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Sammanfattning 

Diabetes typ 1 kännetecknas av kroppens oförmåga att framställa insulin. Cellerna 

förstörs gradvis och insulinproduktionen avtar. Symtom vid uppkomst av diabetes är 

törst, trötthet, dimsyn, viktnedgång, förhöjda plasmaglukosvärden samt 

glukoskoncentration i urinen. Forskningen om barns upplevelser vid diabetes typ 1 är 

begränsad därför behövs det kunskap om barnens upplevelser när de bemöts inom 

hälso- och sjukvården och i samhället. Syftet med litteraturstudien var att belysa barn 

och ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Litteraturstudien bestod av 

totalt elva resultatartiklar. Databearbetningen genererade kategorier: Oro och rädsla, 

Känsla av utanförskap, Upplevelser vid förändring av kost, Upplevelser av sociala 

aspekter samt Upplevelser vid specialiserad egenvård. Resultatet visade att barn i 

olika åldrar har olika upplevelser vid diabetes typ 1. Känslor som rädsla och oro 

uppkom ofta vid egenvård. Undervisning kring diabetes typ 1 behövs i olika 

omgångar vid flera tillfällen med några års mellanrum. För att kunna bemöta barnens 

behov krävs fortsatt forskning som ger fördjupad kunskap kring barnens upplevelser. 

Sjuksköterskan bör ta hänsyn till barnets upplevelser och på så sätt ge barnet de stöd 

som han/hon behöver.     
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Abstract 

Diabetes type 1 is characterized by the body's inability to produce insulin. The cells 

are gradually destroyed and the insulin production is decreased. Initial symptoms of  

diabetes are thirst, fatigue, blurred vision, weight loss, elevated plasma glucose levels 

and glucose concentration in urine. Research on children's experiences in type 1 

diabetes is limited therefore require knowledge of children's experiences when they 

are treated in healthcare and in the community. The purpose of this study was to 

examine children and young people's experiences of living with type 1 diabetes 

literature consisted of a total of eleven performance articles. Data processing 

generated categories: Worry and fear, Feelings of alienation, Experiences the change 

of diet, Experiences of social aspects and Experiences in a specialized self-care. The 

results showed that children of different ages have different experiences with diabetes 

type 1. Feelings of fear and anxiety appeared frequently in self-care. Education is 

needed several times every few years. Further research that provides deeper 

knowledge about children and adolescents experiences is needed. Nurses should 

consider the child's experiences and give the child the support he/she needs.
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Inledning 

I Sverige drabbas ca 700 barn i åldern (0-14) av diagnosen diabetes typ 1 varje år. 

Varje år insjuknar dessutom ytterligare 400 personer i åldern 15-34 år (Dammen 

Mosand & Stubberud 2011). Diagnoser av diabetes typ 1 under tidig barndom 

fortsätter att öka. Diagnosen medför en stor livsstilsförändring, där kontroll av 

blodsocker, insulininjektioner och regler för olika dieter blir vardag (Chisholm, 

Atkinson, Bayrami, Noyes, Payne & Kelnar 2012). En hög hälsorelaterad livskvalité i 

kombination med en optimal metabolisk kontroll är viktiga behandlingsmål då barn 

och ungdomar med diabetes typ 1 vårdas (Bikebaek, Kristensen, Mose & Thastum 

2014). Det är olika hur väl barn och familjer anpassar sig. Vissa anpassar sig väldigt 

bra till diabetes och barnet växer, utvecklas samt mår mestadels bra. I vissa familjer 

kan dock diabetes vara ett större problem. Barnet kan vara rädd, inte må bra och 

kämpa för att undvika sprutor etc. (Barndiabetesfonden 2015). Sjuksköterskan har 

fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra och trösta den lidande. Sjuksköterskan behöver 

skapa en god relation med barnet för att barnet ska få tillfälle till att bearbeta och 

uttrycka sitt lidande vilket kan leda till utveckling, att barnet växer som människa 

(Malmsten 2008). Alla människor 0-18 år är barn. Ett barn övergår till vuxen ålder 

vid 18 år (Unicef 2015). I den här studien har åldern 3-18 år valts. Diabetes kan 

upplevas på många olika sätt och det är upplevelsen utifrån barns och ungdomars 

perspektiv som ska undersökas i den här litteraturstudien. 

Bakgrund 

Diabetes typ 1 

Insulin är ett peptidhormon som reglerar blodets glukosnivå. Insulin produceras och 

utsöndras via betaceller som finns i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. 

Frisättningen av insulin stimuleras via höga blodglukosnivåer som uppträder efter en 

kolhydratrik måltid.  Vid insulinfrisättning ökar glukosupptag i leverceller samtidigt 

som leverns nybildning av glukos minskar. Dessa processer resulterar i en sjunkande 

blodglukosnivå (Henningsson 2009; Ericsson & Ericsson 2013; Christensen 2012). 

