar om vad som upplevs som god hälsa hos unga 

vuxna med diabetes typ 1 kan utgångspunkten för sjukvårdens hälsofrämjande roll erhållas 

(Wiklund & Bergbom, 2017). Intresset och tillämpningen för begreppet livskvalitet som hjälp 

för att utvärdera av hälso- och sjukvård har ökat med tiden, särskilt gällande kroniska sjukdo-

mar (Moons et al., 2006). Diabetes är en kronisk sjukdom vilken inverkar på det dagliga livet 

24 timmar om dygnet och kan därför påverka livskvaliteten hos unga vuxna. Budskap från 

forskningen säger att unga människor som anstränger sig för att få bättre ordning på sin diabe-

tes också upplever en förbättrad livskvalitet, inte tvärtom (Hanås, 2014). I tidigare studier av 

unga vuxna med diabetes typ 1 har ett lägre blodsocker korrelerat med signifikant bättre livs-

kvalitet i jämförelse med ett högre värde (Anderson et al., 2017). Patientens livskvalitet måste 

vara ett högt prioriterat mål i behandlingen av en kronisk, komplicerad och allt mer utbredd 

sjukdom som diabetes. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med hur livskvalitet kan förenas 

med den i många avseenden komplicerade behandling hanteringen av diabetes typ 1 innebär 

(Wikblad, 2012).  

 
Egenvård 

Med egenvård menas hälso- och sjukvårdsåtgärder patienten utför själv, med hjälp av närstå-

ende eller assistent i hemmet (Socialstyrelsen, 2017). Begreppet egenvård lanserades ur-

sprungligen för vård av lättare sjukdomstillstånd som med enkla medel kan klaras av på egen 

hand. Egenvård innebär också ett ansvar för individen att leva enligt riktlinjer för att minska 

risk för skador, följdsjukdomar och långtidskomplikationer. Egenvård innebär också ett eget 

ansvar att följa behandling och läkemedelsterapi för att denna ska bli så effektiv och menings-

full som möjligt. Egenvård vid diabetes blir ett vitt begrepp som innefattar hur diabetes bäst 

behandlas i det dagliga livet, att känna till olika yttringar av diabeteskomplikationer som kan 

uppträda och hur de tas om hand på ett adekvat sätt. Kunskap om vad man klarar av själv 

samt när och hur snabbt sjukvården ska kopplas in för konsultation och hjälp är en annan vik-

tig aspekt av egenvård (Agardh, 2011). Eftersom egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder 

krävs att legitimerad personal godkänner att patienten i fråga klarar av att utföra detta utan 

risk att ta skada. Vårdgivaren står för de rutiner som ska bedöma förmåga, informera och följa 

upp inklusive ompröva vid ändrade förutsättningar (Socialstyrelsen, 2017). 
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Vid insjuknandet av diabetes ingår utbildning i ett tidigt skede. Relevant egenvård innehåller 

tekniska aspekter som glukoskontroll, injektioner och skötsel av insulinpump samt kunskap 

om hur situationer med hypo- och hyperglykemi ska tas om hand (Wikblad, 2012). Kostpla-

nering anpassad för den enskilde individen är basen för all typ av behandling av diabetes typ 1 

i kombination med insulintillförsel. Tillsammans med fysisk aktivitet och glukoskontroll ut-

görs grunden för en god egenvård. Kostråd vid diabetes innebär i stora drag en kost med låg 

andel fett och tillsatt socker, hög andel kolhydrater och ett högt kostfiberinnehåll. Alkohol på-

verkar fett- och kolhydratomsättningen samt ger ett betydande energitillskott vilket kan öka 

risken för hypoglykemi (Agardh, 2011). Fysisk aktivitet har tillsammans med kost identifie-

rats som den viktigaste livsstilsfaktorn genom att skydda mot en rad negativa hälsorisker 

(Cordella, 2017). Fysisk aktivitet ger positiva effekter på blodsockret genom att öka förbruk-

ningen av glukos utan att öka insulinbehovet. Andra viktiga fördelar är minskad risk för hjärt- 

och kärlsjukdom, minskad insulinkänslighet, övervikt och försämrad blodsockerkontroll 

(Hanås, 2014).  

 

Teoretisk referensram  

Dorothea Orem har sedan 1959 arbetat med att utveckla en omvårdnadsmodell som mynnat ut 

i tre sammanhängande teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem, vilka haft 

betydande inflytande på omvårdnadstänkandet (Kristoffersen et al., 2008). Teorin om egen-

vård utgår från att människor frivilligt utför handlingar vilken upprätthåller största möjliga 

hälsa och välbefinnande. Kapaciteten att genomföra egenvård förändras konstant genom livet 

och bygger på fysiska, psykiska, sociala och kulturella faktorer vilka kan ses som oskiljaktiga 

delar i en individs hälsa (Orem, 2001). Faktorer som kan utgöra begränsningar i kapacitet till 

egenvård kan vara inre faktorer som ålder, kön eller hälsotillstånd. En yttre faktor skulle 

kunna vara en oväntad bortgång i familjen. Egenvård kommer att variera mellan individer till 

följd av olika kulturella och sociala erfarenheter. Orem (1991) menar att egenvård är ett soci-

alt inlärt beteende och syftar till att leva enligt de normer som finns i en individs sociala sam-

manhang. En grundval i omvårdnadsmodellen är att kapaciteten av egenvård bygger på kun-

skap. Individen kan söka kunskap, stöd och resurser för att tillämpa dessa i form av färdig-

heter och egenvårdshandlingar. Barn och ungdomar har på grund av bristande mognad därför 

inte samma möjligheter att tillskansa sig kunskap och behöver därför förlita sig till vuxna i 

genomförandet av egenvård. 
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Orems teorier grundas på en stor tilltro till människans resurser, förmåga samt vilja att ta vara 

på sig själv (Orem, 1991). Teorin om egenvårdsbrist kan tillämpas när en individ inte har för-

mågan att möta sitt eget eller anhörigas omvårdnadsbehov. Teorin om omvårdnadssystem be-

skriver situationer när en obalans uppstår i förhållande mellan en individs behov och förmåga 

att utföra nödvändiga handlingar. Begreppet omvårdnadskapacitet grundar sig i en annan indi-

vids möjlighet att kompensera det uppkomna omvårdnadsbehovet (Orem, 2001).  

 

Sjuksköterskans roll enligt Orem (1991) är att identifiera när en individ inte har förmågan att 

möta sitt omvårdnadsbehov. Åtgärder kan bestå av att faktiskt utföra egenvårdshandlingar åt 

individen men även att stödja patient och anhöriga på det sätt situationen kräver. Arbetet ska 

baseras på en fungerande dialog med individen för att kontinuerligt bedöma behov och kun-

skapsluckor. Sjuksköterskan ska möta individens behov genom att utforma en plan för hur 

och av vem individen kan hjälpas på bästa sätt. Valet av Orem som teoretisk referensram mo-

tiveras med att förmåga och förutsättningar till egenvård alternativt sjukvårdens kompense-

rande roll kan ha en stor betydelse för gruppen unga vuxna med diabetes typ 1. 

 

Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ställer stora krav på patienten själv i form av en 

konstant förberedelse, planering och utvärdering av sitt blodsockervärde. Sjukdomen innebär 

ett stort ansvar under alla dygnets timmar och kan potentiellt innebära fara för livet. Därtill 

kommer ansvaret i att dosera och administrera läkemedel och fatta dagliga beslut som kan 

komma att påverka hälsan inom de närmsta timmarna samt långt fram i tiden. Att vara ung 

vuxen innebär ofta stora fysiska och psykiska förändringar och höga krav från omgivningen, 

att dessutom leva med en kronisk sjukdom kan därför upplevas som en stor påfrestning. Även 

en oro för framtiden kan finnas då förhöjda blodsockervärden riskerar att ge framtida konse-

kvenser i form av diabetesrelaterade komplikationer. Unga vuxna är den grupp med diabetes 

typ 1 som särskiljer sig genom att inte följa nationella och internationella riktlinjer för diabe-

tesvård (Beck et al. 2012). Således är det viktigt att identifiera de behov och resurser patient-

gruppen besitter för att främja livskvalitet och egenvård. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur unga vuxna med diabetes typ 1 upplever livskvalitet och förmåga 
till egenvård.  
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Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar livskvaliteten hos unga vuxna med diabetes typ 1?      

Vad upplever unga vuxna hindrar förmågan att sköta sin egenvård vid diabetes typ 1? 

Vad upplever unga vuxna underlättar förmågan att sköta sin egenvård vid diabetes typ 1? 

 

METOD 

Forskningsdesign 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt med deskriptiv design baserat på kvalitativa 

originalartiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Detta för att beskriva det nuvarande kun-

skapsläget och besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Litteratursökningen bestod utav en systematisk databassökning. För att säkerställa en så säker 

och noggrann sökmetod som möjligt har vi tagit hjälp utav en bibliotekarie verksam på Upp-

sala universitet. Noggrant valda sökord formulerades utifrån syftet och omfattar valt ämnes-

område. Sökningen skedde i tre olika databaser, PubMed, PsychINFO och CINAHL, för att 

säkerställa ett brett utbud av artiklar. Valet av databaser baserades ett brett utbud av artiklar 

med vårdinriktning.  