Diabetes typ 1 kännetecknas av kroppens oförmåga att framställa insulin. 

Insulinbristen orsakas av en autoimmun reaktion. Där bildas antikroppar som angriper 

de insulinproducerande betacellerna. Cellerna förstörs gradvis och 

insulinproduktionen avtar. Det är inte helt klarlagt vilka faktorer som kan bidra till 

utlösandet av sjukdomen men det kan vara så att virusinfektioner, delar av kosten, 

stress samt miljögifter kan spela roll (Dammen Mosand & Stubberud 2011). Diabetes 

typ 1 är delvis ärftligt (Dahlquist, Ludvigsson & Sjöblad 2008).  

Kroppens oförmåga att framställa insulin resulterar i förhöjda blodglukosvärden vilket 

kallas för hyperglykemi (Hanås, Tuvemo, Gustafsson & Sjöblad 2009). Symtom kan 
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vara av direkta eller indirekta arter. De direkta symtomen är de symtom som patienten 

själv upplever och kan berätta om (Dahlberg & Segesten 2011; V. Sagen 2013) som 

till exempel törst, trötthet och viktnedgång (Dahlqvist & Sjöblad 2008). Dimsyn kan 

förekomma vid hyperglykemi som då varat i flera dagar (Löfgren 2015). Indirekta 

symtom visas vid mätningar och tester (Dahlberg & Segesten 2011). Dessa är 

förhöjda plasmaglukosvärden (p-glukosvärde) över 11.1 mmol/L samt ökad 

glukoskoncentration i urinen (Enander 2013; Dahlqvist & Sjöblad 2008; Dammen 

Mosand & Stubberud 2011).  

Insulininjektioner är en livsviktig behandlingsform för patienter med diabetes typ 1. 

Insulininjektioner innebär att insulin injiceras subkutant eftersom kroppen inte själv 

tillverkar insulin vid diabetes typ 1 (Målöy 2013). Vid för höga insulindoser uppstår 

låg blodglukosnivå vilket kallas för hypoglykemi (Nordfeldt 2009). Symtom som 

uppkommer vid hypoglykemi är bland annat darrningar, blekhet, hjärtklappning, 

hunger, acetonluktande andedräkt, irritation och oro (Ericsson & Ericsson 2013; 

Mulder 2015a). Patienten kan dessutom drabbas av allvarliga biverkningar som 

medvetslöshet (diabeteskoma) med eller utan kramper. Studier har tidigare visat att 

vart tredje barn behöver hjälp någon gång per år vid svår hypoglykemi (Nordfeldt 

2009). Vid diabetes typ 1 är det viktigt att mäta p-glukos för att övervaka sin 

sjukdom. Att mäta p-glukos är ett bra verktyg för att undvika hypo- samt 

hyperglykemi (Målöy 2013). Det finns många olika varianter av blodglukosmätare 

som används vid mätning av p-glukos. En blodglukossticka placeras i mätaren vid 

mätning. Sedan sticks ett finger och blodsockermätaren suger upp en liten mängd 

blod. Efter några sekunder kan värdet sedan avläsas på mätaren (Mulder 2015b).  

Det finns flera olika sätt att tillföra insulin (Von Zur-Mühlen 2014). Det vanligaste 

sättet att tillföra insulin är via en insulinpenna. Vid injektion med en insulinpenna 

sticks patienten med en nål i underhudsfettet (Sanofi diabetes 2014). Ett annat sätt 

som har visats vara väldigt effektivt hos barn är insulinpump. Insulinpump är en 

kontinuerlig tillförsel av insulin, ett alternativ för insulininjektioner spritt över dygnet. 

Insulinpumpen fästs i ett bälte eller läggs i byxfickan. En kanyl förs in under huden 

och fästs med ett plåster. En tunn plastslang är ansluten mellan kanylen och 

insulinpumpen. Var tredje dag byts injektionsstället. Pumparna är programmerbara 

och injicerar snabbverkande insulin (Von Zur-Mühlen 2014).  

Diabetes typ 1 betraktas som den allvarligaste formen av diabetes. Vilket beror på att 

obehandlad diabetes typ 1 orsakar allvarliga akuta komplikationer samt sena 

komplikationer och leder till en förkortad livslängd. Behandlingsmetoder och 

undersökningsmetoder har blivit bättre på senare år och idag har personer med 

diabetes typ 1 möjlighet till ett långt och bra liv (Dammen Mosand & Stubberud 

2011).  
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Omvårdnad samt egenvård vid diabetes typ 1 

När ett barn blir diagnostiserat med diabetes typ 1 läggs barnet oftast in på sjukhus. 

Sjukhusvistelsen varierar mellan 4 och 14 dygn (Haram 2006). Om barnet är mycket 

sjukt vid inläggningen så går omvårdnaden mest ut på att ge hela familjen stöd och 

hjälp med det praktiska, som till exempel att ge barnet insulin samt undervisa 

föräldrarna om symtom och behandling. När barnet börjar bli friskare och föräldrarna 

får mer tid över är det dags att ge information och undervisning till hela familjen 

(Haram 2006). Efter utskrivningen gör dessutom diabetessjuksköterskan ett besök på 

skolan eller förskola där de informerar och stödjer personal och elever 

(Vårdsamverkan Reko sjuHärad 2010). Familjen rekommenderas att ha bestämda 

tider för läkar- och sjuksköterskesamtal under den första sjukdomstiden. Det är viktigt 

att sjuksköterskan eller läkaren lyssnar på familjen och försöker besvara alla frågor 

som uppkommer under samtalet. Vid det första samtalet efter sjukdomsdebuten kan 

det vara bra att kuratorn är med så familjen får träffa henne/honom och kan bestämma 

möte om de känner att de behöver det (Dahlquist 2009). Alla barn och ungdomar är 

olika och måste då erbjudas behandling utefter ålder och utveckling. Det finns ingen 

behandling som passar alla, utan diabetesteamet på sjukhusen måste erbjuda familjen 

den behandling som är bäst för barnet och som passar barnets aktiviteter, vanor och 

familjens dygnsrytm (Haram 2006). Viktiga behandlingsmål vid diabetes är att barn 

och ungdomar ska kunna leva ett normalt kamratliv och yrkesliv, ha normal tillväxt 

och utveckling samt skolgång.  Barnet ska dessutom ha ett normalt familjeliv och 

möjlighet till graviditet i framtiden, inga symptom eller besvär, bra kondition samt 

inga komplikationer (Hanås, 2014). Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på 

sjukvården. Vårdpersonalen ska respektera patientens integritet, autonomi och 

självbestämmande samt att patienten ska kunna känna trygghet i sjukvården. Vid 

diabetesvård är det viktigt att kombinera patientens egenvård med stöd från 

sjukvårdspersonal samt undervisning för patienten och anhöriga, för att uppfylla dessa 

krav (Wredling & Johansson 2011). I undersökningar framkommer det att motion inte 

ger en bättre diabetesinställning. I dag finns det tre hörnpelarna i 

diabetesbehandlingen, insulin, kärlek och omvårdnad. Samt att en fjärde hörnpelare 

har introduceras, nämligen kunskap (Hanås, 2014).  

Det är viktigt att barn och ungdomar samt deras föräldrar har goda kunskaper om 

kosten, då blodsockernivån i kroppen påverkas i högsta grad av vad vi äter. Kosten 

har också stor betydelse då viljan är att förebygga sena komplikationer och andra 

sjukdomar (Aas 2013). Det som främst styr matvanorna är vad patienten själv vill äta 

inte minst när det gäller små barn. Mat är kopplat till att stilla hunger och njutning 

samt kopplat till tradition, vanor, tid, ekonomi och tillgänglighet. Kostrådgivning vid 

diabetes är väldigt svårt (Aas 2013). Vid diabetes fram till 1980-talet så var 

kostrådgivning en stor del av behandlingen. Patienten fick kostprogram med uppmätta 

kolhydratportioner för att passa insulindosen. Dessa kostprogram var dock väldigt 

svåra att följa. Efter 1980-talet avskaffades diabeteskosten och sjukvårdspersonalen 

rådde diabetespatienter att följa samma rekommendationer som friska personer (Aas 
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2013). För barn och ungdomar ändrades strategin. Idag begränsas insulindosen till 

matintaget. Tidigare begränsades matintaget till insulindosen. Det finns många 

faktorer som påverkar p-glucosnivån i blodet efter en måltid men det är främst 

mängden kolhydrater (Aas 2013).  Ätstörningar är inte vanligare hos barn och 

ungdomar med diabetes. Däremot kan ätstörningar i kombination med diabetes bli 

mycket allvarligt. Dietisten har en stor roll i diabetesteamet. Dietisten kan stödja 

patienten och dess anhöriga vid analysen av kostens betydelse ur både ett 

psykologiskt och fysiologiskt perspektiv (Thors Adolfsson 2012) 

Barn och ungdomar 

Barn genomgår en utveckling från det lilla barnet som är i behov av kontinuerlig hjälp 

till den kroppsligt fullvuxna tonåringen som är i behov av stor självständighet. Kraven 

under uppväxten är stora på tillförsel av energi och näringsämnen. Barns 

energiförbrukning och energiintag styrs av andra faktorer än hos vuxna. Barn har till 

en början inte lärt sig att acceptera smak och konsistens av den mat som erbjuds. 