 

Sökningen baserades på kombinationer av engelska MeSH-termer för att begränsa antalet träf-

far med relevans för ämnet. De sökord som användes var “Diabetes type 1”, “diabetes melli-

tus type 1/psychology”, “young adults”, “adolescent”, “health behavior”, “adaptation, psycho-

logical”, quality of life”, “psycological factors”, “risk factors”, “nursing”, “emerging adults”, 

“qualitative study” och “self-management”. Trunkering användes för att möjliggöra träffar på 

dokument som innehåller ordets betydelse i alla dess böjningsformer. AND användes för att 

koppla ihop olika söktermer, OR användes för att få fram synonymer till annan term (Friberg, 

2012).  

 

Inklusionskriterier som valdes för litteraturöversikten var att de skulle vara kvalitativa origi-

nalartiklar skrivna på engelska, publicerade tidigast 2008, vara etiskt granskade och innefatta 

personer mellan 18 och 30 år. Exklusionskriterier var artiklar vilka inte varit tillgängliga ge-

nom universitetets bibliotek eller via open access, artiklar vilka inte överensstämmer med lit-

teraturstudiens syfte samt de artiklar som inte klarade kvalitetsgranskningen. 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa abstracts Antal lästa artiklar Antal inkluderade artiklar 

PubMed “Diabetes Mellitus Type 1/psy-

chology” OR Diabetes Mellitus, 

Type 1/therapy* AND “Young 

Adult” OR “Adolescent” AND 

“Health Behavior*” OR “Adap-

tation, Psychological” 

154 18 2 2 

CINAHL “Diabetes Mellitus type 1” 

AND “Young Adult” AND 

”Health Behavior” AND 

“Psycological factors” OR 

“Risk factors” OR “Nursing” 

38 8 1 1 

PsychInfo “Diabetes Mellitus type 1” 

AND “Young Adult” AND 

”Health Behavior” 

101 10 1 2 

PubMed “Diabetes Mellitus type 1” 

AND “Quality of life” AND 

“Young Adults” 

290 14 8 2 
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PubMed “Diabetes Mellitus type 1” 

AND “Young Adults” AND 

“Self-management”   

291 22 8 3 

PubMed “Diabetes type 1” AND “Young 

Adults OR” Emerging Adults” 

AND “Quality of life” 

281 28 11 2 

PubMed “Diabetes type 1” 

“Young Adults” OR “Emerging 

Adults” AND “Quality of Life” 

AND “Qualitative Study” 

150 17 9 3 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av samtliga utvalda artiklar har utförts för att säkerställa att litteraturö-

versikten antar en hög grad av tillförlitlighet. Kvalitetsgranskningen syftar till att systematiskt 

säkerställa varje enskild utvald studies validitet på en skala med “låg”, “medel” och “hög” 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att granska de valda artiklarna användes 14 gransknings-

frågor formulerade i Fribergs (2012) vilka publiceras i en tillhörande bilaga. De 14 frågorna 

har sedan besvarats med antingen “ja” eller “nej”, på några utav frågorna är ej dessa svar ej 

möjliga och besvaras istället med “bra” eller “dåligt”. De artiklar som besvarar 11-14 av frå-

gorna anses ha hög kvalitet, de artiklar som besvarar 8-10 frågor bedöms vara av måttlig kva-

litet och de artiklar som svarat på 7 eller färre frågor bedöms vara av bristande kvalitet (Will-

man & Stoltz, 2016). Artiklar med bristande kvalitet har uteslutits vilket beskrivs och motive-

ras i metodbeskrivningen. Alla inkluderade artiklar redovisas i bifogad artikelmatris (Friberg, 

2012).  

 

Resultatanalys 

Valda artiklar kommer att analyseras enligt Fribergs (2012) 3-stegs modell. Studierna läses 

först igenom som helhet flera gånger för att förstå dess innehåll och sammanhang. Här ska en 

översiktstabell över inkluderade studier utformas. Det ska även formuleras en sammanfattning 

av varje enskild studie med det mest väsentliga som används som stöd i analysprocessen. Steg 

två innebär att likheter och skillnader mellan valda artiklar ska identifieras. Detta sker struktu-

rerat och innefattar likheter och skillnader i de teoretiska utgångspunkterna, metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat. Dessa presenteras kortfattat i översiktstabel-

len. Steg tre innebär en sammanställning av de analyserade artiklarna. Resultatet kommer att 

fokusera på likheter och skillnader i de valda studierna och presenteras i beskrivande form uti-

från framarbetade kategorier i analysprocessen. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Inkluderingen av artiklar till litteraturöversikten kommer att baseras på de förhållningsregler 

och riktlinjer CODEX utformat där utgångspunkten i forskningsetiken ligger i forskarens eget 

etiska ansvar (CODEX, 2018). Etiska överväganden kommer göras vid urval samt i presentat-

ionen av data. Valda artiklar ska spegla syfte och frågeställningar och inte baseras på förutfat-

tade meningar. Artiklarna ska vara granskade och godkända av en etisk kommitté alternativt 

ha formulerat utförliga etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

I resultatet har 15 kvalitativa originalartiklar sammanställts. Majoriteten av artiklarna kommer 

från USA men det förekommer även artiklar från Europa, Australien och Kanada. Av de sam-

manställda artiklarna uppnådde de flesta hög kvalitetsgrad men även artiklar som bedömdes 

ha en kvalitetsgrad medel ingår i resultatet. Författarna har arbetat fram tre huvudkategorier 

vilka syftar till att besvara frågeställningarna. Under två av kategorierna har ett antal subkate-

gorier skapats. 

 
 

Upplevd livskvalitet 

I flera studier uppgav de unga vuxna med diabetes typ 1 att rädslan för hypoglykemi påver-

kade deras livskvalitet negativt (Abdoli et al., 2017; Hill et al., 2013; Wilson et al., 2012). I 

artikeln av Abdoli et al. (2017) berättade deltagarna om sin rädsla för att dö på grund av dia-

beteskoma eller svår hypoglykemi vilket gav till följd en sämre upplevd livskvalitet hos de 

unga vuxna med diabetes. Elever på universitet med diabetes typ 1 ansåg att en mer diabetes-

anpassad skolmiljö skulle påverka deras livskvalitet positivt genom att på så sätt minska räds-

lan för hypoglykemi och få de unga vuxna att känna sig mer trygga på dagarna (Hill et al., 

2013 & Wilson et al., 2012). I studien av av Hill et al. (2013) ansåg deltagarna utöver sin 

rädsla för hypoglykemi att brist på stöd och kunskap om diabetes typ 1 påverkade deras livs-

kvalitet negativ. Stöd i relation till livskvalitet är något som nämns i studien av Fredette et al. 

(2016) men i denna artikel på ett positivt sätt. Deltagarna i studien upplevde en högre uppfat-

tad livskvalitet genom stöd av deras vänner. Vännerna ansågs som en viktig del av livet på 

universitet och därmed en viktig källa till stöd. I samma artikel framkommer positivt tänkande 

hos de unga vuxna som en bidragande faktor till en bättre uppfattad livskvalitetet. Vidare upp-

levde deltagarna en bättre livskvalitet genom att hitta de positiva med att leva med diabetes 

typ 1.                 

 
Upplevelser som hindrar förmågan att sköta sin egenvård för unga vuxna med diabetes typ 1 

Stigmatisering  

I studien av Jeong et al. (2018) undersöktes hälsorelaterat stigma och hur det kan påverka för-

mågan till egenvård hos 14 unga vuxna som diagnostiserats med diabetes typ 1. Ett av de hu-

vudteman som identifierats var “Önskan att ses som en person, inte en sjukdom”. I flera stu-

dier uttryckte unga vuxna en rädsla för att berätta om sin sjukdom med risk för att särbehand-

las eller diskrimineras i sociala sammanhang, på arbetet, skolan och i möte med en framtida 
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partner (Celik et al., 2015; Balfe et al., 2013; Hill et al., 2013; Pyatak., 2011; Rasmussen et 

al., 2010). Ytterligare två huvudteman i studien av Jeong et al (2018) var “Känna skam för att 

sköta sin diabetessjukdom på allmän plats” och “Viljan att vara normal”. Hos unga vuxna 

med diabetes typ 1 identifieras varierande nivåer av känslomässiga dilemman som skam, 

skuld, rädsla, ensamhet, hopplöshet och låg motivation (Clarke et al. 2017). De unga vuxna 

uttryckte även upplevelser av skam och att känna sig generad över att utföra egenvård bland 

andra (Celik et al., 2015; Hill et al., 2013; Jeong et al., 2018). Många unga vuxna upplevde 

det särskilt svårt med tillgång till platser med möjlighet att i avskildhet sköta sin egenvård 

(Balfe et al., 2015; Rasmussen et al., 2010; Jeong et al., 2018). Vidare uttrycker de unga 

vuxna en frustration över att ständigt behöva förklara sig i relation till sin sjukdom samt be-

möta förutfattade meningar och missförstånd. Detta kunde leda till att leva med diabetes typ 1 

upplevdes som en kamp i att övervinna känslor av ilska och stress. Viljan att under olika tider 

känna sig fri, och som alla andra, kunde i många fall leda till att deltagarna i studierna ignore-

rade sin sjukdom, ett så kallat riskbeteende (Celik et al., 2015, Jeong et al., 2018, Pyatak., 

2011). Många unga vuxna uppvisar en tendens att dölja sin sjukdom, viljan att dela med sig i 

olika sammanhang berodde främst på den potentiellt negativa inverkan detta kunde ha (Celik 

et al., 2015; Hill et al., 2013). Negativa känslor kring diabetessjukdomen konstaterades på-

verka det psykiska måendet vilket medförde negativa konsekvenser av egenvård (Balfe et al., 

2013, Pyatak., 2011). 