Detta kan ställa till stora problem vid en insulinbehandlad diabetes, då tillförsel av 

mat är nödvändigt efter en given insulindos (Ludvigsson & Tuvemo 2002). Barns 

normala beteende kan störas av de kontroller som behöver göras vid diabetes typ 1 

vilket kan ge både en ökning och/eller minskning av självständighet. Barnet kan 

dessutom visa ett motsridigt beteende och matvägran kan förekomma (Niewesteeg, 

Hartman, Pouwer, Emons, Aanstoot, Van Mil & Van Bakel 2014). Barn med en 

kronisk sjukdom kan ha högre risk att utveckla psykologiska problem (Siarkowski 

Amer 2008). Vid diabetes typ 1 kan vissa mena att detta kan bero på de komplicerade 

krav som ställs i samband med behandling. I en svensk studie visades det att ca 8 % 

av barnen med diabetes hade någon typ av psykisk diagnos medan det hos friska barn 

bara var 4 % (Butwicka, Frisén, Almqvist, Zethelius & Lichtenstein 2015). 

Övergången till vuxenklinik sker oftast vid 18 års ålder (Hanås 2015).  

Barn i åldern 3-6 år 

Barn har vid tre års ålder korta armar och ben, ett stort huvud och en rund 

kroppsform. Kroppsproportionerna är densamma som hos en vuxen först vid sex års 

ålder. Pojkar är oftast lite längre och tyngre än flickor (Hwang & Nilsson 2011; 

Evenshaug & Hallen 2001). Under barnåren är kroppsuppfattningen mer eller mindre 

omedveten. Kroppsuppfattningen är till en viss del beroende av vilka egenskaper som 

hamnar i fokus för barnens omgivning. I Sverige lär sig barn ofta att tidigt uppfatta 

kroppsutvecklingen, kroppsform och utseende. Det är för många barn viktigt att ha ett 

utseende som matchar idealen (Evenshaug & Hallen 2001). Vid tre års ålder kan barn 

springa en rät linje. I fyraårsåldern visar flickor en mer utvecklad finmotorik och 

koordination. Pojkar visar mer färdighet i de grovmotoriska rörelserna som 

exempelvis kasta och slå. Pojkar förlorar spädbarnsfettet tidigare än flickor och de har 

dessutom mer muskler än flickor. Flickor tappar oftast mjölktänderna lite tidigare än 

pojkar och deras skelett mognar dessutom tidigare än hos pojkar. Vid fem års ålder 

visas det först tydligt om barnet är vänster eller högerhänt (Hwang & Nilsson 2011) 
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dessutom är hjärnans vikt 90 % av en vuxens hjärnas vikt vid fem års ålder 

(Evenshaug & Hallen 2001) och vid sex års ålder är vikten 95 %. Under småbarnsåren 

blir överledningen av information via nervbanorna snabbare än vad den varit under 

spädbarnsåldern. En fyraårings reaktionsförmåga är lika bra som hos en vuxen. Under 

tre till sex års ålder utvecklas barnets språk i stor omfattning. Barnet lär sig först 

enstaka ord, vilket kallas för holofraser. Sedan lär sig barnet att kombinera två, tre och 

flera ord. Dessa första kombinationer kallas för telegramspråk (Hwang & Nilsson 

2011).  

Barn i åldern 6-12 år 

Under den här åldern utvecklas inte kroppen lika snabbt som under förskoleåldern. 

Under de här åren sker en jämn och stabil tillväxt och förbättringar av de fysiska 

färdigheterna sker. Skolbarn är dessutom mindre känsliga för infektioner än vad 

förskolebarn är. Under den här tiden växer barnen ca sex cm och ökar ca två kilo per 

år och blir oftast smalare, musklerna blir starkare och hjärtats och lungornas kapacitet 

ökar (Hwang & Nilsson 2011). Strax före puberteten växer händer och fötter mycket 

snabbt. Händer och fötter når först vuxen storlek, efter detta är det armar och ben och 

till sist kroppen som når vuxen storlek. Förändringarna som sker av längd vikt och 

kroppsform leder till att de unga blir medvetna om sitt utseende och sin kropp. Detta 

fördjupar och förändrar den bild de har av sig själva (Evenshaug & Hallen 2001). 

Minnet brukar delas upp på flera olika sätt, bland annat arbetsminne och sinnesminne. 

I åttaårsåldern är barnets arbetsminne lika bra som hos en vuxen. I sinnesminnet 

lagras minnen som ett slags eko av vad barnet just hört. Språket utvecklas också mer 

under den tidiga skolåldern, det blir mer socialt. Barnets ordförråd växer och 

medvetenheten av ordens innebörd blir mer djupgående samt att barnen börjar 

använda språket som de vuxna (Hwang & Nilsson 2011).   

Ungdomar i åldern 13-18 år 

Ungdomsåren är den åldern då individen inte längre är barn men inte heller vuxen. 

Utvecklingen under ungdomsåren går snabbt. Variationerna mellan olika 

åldersgrupper under ungdomsåren är större (Hwang & Nilsson 2011). Den 

grovmotorsiska utvecklingen visar en kontinuerlig och jämn ökning fram till 14 års 

ålder hos flickorna och 17 års ålder för pojkarna (Evenshaug & Hallen 2001). 

Puberteten sker under ungdomsåren. Ungdomen blir könsmogen. Hudförändringar, 

tillväxt, fördelning av fett och muskler samt hormonella förändringar sker. Under 

puberteten är det viktigt att ungdomen får en så riktig och realistisk kroppsuppfattning 

som möjligt. Kroppsuppfattningen påverkas ofta av normer och ideal. Idealen är starkt 

kulturellt styrda och förändras över tid. Ungdomars kognitiva färdigheter skiljer sig 

på flera plan ifrån barns. Ungdomar kan till exempel tänka på alternativ och 

företeelser som inte är närvarande, ställa upp och gå igenom hypoteser samt gå utöver 

gällande ramar och gränser. (Hwang & Nilsson 2011). Under puberteten blir 

ungdomarna intresserade av nya uppgifter, nya intressen och vad man kan bli som 

vuxen etc. Detta kombinerat med ett större krav från omgivningen ger ett större begär 
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på individens självuppfattning och identitet. När de unga inte kan finna sig själva och 

sin plats och funktion i omgivningen uppstår en identitetsförvirring. Den unga kan då 

bli apatisk och sluten. Den unga kan då tvivla på om livet är något för henne/honom 

(Jerlang 2005).  

Omvårdnadsteoretiska aspekter  

Sjuksköterskor som visar att de tror på patientens egen förmåga till att fullfölja en 

behandling och uppnå god egenvård lindrar lidandet och ökar välbefinnandet hos 

patienten (Skär & Söderberg 2014). Sjuksköterskans främsta uppgift då en patient 

blivit diagnostiserad med en långvarig sjukdom är att stötta patienten under 

övergångsprocessen. Detta för att öka möjligheterna för patienten att bli självständig 

och uppleva hälsa (Kneck 2013). 

I sjuksköterskans yrkesroll är det viktigt att alltid ta hänsyn till hela människan. 

Vårdvetenskapens människobild betonar människans värdighet och okränkbarhet 

samt utgår ifrån ett humanvetenskapligt perspektiv. Människobilden är en uppfattning 

om människan som en flerdimensionell enhet (Wiklund 2003). Beskrivningen av 

vårdvetenskapens människobild utgår ifrån tre olika perspektiv; det kroppsliga, det 

själsliga och det andliga. Kroppen är människans kontakt med omvärlden. Kroppen är 

så mycket mer än bara en fysisk gestalt. Detta innebär att vårdaren som sköter om en 

skadad kropp måste ta hänsyn till så mycket mer än den skadade kroppsdelen. Ordet 

själ betyder i grunden rörlig och kraft. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs 

själ som människans självmedvetenhet, alltså människans sätt att tänka, känna och 

fatta beslut. Människans andlighet är förmågan att kunna ställa existentiella frågor. 

Andliga frågeställningar är frågor om livet och tillvarons mening (Wiklund 2003).  

Det förekommer olika sätt att beskriva hälsa i litteraturen. Hälsa kan beskrivas som ett 

tillstånd, ett resultat, en process, som ett mål eller som en form av kapital alltså som 

ett mått på rikedom. Men hälsa kan dessutom beskrivas som välbefinnande, lycka och 

livskvalité (Willman 2009). Hälsa är beroende av människans förhållande till 

omvärlden via människokroppen. Det som påverkar hälsan är samspelet med den 

sociala och kulturella miljön samt klimat, miljögifter och stress. Men vi har också ett 

biologiskt arv som spelar in på hälsan. En upplevelse av friskhet, sundhet och 

välbefinnande kan beskrivas som hälsa (Wiklund 2003).  

Då en person känner välbefinnande och god hälsa funderar han/hon inte på vad hälsa 

innebär. Det är först när en person mister den goda hälsan som hälsan blir påtaglig. I 

den dagliga tillvaron tar människor aktivt eller passivt ansvar för att upprätthålla god 

hälsa, genom att äta nyttigt, motionera och sova tillräckligt. Detta förändras dock helt 

då personen blir patient i sjukvården. Ursprungligen betyder begreppet patient den 

lidande eller den som uthärdar lidandet. När en person är sjuk och blir patient dras 

personen helt ur sitt vanliga sammanhang. Patienten kan då känna sig helt ur balans 

eller ur rytm. För patienter är det då viktigt att komma in i ett vårdande sammanhang. 
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I det vårdande sammanhanget kan sårbarheten minska och frihetsgraderna öka, där 

kan alltså hälsa och välbefinnande utvecklas. Detta kan beskrivas som att patienten 

blir delaktig i sin egen hälsa- och vårdprocess (Dahlberg & Segesten 2011). Tidigare 

har ordet delaktighet haft betydelsen gemensamhet och gemenskap. Men dessa 

betydelser har försvagats och på senare tid har delaktighet fått betydelsen av aktiv 

medverkan samt att ha medinflytande. Begreppet patientdelaktighet har fått 

betydelsen att delta i beslut om vård och behandling. Detta är det juridiska perspektiv 

som framkommer i lagstiftningen (Eldh 2009). Patientens egen medverkan, alltså 

patientdelaktighet är viktig för att vårdens effekt ska bli bra och för att vården ska 

förbli säker (Dahlberg & Segesten 2011). Sjuksköterskans uppgift är att få patienten 

delaktig i sin egenvård och få patienten att känna sig delaktig i sin vård. 