 

Diabetesrelaterad stress 

Unga vuxna med diabetes demonstrerar en stor variation av egenvårdsbeteenden, följsamhet 

till behandling och med ett blodsocker över önskat värde (Jeong et al., 2018). Sjukdomen le-

der i många fall till en känslomässig stress kopplat till minskad kontroll, en oro för framtiden 

och upplevas som ett hinder i livet (Celik et al., 2015; Pyatak., 2011; Rasmussen et al., 2010). 

I två studier fanns även en känsla av osäkerhet i förhållande till omgivningen och dess för-

måga att agera i en potentiellt akut situation av hypoglykemi (Hill et al., 2013; Brady et al., 

2017). Bristande kunskap kring diabetes typ 1 hos omgivningen kunde således bidra till stress 

hos de unga vuxna (Abdoli et al., 2017; Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; Hill et al., 2013; 

Jeong et al., 2018). 

 

I studien av Rasmussen et al. (2010) identifieras två typer av stress som påverkar unga vuxna 

med diabetes. Livsutvecklingsrelaterad stress som grundar sig i de utmaningar i övergångspe-

rioden som vuxenlivet väcker som att flytta hemifrån, börja arbeta eller studera på universitet 
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samt i skapandet av nya relationer. Diabetesrelaterade stressfaktorer i övergångsperioden kan 

bestå utav att bli diagnostiserad, alltid tvingas planera sin tid, en rädsla för att utveckla lång-

tidskomplikationer, att börja behandling med insulinpump samt att vetskapen av att leva med 

en kronisk sjukdom (Celik et al., 2015; Fredette et al., 2016; Rasmussen et al., 2010). Upple-

velsen av egenvård som en börda och att känna sig begränsad identifierades hos majoriteten 

av av de unga vuxna. Att utföra egenvård på särskilda tider, utmärka sig bland andra och svå-

righeter att implementera nya hälsosamma vanor tycks bidra till en stor del av daglig stress 

och riskbeteende bland unga med diabetes (Celik et al., 2015, Pyatak., 2011). Stressfaktorer 

konstaterades i sin tur kunna resultera i bristande motivation till egenvård och sämre gluko-

skontroll (Brady et al., 2017; Fredette et al., 2016). 

 

Från barn- till vuxenvård 

I flera studier uppger unga vuxna att de upplevt en inre konflikt i relation till sin diabetes och 

förändringarna som övergången till vuxenlivet består utav (Abdoli et al., 2017; Celik et al., 

2015; Hill et al., 2013). De unga vuxna upplevde att ha kännedom om rekommendationer för 

egenvård inte räckte till, det krävdes hårt arbete och anpassning av det dagliga livet för att 

upprätthålla en god egenvård. Deltagare i studien av Perry et al. (2012) rapporterade att de 

nödvändigtvis inte var redo att axla ansvaret av egenvård som övergången innebar men upp-

levde att tillgång till god vård och vägledning av utbildad vårdpersonal underlättade för utfö-

randet av egenvård (Brady et al., 2017). I flera studier upplevde de unga vuxna att bytet av 

vårdgivare från barn- till vuxenmottagning innebar en otrygghet, lägre grad av tillgång till 

vård vilket kunde leda till uteblivna besök (Abdoli et al., 2017; Celik et al., 2015; Hynes et al., 

2015; Perry et al., 2012; Pyatak., 2011; Rasmussen et al., 2010) och en känsla av att hamna 

mellan stolarna (Wilson et al., 2010). Relationen mellan vårdgivare och patient ansågs vara 

den främsta orsaken till att unga vuxna närvarar eller uteblir från ett besök hos en vårdgivare 

(Hynes et al., 2015). Generellt fanns en uppfattning bland unga vuxna att vuxenvården inte är 

tillräckligt anpassad för yngre med diabetes typ 1 samt med en lägre grad av personcentrering 

(Perry et al., 2012; Hynes et al., 2015; Wilson et al., 2012). I mötet med vårdpersonal var brist 

på empati, anpassade råd och en beskyllande ton identifierade som faktorer för minskad när-

varo och anpassning (Celik et al., 2015; Hynes et al., 2015; Pyatak., 2011) Grad av diabetesre-

laterad stress och uppfattat värde av besöket kunde också påverka unga vuxnas benägenhet att 

närvara. Unga vuxna med en negativ uppfattning av egenvård och mindre frekvent kontakt 

med vården uppvisade även ett sämre engagemang i sin egenvård och ökad diabetesrelaterad 

stress (Hynes et al., 2015). En annan vanlig känsla bland deltagarna var att inte få samma 
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hjälp som tidigare i livet (Wilson et al., 2012). De deltagare som befann sig i de något högre 

åldrarna kunde även identifiera egen mognad och mottaglighet som ett hinder för vård (Perry 

et al., 2012).  

 

Bristande socialt stöd 

Många unga vuxna upplevde att vuxenlivet ställde dem inför nya utmaningar genom ett mins-

kat socialt stöd av omgivning, familj och vänner (Abdoli et al., 2017; Hill et al., 2013; Perry 

et al., 2012; Brady et al., 2017; Fredette et al., 2016). I studien av Celik et al. (2015) angav 

deltagarna svårigheter att lita på att familj och vänner har en förståelse för sjukdomen och en 

rädsla för att ta fullt eget ansvar för sin diabetessjukdom. Vidare beskrevs att frånvaro av per-

soner som agerar uppmuntrande i hanteringen av diabetes kan vara en bidragande faktor till 

att egenvård försummas (Abdoli et al., 2017; Hill et al., 2013). I övergången från att vara barn 

till att bli vuxen med diabetes beskrevs många unga vuxna uppleva en brist på kunskap i den 

nya omgivningen, sociala nätverk samt stöd från vänner och föräldrar med erfarenhet (Brady 

et al., 2017; Fredette et al., 2016; Perry et al., 2012). Att flytta hemifrån innebär att den unga 

vuxna axlar allt ansvar som föräldrar tidigare delat och det krävs en ny strategi för egenvård 

(Brady et al., 2017; Fredette et al., 2016). Den nya situationen som uppstått kräver ständig 

planering och eget ansvar från den unga vuxna (Abdoli et al. 2017; Brady et al. 2017; Fredette 

et al. 2016; Rasmussen et al. 2010). I studien av Rasmussen et al. (2010) beskrivs begreppet 

“uppfattad kontroll” kopplat till självförtroende och upplevd förmåga att sköta sin egenvård 

som essentiell för själva utförandet. En annan studie av Balfe et al. (2013) visar också att ett 

minskat socialt stöd kunde öka den egna medvetenheten hos de unga vuxna och således 

främja egenvård på lång sikt. 

 

Övergångsperioden från barn till vuxen är en tid som ofta präglas av hormonella förändringar, 

risktagande och alkoholkonsumtion (Rasmussen et al. 2010). För unga vuxna med diabetes 

medför det högre krav av en aktiv egenvård (Brady et al., 2017; Wilson et al., 2010) och 

kunde leda till att de i större utsträckning än andra jämnåriga ofta avstod liknande aktiviteter 

på grund av svårigheter att hantera sin diabetes och rädsla att drabbas av hypoglykemi. 

Grupptryck och känslor av att särbehandlas av jämnåriga likväl som känslor av frustration och 

ilska kan leda till ytterligare stress (Celik et al., 2015; Rasmussen et al., 2010). Brist på till-

gång till socialt stöd med kunskap om diabetes och dess dagliga utmaningar och dagliga an-

svar kan förvärra den befintliga stress många unga vuxna känner (Brady et al., 2017; Celik et 

al., 2015; Pyatak., 2011). 
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Tiden räcker inte till 

Att inte kunna styra över sin tid och skapa en effektiv rutin för egenvård identifierades som ett 

hinder för god egenvård inom såväl arbetsliv som på universitet och under sin fritid (Balfe et 

al., 2013; Celik et al., 2015;  Fredette et al., 2016, Hill et al., 2013; Payatak., 2011; Wilson et 

al., 2010;). I flera studier fann unga vuxna med diabetes svårigheter att balansera egenvård 

med vidareutbildning. Faktorer som stress, tidsbegränsning och tillgång till en lämplig miljö 

påverkar förmågan att utföra diabetesvård negativt (Balfe et al., 2015; Celik et al., 2015; Fre-

dette et al., 2016; Wilson et al., 2010). De unga vuxna upplevde även att den stress som vidare 

studier innebar kunde bidra till högre blodsockervärden (Hill et al., 2013; Wilson et al., 2010). 

I studien av Fredette et al. (2016) upplevde deltagarna att det krävdes tid, plats och planering 

för att ha tillgång till nödvändiga instrument och läkemedel för egenvård. Ett uteblivet stöd 

från universitetet kunde också bidra till upplevda svårigheter att sköta egenvård av diabetes i 

universitetsmiljö (Wilson et al., 2010; Hill et al., 2013). 

 

I arbetslivet rapporterades en konstant press att hinna med egenvård under arbetstid. Vidare 

kunde de unga vuxna känna skuld och reflektera kring egenvård som handlingar som tar tid 

från arbetsuppgifter samt hur detta skulle uppfattas av kollegor och känna en rädsla för att an-

ses vara för sjuk för att arbeta (Abdoli et al., 2017; Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015). Ar-

betsrelaterad stress kunde bidra till ett ökat riskbeteende i form av minskad kostplanering, 

kontroll av blodsocker och administrering av insulin (Celik et al., 2015; Balfe et al., 2013). I 

likhet med uteblivna besök hos vårdgivare konstaterades att de unga vuxna med mer negativa 

känslor kring sin diabetes var mer benägna att försumma sin egenvård (Balfe et al., 2013). 

Flera studier rapporterade att tidsbegränsning både i arbetslivet samt på universitet kan leda 

till ett risktagande egenvårdbeteende genom att unga vuxna ofta väljer att acceptera ett högt 

blodsocker eftersom det är lättare att hantera i kontrast till hypoglykemi (Balfe et al., 2013; 

Hynes et al., 2015; Pyatak., 2011; Wilson et al., 2010).  

 
Upplevelser som underlättar förmågan att sköta sin egenvård för unga vuxna med diabetes typ 1 

Stöd av familj och vårdpersonal  

I flera studier rapporterades att stöd från familj varit viktigt för unga vuxna med diabetes typ 

1. Engagemanget från familjen har haft en positiv inverkan på deltagarnas egenvård. (Fredette 

et al., 2016; Abdoli et al., 2017; Habenicht et al., 2018). I studien av Fredette et al. (2016) 

nämnde många deltagare att stödet från familjen betydelsefull i processen att balansera diabe-

tesrelaterad egenvård och axla ansvaret som universitetsstudent. Föräldrarnas ansvar upphör 
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inte då unga vuxna börjar studera på universitet utan fortsätter vara en viktig källa till stöd ge-

nom att underlätta övergången till universitet samt under skolgången (Habenicht et al., 2018). 

Detta framkommer även i studien av Abdoli et al. (2017) där familjens stöd varit central för 

deltagarna genom föräldrarnas hjälpande roll som funnits där oavsett bra eller dålig dag för 

den unga vuxna. Deltagarna i studien ansåg att familjen var den största supporten vid egen-

vård. Stöd, information och uppmuntran från vårdpersonalen har även visat sig vara viktigt för 

de unga vuxna med diabetes typ 1. Speciellt under övergångsperioden från barn- till vuxen då 

de unga vuxna ska börja ta hand om sig själva och inte har någon förälder som hjälper till 

(Hynes et al., 2015). Att få korrekt vägledning från sjukvården är avgörande för att de unga 

vuxna ska kunna sköta sin egenvård på bästa sätt (Brady et al., 2017). 

 

Ett intressant fynd i artikeln Hill et al. (2013) var att de unga vuxna kunde vända en negativ 

aspekt i hanteringen av egenvård till något positivt. Deltagarna upplevde att kunskap och upp-

muntran till egenvård minskade i sin omgivning i samband med övergång från gymnasiet till 

universitetet. De unga vuxna blev tvungna att själva ta ansvar för den egenvård som krävdes. 

Deltagarna såg de positiva genom att på så sätt bli mer självständiga i hanteringen av egen-

vård.   

 

Aktiv roll i sin diabetesvård 

Att ta en aktiv roll i sin diabetesvård genom att planera, ha en optimistisk inställning och dis-

kutera problem med andra med diabetes var faktorer som hade en positiv påverkan på för-

mågan till egenvård (Fredette et al., 2016; Brady et al., 2017; Balfe et al., 2013; Abdoli et al. 

2017). Vikten av att planera sina dagar för att kunna sköta egenvården på universitet eller ar-

bete är något som framkommer i flera studier (Fredette et al., 2016; Brady et al., 2017; Balfe 

et al., 2013). Deltagarna beskrev i artikeln av Fredette et al. (2016) att de behövde planera sin 

egenvård samtidigt som de skulle hantera och och klara av svårigheter i samband med univer-

sitetsstudier. De unga vuxna berättade att de behövde kombinera egenvården med de mest 

grundläggande vardagsrelaterade aktiviteter som att studera, vara social och arbeta. För att det 

skulle gå ihop med att leva med diabetes var planering en mycket viktig del vilket även fram-

kommer i artikeln av Brady et al. (2017). Studiedeltagarna behövde även planera så att alla 

medicinska hjälpmedel fanns till förfogande för att kunna utföra egenvården (Fredette et al., 

2016). Planering och bra rutiner ansågs av deltagarna i studien av Balfe et al. (2013) vara nöd-

vändigt för att kunna utföra god egenvård på arbetsplatsen. Strukturerade rutiner med lik-
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nande starttider, lunchtider och sluttider varje dag hade underlättat genom att göra diabetes-

sjukdomen förutsägbar och på så vis förenkla egenvård. Deltagarna i studien med fasta arbets-

tider visade sig ha lättare att utföra egenvården på grund av att de kunde skapa rutiner då den 

dagliga strukturen på jobbet inte ändrade sig från dag till dag. Många deltagare förstod att det 

kunde uppstå svårigheter att skapa och följa rutiner med tanke på de arbetsmiljöer deltagarna 

befann sig i och nämnde därför vikten av insulinpumpar och att ha möjlighet att delta i kol-

hydraträkningkurser. Deltagarna upplevde därmed att egenvården då enklare kunde skötas.  

 

Många unga vuxna med diabetes typ 1 beskrev att en optimistisk attityd var avgörande för att 

upprätthålla en optimal glykemisk kontroll. Ett sätt för deltagarna att uppnå en positiv inställ-

ning var att hitta fördelar med sin sjukdom (Abdoli et al., 2017 & Fredette et al., 2016). De 

unga vuxna upplevde att de tog ett större ansvar, blev mer mogna och medvetna om vikten av 

att hålla kroppen frisk genom ett hälsosamt liv. I studien av Abdoli et al. (2017) upplevde 

även deltagarna att de blev bättre på matematik genom att ha varit tvungna att räkna kolhydra-

ter och göra insulinjusteringar på grund av sjukdomen. Stress påverkar många aspekter av 

egenvård vid diabetes inklusive blodsockernivåer och motivation till egenvård. Att diskutera 

problem kring egenvårdshantering, ge och få tips av andra med diabetes kan minska konse-

kvenserna och resultera i bättre egenvård (Fredette et al., 2016 & Husted et al., 2018).  

 

Användning av teknik  

I studie av Husted et al. (2018) undersöktes inflytandet av en Smartphone applikation vid 

namn YWD hos 20 unga vuxna med diabetes typ 1 och dess betydelse för deras egenvård. Ge-

nom användning av applikationen kände sig deltagarna inte längre ensamma på samma sätt 

som innan. I YWD appen finns en chattfunktion där de unga vuxna med diabetes kan skriva 

till varandra och det fick deltagarna att känna att ”vi gör det tillsammans” och på så sätt kän-

des  egenvården mindre besvärlig. Känslan av att inte känna sig ensam i sin sjukdom genom 

användning av social media beskrev även unga vuxna i studien av Abdoli et al. (2017). Ge-

nom applikationer och olika facebookgrupper kunde de unga vuxna dela erfarenheter om dia-

betesrelaterade ämnen vilket hjälpte dem att få ny kunskap och färdigheter att hantera sin 

sjukdom. Kunskapen de fick av de andra unga förbättrade och gjorde egenvården enklare att 

hantera (Husted et al. 2018). I artikeln av Abdoli et al. (2017) bekräftades den positiva effek-

ten av användning av olika applikationer. Deltagarna ansåg att de fick en bättre inblick i sin 

sjukdom vilket förbättrade utförandet av egenvården.  
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I flera studier framkommer det att de unga vuxna ansåg att användning av insulinpump för-

enklade egenvården i vardagen då det via insulinpumpen blev lättare att kontrollera sjukdo-

men vilket resulterade i att de unga vuxna kände sig mera flexibla. Användning av insulin-

pump bedömdes av de unga vuxna vara effektiv och underlättar för egenvård under dagen 

(Balfe et al., 2013; Pyatak., 2011; Abdoli et al., 2017). 

 

DISKUSSION 

I resultatet framkom tre huvudkategorier, upplevd livskvalitet, upplevelser som hindrar för-

mågan att sköta sin egenvård och upplevelser som underlättar förmågan att sköta sin egen-

vård. Under två av huvudkategorierna formulerades ett antal subkategorier för att beskriva de 

upplevelser vilka påverkade de unga vuxnas förmåga till egenvård. Unga vuxna med diabetes 

typ 1 ställs inför en ökad uppsättning utmaningar genom att parallellt axla övergången till 

vuxenliv och ansvar för sin diabetessjukdom. Genom att identifiera vilka upplevelser som på-

verkar patientgruppen till god egenvård samt vilka hinder som finns kan stora livslånga vins-

ter för den enskilda individen uppnås.  