Sjuksköterskan bör också få patienten att känna att det är han/hon som bestämmer 

över sin egen vård och behandling (Eldh 2009).  

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att det finns forskning som visar på hur sjuksköterskor 

och annan sjukvårdspersonal upplever när en patient blivit diagnostiserad med 

diabetes typ 1 men forskningen om barns upplevelser vid diabetes typ 1 är begränsad. 

Därför är det viktigt att belysa barnens upplevelser då dessa barn bemöts inom 

sjukvården men också ute i samhället.  

Syfte 

Syftet var att belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.   

Frågeställningar: 

 Vilka känslor upplever barn och ungdomar vid diabetes typ 1? 

 Hur upplever barn och ungdomar sin egenvård vid diabetes typ 1?  

 Hur upplever barn och ungdomar sociala aspekter vid diabetes typ 1?  

 Hur upplever barn och ungdomar förändringar i kosten vid diabetes typ 1? 

Metod 

Datainsamling 

Litteraturstudien gjordes enligt Friberg (2012). Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades. Vid litteratursökningen användes databaserna Cinahl och 

Pubmed vilka innehåller vetenskaplig omvårdnadsforskning med relevans för det 

valda området. Sökprocessen påbörjades med två osystematiska sökningar med få 

sökord för att få en så bred överblick som möjligt. Det användes endast en boolesk 

operator vilket var AND (Forsberg & Wengström 2013). Den första osystematiska 

sökningen inkluderade sökorden children AND diabetes. Sedan byttes sökordet 

diabetes ut mot diabetes type 1. Efter den osystematiska sökningen bestämdes ett 
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syfte för studien och sökord formulerades därefter. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015. Artiklarna skulle inkludera barn 

(3-12 år) och ungdomar (13-18 år). Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt handla om barn och 

ungdomar alltså passa in på studiens syfte. Exklusionskriterien var att artiklarna inte 

enbart skulle handla om föräldrars, syskons eller vårdpersonalens upplevelser av att 

leva med barn som har diabetes typ 1.  

Artikelsökning Cinahl  

De första systematiska sökningarna skedde i databasen Cinahl. Den första sökningen 

inkluderade sökorden Children AND diabetes AND experience. Sökordet diabetes 

byttes sedan ut mot diabetes type 1. Vidare byttes sökordet experience ut mot life 

experience. Nästa systematiska sökning inkluderade orden children AND diabetes 

type 1 AND lived experience. Antalet granskade artiklar efter dessa sökningar var 27 

artiklar och endast fem av dessa inkluderades som resultatartiklar, då de resterande 

inte passade in på studiens syfte (Friberg 2012).  

Artikelsökning Pubmed. 

Den systematiska sökningen fortsatte i databasen Pubmed Sökorden som valdes var 

diabetes och children. Sedan byttes diabetes ut mot diabetes type 1. Sökningen 

fortsatte med diabetes, children och experience. Nästa sökning inkluderade orden 

diabetes type 1, children och experience. Totalt granskades 31 artiklar från sökningar 

i pubmed och endast två av dessa artiklar inkluderades i resultatet. De resterande 

passade inte in på studiens syfte.  

Kompletterande artikelsökning 

Vid närmare granskning av de inkluderade artiklarna skedde ett bortfall på fyra 

artiklar där vissa inte var relevanta för syftet och några visade sig vara review artiklar. 

Kompletterande systematiska sökningar genomfördes. Sökorden som användes var 

Health-related quality of life, children och type 1 diabetes. Vidare valdes sökorden 

Adolescents´ AND diabetes AND experience. Sökningen fortsatte med sökorden 

diabetes type 1, children och diet. Sökorden blev sedan diabetes type 1, children och 

treatment. Inklusionen av sökorden Teenagers, diabetes type 1 och self-management 

resulterade i ytterligare resultatartiklar. Den sista kompletterande systematiska 

sökningen inkluderade sökorden living with diabetes och adolescents´. Av de 

kompletterande systematiska sökningarna granskades totalt 69 artiklar och fyra 

artiklar inkluderades i studien. Totalt valdes elva resultatartiklar varav åtta kvalitativa 

artiklar, två kvantitativa samt en artikel med kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

metod (Östlundh 2012).  

Artikelöversikter gjordes på alla inkluderade artiklar för att bedöma vilken 

vetenskaplig kvalité artiklarna ansågs ha. Bedömningsskalan som användes var av 
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Carlsson och Eiman (2003) där artiklarna delades in i grad 1, grad 2 eller grad 3. Fem 

artiklar uppfyllde kraven för en vetenskaplig kvalité på grad 1. Fyra artiklar uppfyllde 

kraven för grad 2 och två artiklar uppfyllde kraven för grad 3. Vid bedömningen 

granskades hela artiklarna. Inledning, bakgrund, resultat, diskussion samt syfte 

granskades noggrant för att sedan bedömas. De artiklar som uppfyllde kraven för grad 

3 inkluderades då resultatet på artiklarna uppfyllde god kvalité. De resterande delarna 

i artikeln var sämre vilket gjorde att kvalitén bedömdes till grad 3.  

Databearbetning  

När alla artiklar inkluderats påbörjades databearbetningen. Artiklarna lästes igenom 

ett flertal gånger. Sedan gjordes en artikelöversikt över varje artikel för att skapa en 

överblick över materialet (se bilaga C). Efter artikelöversikterna gjorts så lästes 

resultatet av artiklarna igenom ännu en gång. De viktigaste delarna av resultatet 

märktes ut. Artiklarnas resultat jämfördes där likheter och skillnader hittades och 

texten märktes upp i kategorier som senare bildade rubrikerna, Oro och rädsla, känsla 

av utanförskap, upplevelser vid förändring av kost, upplevelser av sociala aspekter, 

upplevelser vid specialiserad egenvård, (Friberg 2012).   

Forskningsetiska överväganden  

De etiska överväganden som görs under och inför genomförandet av ett vetenskapligt 

arbete kallas för forskningsetik. Några grundläggande principer nämns här. Enligt lag 

om etikprövning av forskning som avser människor (2003) och personuppgiftslagen 

(1998:204) ska den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning skyddas. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika 

värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 

I personuppgiftslagen (1998:204) beskrivs att kränkningar av den personliga 

integriteten uppstår när intrång i en persons privata atmosfär sker, eller när det sprids 

uppgifter om personens upplevelser, egenskaper och handlingar som personen 

uppfattar som känsliga (Kjellström 2012). Belmontrapporten beskriver att forskning 

ska ske i enlighet med tre etiska principer; skyldighet att göra gott, ha respekt för 

individen samt rättvis behandling (Castensson 2013). Av de elva artiklar som ingick i 

resultatet diskuterade åtta artiklar etiska principer medan tre artiklar inte diskuterade 

etiska principer. Eftersom de flesta artiklar i litteraturstudien var godkända av en etisk 

kommitté så anses det att studien har goda etiska principer och utsätter informanterna 

för en liten risk.  

Resultat 

Oro och rädsla 

Flera studier beskriver barnens rädsla vid diabetes typ 1. Vad barnen är rädda för och 

hur de uttrycker sin rädsla är varierande. Barn i en studie beskrev att kontroll av p-

glucos samt insulinadministration gav negativa känslor så som oro och rädsla för 

smärta. Andra barn ifrån samma studie beskrev brist på förståelse för vad deras 
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sjukdom innebar. Barnen undvek därför att prata om deras sjukdom då det inte själva 

förstod hur sjukdomen fungerade i deras kroppar (De Cassía Sparapani, Jacob & 

Castanheira Nascimento 2015; Damiao & Pinto 2007; Kalyva, Malakonaki, Eiser & 

Mamoulakis 2010). I en annan studie uttrycktes oron över kunskapsbristen på ett 

annat sätt. Barnen upplevde oro och rädsla för att kompisar skulle lämna dem på 

grund av deras diabetes. Barnen beskrev att de ibland måste gå iväg för att mäta sitt 

blodsocker och de är då oroliga för att deras kompisar ska tycka de är otrevliga som 

lämnar leken. Att bli utpekad som annorlunda var en stor oro bland barnen i den här 

studien (Freeborn, Dyches, O Roper & Mandleco 2013). Oron och rädslan kan ibland 

minska då sjukdomen fortskrider. En studie beskrev att de barnen med en längre 

sjukdomstid hade en mer positiv inställning till sjukdomen och oro och rädsla var inte 

lika påtagligt (Siarkowski Amer 2008). Rädsla för hypoglykemi beskrivs som påtaglig 

hos ungdomar. Rädslan kan uppstå vid olika tillfällen och kan vara närvarande när 

dagliga aktiviteter utförs. Tonåringarna beskrev hypoglykemi som obehagligt då de 

saknade kontroll (Burke & Dowling 2007).     