 

Resultatdiskussion 

I övergången från barn- till vuxen identifierades en identitetsutveckling vilken hade en påver-

kan på attityder och strategier i hanteringen av egenvård. I samband med att den unga vuxna 

ställdes inför nya utmaningar som vuxenlivet medförde som att flytta hemifrån, påbörja nya 

relationer samt att börja arbeta eller studera var de även tvungna att axla ansvaret för sin dia-

betessjukdom. I detta skede ansågs vårdpersonalens uppmuntrande och vägledande roll som 

extra viktig i och med att mer ansvar krävdes då stöd från familj minskade. Samtidigt upp-

levde de unga vuxna att övergången från barn- till vuxenvård var otrygg och att tillgången re-

ducerades vilket indikerar på att vårdpersonal på vuxenvården måste bli bättre på att fånga 

upp unga vuxna med diabetes. Det är viktigt att som sjuksköterska beakta upplevelsen av att 

leva med diabetes och bemöta såväl praktiska som emotionella svårigheter hos den unga 

vuxna med diabetes typ 1 (Wikblad, 2012). Genom att identifiera den unga vuxnas livsbild, 

erfarenheter, kunskap och sociala situation kan vården ge ett bättre stöd. Det är även viktigt 

att relationen mellan vårdpersonal och patient är bra för att de unga vuxna med diabetes ska 

ha alla förutsättningar för att uppnå god egenvård (Polonsky, 2002). De unga vuxna med dia-

betes ansåg att relationen till vårdpersonalen var den största anledningen till om den unga 
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vuxna närvarade eller uteblev från ett vårdbesök. På grund av att patientgruppen unga vuxna 

med diabetes inte enbart möter specialistsjuksköterskor med högre kompetens inom diabe-

tesvård i sjukvården kan information om unga vuxna med diabetes typ 1 vara betydelsefull för 

fler typer av sjuksköterskor, exempelvis skolsköterskor och sjuksköterskor inom 

primärvården. Tecken på riskbeteenden och kunskap om faktorer som främjar egenvård hos 

unga vuxna kan i det stora hela resultera i att potentiella riskbeteenden identifieras tidigare 

samt i bättre egenvårdsråd. 

 

Stress, tidsbegränsning och brist på tillgång till en plats att utföra egenvård i enskildhet upp-

levdes av de unga vuxna med diabetes som hinder för att skapa rutiner vilket resulterade i 

sämre egenvårdshantering. Två typer av stress identifierades, den diabetesrelaterade som in-

nebär bland annat att den unga vuxna med diabetes ständigt behöver planera sin tid och den 

livsrelaterade som att till exempel börja studera på universitetet. Eftersom stress har konstate-

rats ge en negativ effekt på blodsockervärden (Wikblad, 2012) och att ett lägre glukosvärde 

har visat signifikant korrelerat med bättre livskvalitet finns de stora skäl att arbeta aktivt med 

att minska all typ av stress i denna patientgrupp (Anderson et al., 2017). Den fysiologiska re-

aktionen stress utlöser genom destabilisering av blodsockernivån genom aktivering av hormo-

ner som adrenalin och kortisol vilket utlöser “stressrelaterad hyperglykemi”. Möjlighet till att 

skapa rutiner upplevdes vara ett krav för att kombinera god egenvård med förväntningar från 

universitet eller arbete. Då unga vuxna upplevde universitet och arbetsplatser som olämpliga 

miljöer för egenvård finns vinster i en anpassning av fysisk miljö såväl som rutiner och sche-

maläggning. Individer med möjlighet att skapa fasta rutiner konstaterades ha en större för-

måga till god egenvård än de med oförutsägbara dagar. De unga vuxna uppgav att de inte 

mottagit något stöd eller anpassning från sitt universitet trots att de informerat personal om sin 

sjukdom. Detta kan tänkas bero på kunskapsbrist om diabetes hos personalen på universitetet 

vilket kan indikera att det är av stor vikt att sprida kunskap till personal för att främja god 

egenvård hos de unga vuxna med diabetes. Ett sätt att anpassa universitet och arbetsplatser 

skulle kunna bestå i att tillhandahålla avskilda platser i form av ett eget rum för de unga vuxna 

med diabetes att utföra sin egenvård i. Detta är något författarna anser bör prioriteras på uni-

versitet och arbetsplatser för att främja livskvalitetet och egenvård hos den unga vuxna och på 

så sätt kunna minska långtidskomplikationer i framtiden. Enligt arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) har arbetsgivaren skyldighet att ta hänsyn till att anpassa eller vidta annan lämplig 

åtgärd för arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet vilket i detta fall är att underlätta 
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för egenvårdshantering. Vid arbetets planläggning och anordnande ska människors olika 

förutsättningar att utföra arbetsuppgifter beaktas (SFS 1977: 1160). På grund av den stora an-

del tid unga vuxna spenderar på arbetet och universitet bör en viktig aspekt vara att ta hänsyn 

till att den unga vuxna ska kunna känna sig bekväm med att utföra egenvård i den miljö den 

unga vuxna befinner sig i. En av anledningarna till att unga vuxna med diabetes inte utför 

egenvård är att de känner skam över att utföra egenvården bland folk vilket diabetesanpassade 

miljöer skulle kunna reducera och på så sätt främjas egenvården.  

 

Bemötandet av negativa upplevelser och stigma kan ge unga vuxna med diabetes möjligheten 

att utveckla goda copingstrategier i synnerhet eftersom en positiv inställning till sjukdomen 

korrelerade med en förbättrad upplevd livskvalitet och förmåga till egenvård. Således kan 

inställningen till sin sjukdom vara en betydande faktor för upplevd livskvalitet hos unga 

vuxna med diabetes och kan vid sämre mående behöva bearbetas. Relationen mellan vårdgi-

vare och patient har lyfts fram som en viktig faktor för engagemang i sin vård. Många unga 

vuxna upplever att vården brister i emotionellt stöd. Vårdpersonalen bör därför arbeta aktivt 

med att inte försumma denna aspekt utan bör ha förmåga att se det psykiska måendet som en 

viktig del av egenvården. Enligt integritetsperspektivet ska patientens tillstånd ses som en hel-

het genom att beakta upplevelser av sjukdom och konsekvenser i livssituation. I det kliniska 

vårdandet bör vårdaren gå bortom det kroppsliga och se till hur den unga vuxna upplever sin 

kropp och diabetessjukdom i relation till hälsa och lidande (Wiklund & Bergbom, 2017). 

Egenvårdshandlingar har stora långsiktiga vinster som kan vara svåra att uppleva på kort sikt 

vilket kan vara särskilt utmanande för gruppen unga vuxna. Genom att identifiera såväl medi-

cinska- som känslomässiga-, sociala- och kognitiva faktorer kan upplevelsen av att leva med 

diabetes och förmågan till egenvård främjas. Vårdpersonal bör därför ses som en essentiell 

källa till vägledning och uppmuntran i hantering av egenvård. 

      

Något som utmärker patientgruppen unga vuxna med diabetes typ 1 är en benägenhet till risk-

beteende. Egenvård prioriteras inte då det ställs i konkurrens med andra möjligheter och 

förpliktelser, vilket riskerar att ge svåra hälsoeffekter i framtiden. Med tanke på att denna pa-

tientgrupp med tid kommer att öka, de har identifierats ha sämst sjukdomskontroll och en stor 

andel inte uppfyller rekommendationer för egenvård implicerar det ett behov av en ny 

vårdstrategi för att undvika långtidskomplikationer och ökad vårdtyngd på sikt (Lundin, 2008; 
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Helgeson & Wiebe, 2015). Holmes-Walker (2007) visade med ett transitionsprogram inom 

vården att det var möjligt att genom ett utökat stöd, mer flexibla tider och besökspåminnelser 

öka närvaron på kliniker och uppnå bättre glukoskontroll och ett minskat fall av sjukhusvistel-

ser relaterat till ketoacidos. Detta indikerar ett behov av stödprogram som kan ge utbildning åt 

och fungera som ett nav för socialt stöd för unga vuxna med diabetes typ 1. 

      

Mänskligt stöd i varierad form är en grundläggande faktor som underlättar egenvård och moti-

verar till att ta en engagerad roll i sin diabetessjukdom. Unga vuxna går igenom en 

övergångsperiod där ny identitet skapas, relationer byts ut och ska samtidigt axla nya an-

svarsområden och förhålla sig till sin omgivning. För unga vuxna är det särskilt värdefullt att 

träffa andra som lever med diabetes. Det kan tänkas minska känslor av oro, ensamhet och av 

att känna sig annorlunda. Genom att dela erfarenheter och tips kan förmågan till egenvård i 

olika miljöer förbättras. Att samtala med någon utöver vårdpersonal och familjemedlemmar 

som inte lägger värderingar i diabetesrelaterade frågor kan vara särskilt betydelsefullt.  

 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

I Dorothea Orems egenvårdsteori benämns kapaciteten att utföra egenvård som något i kon-

stant förändring. Kapaciteten bygger på fysiska, psykiska och kulturella faktorer som oskilj-

aktiga delar av en individs hälsa (Orem, 2001). Resultatet i ovanstående litteraturöversikt går i 

linje med Orems teori genom att livet för unga vuxna med diabetes typ 1 präglas av föränd-

ringar och möjligheter vilka har en påverkan på förmågan till egenvård. Till exempel kan en 

individs hälsotillstånd eller aktuella familjesituation vara en faktorer som påverkar förmågan 

till egenvård. I denna litteraturöversikt behandlas inte socioekonomiska- och kulturella skill-

nader och det kan därför inte utesluta att dessa kan vara faktorer som påverkar förmågan till 

egenvård. Orem (1991) ser egenvård som ett socialt inlärt beteende vilket innebär att männi-

skan lever enligt normer i en individs sociala sammanhang. Detta kan vara en förklaring till 

att många unga vuxna upplever ett stigma kring sin diabetessjukdom vilket resulterar i ett 

minskat utförande av egenvård.  

 

Övergången från barn- till vuxenvård innebär krav på ökat ansvarstagande för vuxna med dia-

betes typ 1. Orem menar att barn och ungdomar inte har samma kapacitet på grund av bris-
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tande mognad. I resultatet av litteraturöversikten framkommer att många unga vuxna inte upp-

lever sig vara redo att axla allt ansvar för sin sjukdom över en natt. Från att tidigare kunnat 

förlita sig till föräldrar och ett anpassat vårdteam upplever många unga vuxna minskad till-

gång och en sämre vård i övergången från barn- till vuxenvård. Orem menar att kapacitet till 

egenvård bygger på kunskap. I detta fall kan det tillämpas på vikten av adekvat och anpassat 

stöd från vårdpersonal. I studien av Celik et al. (2015) brister unga vuxna med diabetes typ 1 i 

kunskap av vad som krävs av dem, men saknar stöd och resurser för att tillämpa dessa i form 

av färdigheter och egenvårdshandligar. Orems teori om egenvårdsbrist kan tillämpas då unga 

vuxna är en sårbar patientgrupp och genomgår en tid av stor förändring vilket kräver anpass-

ning, såväl socialt- som i hanteringen av sin sjukdom (Orem, 1991). Teorin om omvårdnads-

system indikerar att det uppstår en obalans i förhållandet mellan en individs behov och för-

måga att utföra egenvårdshandlingar. God omvårdnadskapacitet grundar sig i en annan indi-

vids möjlighet att kompensera för det uppkomna vårdbehovet.  

 

Sjuksköterskans roll består således inte bara av att identifiera och utföra egenvårdshandlingar 

åt individen när denne inte har förmågan att själv möta sitt omvårdnadsbehov utan även stödja 

och kontinuerligt bedöma behov och kunskapsluckor. Sjuksköterskan ska bistå patienten med 

kunskap och förslag på strukturerade strategier gällande egenvård och kan således ha en viktig 

funktion för unga vuxna med diabetes typ 1 (Orem, 1991).  

 

Klinisk relevans 

En fungerande egenvård är essentiell i behandlingen av diabetes typ 1. Tidigare studier har vi-

sat att unga vuxna med diabetes typ 1 mår psykiskt sämre och är den patientgrupp med sämst 

sjukdomskontroll (Lundin, 2008). Då tidigare studier tyder på att detta är en tid i livet då bete-

enden och vanor anläggs kan det innebära samhälleliga vinster att arbeta mer preventivt för att 

minska diabetesrelaterade komplikationer inom sjukvården (Monaghan et al., 2015).  

 

Diabetes är en sjukdom som ställer höga krav på patienten själv eftersom behandlingen till 

stor del består av egenvård. Enligt det vårdvetenskapliga synsättet som riktar sig till hela män-

niskan är det viktigt att förstå upplevelser hos individer som kan påverka beteenden och fram-

tida hälsoutfall i en patientgrupp. Sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patienten med den 

kunskap och de verktyg som krävs för att utföra god egenvård. Resultatet av denna litteraturö-

versikt tyder på att unga vuxna med diabetes typ 1 har kunskapen för hur de ska sköta egen-

vård men brister i utförande. Det är således viktigt att sjuksköterskan identifierar individuella 
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styrkor och svagheter hos varje enskild patient för att öka förmågan till egenvård. God sjuk-

domskontroll och positiva hälsoutfall i diabetessjukdomen grundas i en god egenvård. Diabe-

tes förväntas i framtiden bli allt mer förekommande bland unga människor, vilket innebär en 

större patientgrupp. Det är således viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar förmågan till 

egenvård. För att undvika akuta- såväl som långtidskomplikationer, fysiskt och psykiskt li-

dande för den unga vuxna med diabetes typ 1 är kunskap om vad som kan hindra och vad som 

kan underlätta för egenvård. ‘En välfungerande egenvård innebär stora vinster för den en-

skilda individen liksom samhället genom kostnadseffektivitet och en minskad resursbelast-

ning. Litteraturöversikten siktar till att belysa de upplevelser som kan vara hinder och under-

lätta för god egenvård vid diabetes typ 1 samt upplevelse av livskvalitet. Förhoppningsvis kan 

denna litteraturöversikt bidra till en ökad medvetenhet bland vårdpersonal om denna grupp 

patientens särskilda utsatthet och vad de själva upplever sig påverkas av. 

 

Metoddiskussion  

I denna litteraturöversikt inkluderades 15 kvalitativa originalartiklar. Syftet med litteraturö-

versikten var att beskriva upplevelser vilket motiverar användandet av forskningsmetod. Syf-

tet innehåller även begreppet livskvalitet vilket ofta mäts med kvantitativa metoder (Forsberg 

& Wengström, 2016). Författarna är medvetna om detta men ansåg syftet kunde besvaras på 

ett passande sätt utifrån de kvalitativa artiklarna som inkluderats. Svagheter med att endast 

välja kvalitativa artiklar är att forskningsprocessen kan ha påverkats av forskarna samt svårig-

heter med att veta hur kvaliten är på genomförandet och analys av intervjuerna men för att be-

svara syftet bedömdes de som mest lämpligt. För att inte gå miste om relevanta artiklar gjor-

des sökningen i tre databaser med användning av booleska termer. Användning av booleska 

söktermer ansågs underlätta för sökningen eftersom mer specifika artiklar för syftet framkom 

i sökningen.  

  

En inklusionskriterie för litteraturöversikten var att deltagarna i studien skulle vara mellan 18-

30 år. Utifrån de primära sökningarna insåg författarna svårigheter med att hitta artiklar som 

endast inkluderat deltagare inom valt åldersspann. Det blev tydligt att begreppet ung vuxen 

definieras på många olika sätt även om åldrarna 18-30 ansågs vara det vanligast förekom-

mande. Författarna gjorde därför bedömningen att inkludera enstaka artiklar med åldersspann 

15 till 38 år eftersom resultatet i artiklarna ansågs ha hög relevans för litteraturöversiktens 

syfte och inte tycktes skilja sig från studier med ett mer begränsat åldersspann. Då alla artiklar 

i litteratursökningen inte fanns tillgängliga genom universitets bibliotek eller via open access 
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kan det resulterat i att författarna gått miste om relevanta artiklar vilket kan ses som en svag-

het. Litteraturöversiktens exklusionskriterier resulterade i att ett antal artiklar inte kunde in-

kluderas.   

 

Sökningen begränsades genom att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år eftersom att förfat-

tarna ville ha aktuell forskning som bidrar till en ökad trovärdighet på litteraturöversikten (Po-

lit & Beck, 2012). Svagheter med att begränsa med 10 år är att det finns risk att gå miste om 

relevant forskning för syftet som är några år äldre. Artiklarna begränsades även genom att de 

skulle vara skrivna på engelska. Risk för feltolkning vid översättning till svenska finns för ar-

tiklar som är skrivna på engelska. Författarna valde att inte ha några begränsningar på vilket 

land artiklarna skulle komma ifrån vilket enligt Polit & Beck. (2016) ökar överförbarheten.  

För att öka resultatets giltighet valde författarna att endast inkludera artiklar där både män och 

kvinnor som var diagnostiserade med diabetes typ 1 var delaktiga i studien. Giltigheten av re-

sultatet ökar också i och med att många av studierna uppnådde datamättnad. Då vi är två för-

fattare till denna litteraturöversikt och båda har läst samtliga artiklars resultat och analyserat 

tillsammans ökar tillförlitligheten i resultatet. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).     

 

Författarna är nybörjare, således deras första litteraturöversikt vilket kan vara en svaghet men 

detta vägs upp genom att artiklarna kvalitetsgranskas. Kvalitetsgranskningen utfördes för att 

säkerställa och värdera inkluderade studiers kvalitet och är en styrka i litteraturstudien. Artik-

larna granskades enligt Fribergs (2012) 14 granskningsfrågor. Eftersom att alla frågor inte var 

formulerade på ett sätt där det gick att svara med “ja” eller “nej” fick författarna besvara vissa 

frågor med “bra” eller “dåligt”. Av 14 frågor var 2 frågor även svåra att besvara med “bra” 

eller “dåligt”. Det kan bidra till en något lägre validitet eftersom bedömningen blir subjektiv. 

Resultatet kan även ha påverkats av arbetets korta tid för datainsamling, dataanalys, resultat-

redovisning och diskussion. Författarna fick då göra en bedömning av artikeln för att kontrol-

lera artikelns relevans i relation till frågan. En utav de utvalda studierna bedömdes vara av 

bristfällig kvalitet och exkluderades ur litteraturöversikten. Eftersom endast en artikel uteslu-

tits kan detta endast ses bidra till ökad kvalitet. I litteraturöversikten har forskningsetiska 

överväganden gjorts och förhållningsregler och riktlinjer CODEX (2018) utformat har efter-

följts. Samtliga artiklar har granskats och godkänts av etisk kommitté (Forsberg & Weng-

ström, 2016). Författarna anser att vidare forskning behövs om vilken typ av insatser som är 

bäst lämpade för unga vuxna med diabetes typ 1. 
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Slutsats 

Unga vuxna har genomgående rapporterat liknande upplevelser som påverkat deras förmåga 

till egenvård. Litteraturöversikten visar att unga vuxna med diabetes typ 1 har en mångdubb-

lad sårbarhet under övergångsperioden från barn- till vuxenliv och ställs inför en ökad upp-

sättning utmaningar genom att parallellt axla övergången från barn- till vuxen och samtidigt ta 

eget ansvar för sin diabetessjukdom. Upplevd livskvalitet påverkas av rädsla för hypoglykemi 

och förmåga till att ha en optimistisk inställning till sjukdomen. Diabetesrelaterat stigma redu-

cerar den unga vuxnas benägenheten att vara öppen med sin sjukdom. Tidspress, stress och 

brist på avskildhet att utföra egenvård var hinder för egenvård. Planering, rutiner, stöd från fa-

milj och ett optimistiskt synsätt underlättade utförandet av egenvård. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att förse den unga vuxna med kunskap och vägledning. En ökad tillgänglighet och 

bedömning av patientens helhet för att kunna ge individanpassat stöd kan främja livskvalitet, 

förmåga till egenvård och förbättra hälsoutfall i patientgruppen unga vuxna med diabetes typ 

1. 
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Bilaga 1 

Granskningsmall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Friberg, 2012) 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den isåfall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningsmetoderna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod o utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Finns det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 2 
 

Artikelmatris 

 

Nr. Författare, år, 
land, tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

1 Abdoli, S., Hardy, 
L., Hall, J. 
 
USA 
 
2017  
 
The Diabetes 
Educator 
 

Att utforska och be-
skriva uppfattningar 
och erfarenheter av 
unga vuxna med dia-
betes typ 1 som bor i 
Appalacherna, Ten-
nessee. 
 
 
 
 
 
 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervju. 
 
Dataanalys: Intervjuerna analyse-
rades tematiskt. 
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: 18–30 år, 
diagnostiserats med diabetes 
typ 1, bosatt i ett Appa-
lacherna-län.      
 
Exklusionskriterier: 
Akut sjuk. 
 
Antal deltagare:9 
3 kvinnor 6 män 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

Övergången från ungdom- till 
vuxen upplevdes som svår. Många 
deltagare ansåg att diabetes var 
en välsignelse men även en för-
bannelse på grund av svårigheter 
med egenvård.     

Medel  
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2 Balfe M., Brugha 
R., Smith D., Sree-
nan S., Doyle F., 
Conroy R.  
 
Irland 
 
2013  
 
Health & Place    

Att undersöka hur 
och på vilket sätt ar-
betsplatsmiljö påver-
kar hanteringen av 
diabetes för unga 
vuxna med typ 1 dia-
betes.   

Design: Deskriptiv studie.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer utför-
des personligen eller via telefon.  
 
Dataanalys: 
Intervjuerna analyserades tema-
tiskt.  
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.    

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna mellan 23–30 år, 
har diagnostiserats med dia-
betes typ 1.   
 
Exklusionskriterier: 
Ej beskrivet.  
 
Antal deltagare: 32 
26 kvinnor 6 män 
 
Bortfall: Ej beskrivet.  
 

Unga vuxna upplevde svårigheter 
att hantera sin diabetes på jobbet 
främst på grund av brist på tid och 
rutin. Deltagarna upplevde även 
svårigheter med bra matvanor un-
der arbetstid.  

Medel  

3 Brady, P.J., Song, 
H.J., & Butler III, J. 
 
USA 
 
2017 
 
Society for Public 
Health Education 

Sammankalla en ex-
pertpanel som hu-
vudsakligen bestod 
av unga vuxna med 
diabetes typ 1 för att 
diskutera idéer och 
nyckelkomponenter 
för utveckling av soci-
ala stödprogram för 
unga vuxna med dia-
betes typ 1.  

Design: Deskriptiv studie.  
 
Datainsamlingsmetod: Två expert-
panelsmöten. Båda ljudinspelades. 
 
Dataanalys: NGT och Ideawriting.  
   
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.    

Inklusionskriterier: Unga vuxna 
mellan 18–35 år, diagnostise-
rats med diabetes typ 1.  
 
Exklutionskriterier: Ej beskri-
vet.  
 
Antal deltagare: 4 st. 2 kvin-
nor, 2 män. 
 
Bortfall: 5 

Sex teman identifierades.  
 
1. Egenvårdsrekommendationer  
2. Nutrition 
3. Stresshantering 
4. Socialsituationshantering 
5. Lära känna sig själv 
6. Navigera genom sjukvården 

Medel  
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4 Clarke., J, Proud-
foot.,, Vatilia-
tis.,V, Verge., C, 
Holmes-Walker., 
D, Campbell., L, 
Wilhelm., K, Mo-
reavac., C, 
Bridgett., M 
 
Australien  
 
2016 
 
Wiley 

Undersöka mental 
hälsa och psykisk häl-
soforskning, inklusive 
hinder och motivat-
ion till mentalveten-
skap samt källor till 
psykisk hälsa hos 
unga vuxna med dia-
betes typ 1.    

Design: Deskriptiv studie. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervju och 
fokusgrupp 
 
Dataanalys: Data analyserades te-
matiskt. Teman utformades och 
namngavs. 
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.   
 

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna mellan 18-30 år, 
diagnostiserade med diabetes 
typ 1. 
 
Exklutionskriterier: 
Ej beskrivet. 
 
Antal deltagare: 31 
26 kvinnor 5 män  
 
Bortfall: Ej beskrivet.     

Attityder till att leva med diabetes 
typ 1 är komplexa. Deltagarna rap-
porterade känslor av stress, en-
samhet, hopplöshet, skam och 
nedstämdhet.  

Hög  

5 Celik, S., Kelleci, 
M., Satman, I. 
 
Turkiet 
 
2015 
 
Int J Community 
Based Nurs Mid-
wifery 
 

Undersöka vilka fak-
torer som kan för-
knippas med en bris-
tande egenvård hos 
unga vuxna med dia-
betes typ 1.   

Design: Deskriptiv studie.  
 
Datainsamlingsmetod: Djupinter-
vju.  
 
Dataanalys: 5 steg. Insamling av 
data, läsning av data, uppdelning 
av data, organisation av data ur ett 
disciplinärt perspektiv och sam-
manställning av data.  
  
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.   

Inklusionskriterier: Unga vuxna 
mellan 18–25, diagnostiserats 
med diabetes typ 1, 
HbA1c nivå under 6,5%.  
 
Exklusionskriterier: Ej beskri-
vet. 
 
Antal deltagare: 28 st. 16 kvin-
nor, 12 män. 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 
 

Sju teman som påverkar diabetes-
hantering.  
1. Negativa känslor kring sin diabe-
tessjukdom 
2. Svårigheter på grund av levnads-
villkor 
3. Svårigheter som uppstår i be-
handlingsprocessen 
4. Brist på socialt stöd 
5. Ej lösningsorienterade hante-
ringsmetoder 
6. Tankar om framtiden  
7. Problem att utveckla kunskap 
om diabeteshantering    

Hög  
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6 Fredette J., Mawn 
B., Hood K., Fain J. 
 
USA 
 
2016  
 
Western Journal of 
Nursing Research  

Undersöka livskvalitet 
bland studenter som lever 
med diabetes typ 1.  

Design: 
Deskriptiv studie.   
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer, per-
sonligen eller via telefon.  
 
Dataanalys: 
Fenomenologisk undersökning av 
data. 
 
Etik:  
Muntligt samtycke från alla delta-
gare. Godkänd av etisk kommitté.    

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna mellan 18-24 år, 
studerade på universitet, dia-
gnostiserat med diabetes typ 
1 i minst eller år. 
 
Exklusionskriterier:   
Ej beskrivet.  
 
Antal deltagare: 24  
3 män 21 kvinnor  
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

Tre huvudteman identifierades.  
 
1. Planera 
2. Tänka positivt  
3. Söka stöd  
 

Hög  

7 Habenicht, AE., 
Gallagher, S., 
O’Keeffe, M-C., & 
Creaven, A-M. 
  

Undersöka studenters upp-
levelse av social support 
och sjukdomsavslöjande av 
diabetes typ 1 på universi-
tet 

Design: Kvalitativ studie. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistruk-
turerade intervjuer. 
 
Dataanalys: Ljudinspelning. Kon-
ventionell innehållsanalys. Teman 
utformades och namngavs. 
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Unga 
vuxna 14-28 år.  
   Exklusionskriterier: Ej beskri-
vet.  
 
Antal deltagare: 14 st. 7 kvin-
nor, 7 män. 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

Både män och kvinnor är i behov 
av diabetesspecifikt stöd. Fokus 
ska ligga i att normalisera snarare 
än att stigmatisera. Stöd från för-
äldrar och andra unga vuxna med 
diabetes typ 1 är viktiga i över-
gången från barn- till vuxenliv. 

Hög 
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8 Hill, S., Gingras, J., 
Enza, G 
 
Kanada 
 
2013 
 
Canadian Journal 
of Diabetes 

Undersöka studenters er-
farenheter av att leva 
med diabetes typ 1. 

Design: Deskriptiv studie. 
 
Datainsamlingsmetod: Två fokus-
grupper. 
 
Dataanalys: Data analyserades te-
matiskt. Teman utformades och 
namngavs. 
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté. 

Inklusionskriterier: Unga 
vuxna över 18 år, studerande 
på universitet i minst 2 år, 
diagnostiserad med diabetes 
typ 1.  
   Exklusionskriterier: Ej beskri-
vet.  
 
Antal deltagare: 9 
6 kvinnor 3 män 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

Tre huvudämnen identifierades. 
 
1. Måltidsfrågor inom universi-
tetsmiljön. 
2. Brist på medvetenhet av dia-
betes typ 1 på universitetet. 
3. Intern kamp med relationen till 
diabetes.  
 

Hög 
 
 
 

9 Husted G.R., Weis 
J., Teilmann G., 
Castensoe-Seiden-
faden P.  
 
Danmark  
 
2018  
 
JMIR Mhealth Uhe-
alth  

Undersöka en egenvårds-
främjande applikations in-
flytande på ungdomars 
egenvård under ett år.   

Design:  
Randomiserad kontrollerad studie.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Dataanalys: 
Intervjuerna analyserades tema-
tiskt. Teman utformades och 
namngavs.  
 
Etik:    
Samtycke från alla deltagare. God-
känd av etisk kommitté.    

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna mellan 15–23 år, 
diagnostiserad med diabetes 
typ 1.    
 
Exklusionskriterier: 
Ej beskrivet.  
 
Antal deltagare: 20 st. 11 
kvinnor, 9 män. 
 
Bortfall: 2 st. 
En man och en kvinna. På 
grund av tentamen och sjuk-
dom.  

Unga vuxna upplevde att appli-
kationen var ett värdefullt verk-
tyg och stöd för egenvård vid dia-
betes. 

Hög  
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10 Hynes, L., Byrne, 
M., Casey, D., Din-
nean, SF. & O’Hara 
M.C. 
 
Storbritannien 
 
2015 
 
British Journal of 
Health Psychology 
 

Att undersöka bristande 
närvaro på diabetesklinik 
för unga vuxna med diabe-
tes typ 1. 

Design: Kvalitativ studie. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistruk-
turerade intervjuer. 
 
Dataanalys 
Innehållsanalys enligt grundad te-
ori.  
 
Etik: Information om samtycke. 
Etiskt godkänd av kommitté. 

Inklusionskriterier: 
Patienter: kön, ålder, tid se-
dan diagnos, närvarat på kli-
nik över 2 år 
Vårdpersonal: från vuxen- och 
barnvård. 
 
Exklutionskriterier: 
Ej beskrivet. 
 
 
Antal deltagare:21 unga 
vuxna, 8 vårdpersonal 
 
Bortfall 
Ej beskrivet. 

Relationen mellan vårdpersonal 
och patient är den viktigaste fak-
torn för att främja på hälsorelate-
rade besök av unga vuxna med 
diabetes typ 1. Samarbete upp-
skattas och minskar sårbarheten.  

Hög  

11 Jeong Y.M.,Quinn 
L., Kim N., Martyn-
Nemeth P. 
 
USA 
 
2018  

Journal of Psycho-
social Nursing and 
Mental Health Ser-
vices. 

 

Att undersöka hälsorelate-
rat stigma bland unga 
vuxna med diabetes typ 1.  

Design: Avsiktlig provtagningsme-
tod.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Två fokusgrupper.  
 
Dataanalys: 
Konventionell innehållsanalys. 
Transkriptdata lästes flera gånger 
för att härleda teman och underte-
man.  
 
Etik: Informerat samtycke från del-
tagare. Godkänd av etisk kom-
mitté.   
 

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna 20–34 år, dia-
gnostiserade med diabetes 
typ 1 i minst ett år, läs- och 
skrivkunskaper i engelska. 
 
Exklusionskriterier: 
Personer vars hälsa var i fara 
på grund av intervjuerna.  
 
Antal deltagare: 14 st. 5 män, 
9 kvinnor. 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

5 identifierandes 
  
1. Önskan att ses som en person, 
inte en sjukdom 
2. Viljan att vara ”normal” 
3. Känna skam för att sköta sin 
diabetes bland folk 
4. Kampen att övervinna ilska och 
ångest  
5. Känna sig misstrodd med dia-
beteshantering av andra    

Hög  
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12 Perry L., Lowe J.M., 
Steinbeck K.S. & 
Dunbabin J.S. 
 
Australien  
 
2012 
 
Journal of Clinical 
Nursing    

Beskriva upplevelser i vår-
den bland unga vuxna med 
diabetes typ 1. 

Design: Kvalitativ undersökande 
studie.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade telefoninter-
vjuer.  
 
Dataanalys: 
Ramanalys.  
 
Etik: 
Informerat samtycke från delta-
gare. Godkänd av etisk kommitté.    
 

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna mellan 18–28 år, 
diagnostiserats med diabetes 
typ 1.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej beskrivet  
 
Antal deltagare: 26 st. 14 
kvinnor, 12 män. 
 
Bortfall: Ej beskrivet.  
 
 
 
 

Deltagarna upplevde att vården 
försämrades vid övergång från 
barn-till vuxenvård. De unga 
vuxna upplevde en minskad kun-
skap och personcentrering hos 
sjukvårdspersonal. 

Medel  

13 Pyatak, E. 
 
USA 
 
2011 
 
American Journal 
of Occupational 
Therapy 
 

Att utveckla en djup förstå-
else för hur engagemang i 
yrke påverkar unga vuxnas 
förmåga att effektivt han-
tera diabetes och hur deras 
diabetes-förvaltningsstra-
tegier formar deras yrkes-
deltagande.   

Design: Kvalitativ studie.    
 
Datainsamlingsmetod: Semistruk-
turerad intervju.  
 
Dataanalys: Data analyserades te-
matiskt. Teman utformades och 
namngavs. 
 
Etik: Samtycke fån alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.   

Inklusionskriterier: Unga 
vuxna mellan 18–25 år, dia-
gnostiserad med diabetes typ 
1 i minst ett år, god hälsa, bo-
satt nära centrala Los Ange-
les.  
 
Exklusionskriterier: Ej beskri-
vet.  
  
Antal deltagare: 8 st 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 
 

Sju teman identifierades. 
 
1. Emotionella reaktioner av att 
diagnostiserad med diabetes.  
2. Förhandling av oförutsedda 
händelser.  
3. Upplevd förståelse av diabe-
tessjukdom 
4. Tillgång till sjukvård 
5. Varierande fysiska samman-
hang 
6. Socialt stöd och stigma  
7. Scheman, rutiner och särskilda 
evenemang   

 Hög  
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14 Rasmussen, B., 
Ward, G., Jenkins, 
A., King, S.J & Dun-
ning, T. 
 
Australien 
 
2010 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Identifiera övergångspe-
rioder i livet som kan på-
verka daglig egenvård av 
diabetes typ 1 hos unga 
vuxna samt vilka co-
pingstrategier som används 
i dessa perioder. 
 

Design:  
Kvalitativ, tolkande frågor. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistruk-
turerade intervjuer. 
 
Dataanalys: Innehållsanalys enligt 
grundad teori.  
 
Etik 
Informerat samtycke från delta-
gare. Godkänd av etisk kommitté.    
 

Inklusionskriterier: 
18–38 år, engelsktalande, bo-
ende i Victoria Australien, dia-
gnostiserats med diabetes typ 
1 
 
Exklusionskriterier: 
Ej beskrivet. 
 
Antal deltagare 
20 
 
Bortfall: Ej beskrivet. 

Flera viktiga copingstrategier för 
unga vuxna med diabetes typ 1 
identifierades vilka kan tillämpas 
i övergångsperioder och i nya so-
ciala sammanhang. 

Hög 

15 Wilson V.  
 
USA 
 
2010  
 
Pediatric Nursing  

Undersöka ungdomars er-
farenheter av egenvård vid 
diabetes typ 1 på universi-
tet.    

Design:  
Deskriptiv studie.   
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade telefoninter-
vjuer.  
 
Dataanalys: Intervjuerna analyse-
rades tematiskt. 
 
Etik: Samtycke från alla deltagare. 
Godkänd av etisk kommitté.    

Inklusionskriterier: 
Unga vuxna 17–19 år, dia-
gnostiserad med diabetes typ 
1, studerande på universitet 
eller college.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej beskrivet.   
 
Antal deltagare: 23 st.12 kvin-
nor, 11 män. 
 
Bortfall:  
Ej beskrivet.  
 
 

Deltagarna upplevde svårigheter 
med att balansera diabetessjuk-
dom och utbildning på grund av 
stress och tidsbegränsningar.  
Deltagarna upplevde att vården 
försämrades vid övergång från 
barn- till vuxen vård. 

Medel  

 

 