Känsla av utanförskap 

Barn med diabetes typ 1 uttryckte i en artikel att de inte kunde närvara vid vissa 

aktiviteter på grund av deras sjukdom. Till exempel beskrev en flicka att hon ville 

göra vad hon ville under ett besök i en vattenpark. Hon beskrev att hon inte ville äta 

eftersom hon då var tvungen att stanna på land utan att bada i tre timmar. Hon åt inte 

speciellt mycket vilket gjorde att p-glukosvärdet sjönk för lågt. Hon blev då tvungen 

att äta för att p-glucos värdet skulle öka igen (De Cassía Sparapani, et al. 2015). En 

liknande känsla beskrevs i en annan studie då barnen var med kompisarna på rasten i 

skolan och de kände att p-glukosvärdet var för lågt. Barnen tyckte då det var jobbigt 

att behöva lämna spelet för att gå in och ta något att äta. Barn i den här artikeln 

uttryckte att de kände sig annorlunda än sina kompisar. De uttryckte att de kände sig 

ensamma om att ha diabetes typ 1. Fler barn beskrev att de önskade att de hade en 

kompis eller släkting i deras ålder som också hade diabetes typ 1 (Freeborn, et al. 

2013). En liknande känsla beskrevs i en studie där ungdomar deltog. Ungdomarna 

kände sig annorlunda jämfört med sina vänner. Vidare menade de att det inte alltid 

var negativt. De kände sig inte bara utanför i vissa situationer till exempel då de inte 

kunde äta vad de ville, utan de kände också att de hade mognat fortare än vad deras 

kompisar hade gjort (Huus & Enskär 2007).  

Flera barn och ungdomar upplevde utanförskap bland deras kompisar. Diabetes hade 

stora konsekvenser i barns liv då diabetes tillför flera symtom samt regler framförallt 

om kost. Till exempel beskrev en åttaårig tjej att hennes klasskompisar retade henne 

med godis. (Marchall, Carter, Rose & Brotherton 2008).  Tjejen beskrev ”I got upset 

everybody always go ah Zoe look! Do you like a bit of it? Oh no I forgot you´re not 

allowed it, are you, right?” (Marshall 2008 s. 1707). En annan aspekt av utanförskap 

var då ungdomar beskrev att de inte kunde vara lika spontana som deras kompisar. De 
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var alltid tvungna att komma ihåg att ta med sig en viss utrustning för att kunna 

kontrollera sin sjukdom (Marchall, et al. 2008).  

Upplevelser vid förändring av kost 

Flera barn beskrev att de tyckte det var jobbigt att behöva mäta sitt p-glucos innan de 

skulle äta. Barnen beskrev att de gick miste om godis bland annat då det tog lång tid 

för dem att mäta sitt p-glucos (Freeborn, et al. 2013). Flera ungdomar har märkt att 

sjukdomen har blivit en del av familjens rutin och hela familjen har fått ändrade 

matvanor (Damiao & Pinto 2007). Resultatet i en studie visade att alla ungdomar hade 

svårt för att följa en hälsosam kostplan. Två deltagare uppgav att de misskötte sin 

diabetes genom att äta godis och choklad regelbundet. Två andra deltagare uppgav att 

de ibland åt godis och choklad, ibland för att det är gott men också för att undvika 

hypoglykemi, då de ska träna (Burke & Dowling 2007).    

Upplevelser av sociala aspekter 

I flera studier beskrev ungdomar att bemötandet från föräldrar, vänner och 

skolkamrater hade förändrats sedan de blivit diagnostiserade med diabetes typ 1. 

Ungdomarna beskrev att deras föräldrar hade blivit strängare. Ungdomarna skildrade 

dessutom att lärarna behandlade dem annorlunda vid utförandet av sporter och fysiska 

ansträngningar (Huus & Enskär 2007; Marchall, et al. 2008). Andra studier kom fram 

till motsatta förhållanden. Ungdomar beskrev att deras föräldrar och syskon inte 

behandlade dem annorlunda än vad de gjorde innan de fick diagnosen diabetes typ 1 

(Damiao & Pinto 2007). I en studie där livskvalitén hos barn och ungdomar med 

diabetes typ 1 jämfördes med friska barn och ungdomar fanns det inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna då undersökning av de sociala aspekterna 

skedde (Kalyva et al. 2010). Flera ungdomar i en studie beskrev också att de hade 

förändrats psykiskt. De hade fått ett bättre psykiskt tillstånd efter diagnostiseringen 

med diabetes typ 1. Vilket då utgör att de känner sig annorlunda fast att de är normala 

(Damiao & Pinto 2007).  

Flera ungdomar beskrev att deras föräldrar hade blivit överbeskyddande sedan de fått 

sin diagnos. När ungdomarna blev mer självständiga i sina val och beslut rörande 

diabetes typ 1 uppstod ofta konflikter med föräldrarna. Något som ungdomarna ofta 

uppskattade (Marchall, et al. 2008). Tonåringar i en studie uttryckte att föräldrars 

positiva attityd blev en uppmuntring till självadministration. När föräldrarna visade 

förtroende och lät tonåringarna ta egna beslut så kände tonåringarna sig mer villiga att 

själva ta över ansvaret. Flera tonåringar uppgav att deras föräldrar hade mer kunskap 

om deras diabetes. De önskade att det var de själva som hade den största kunskapen, 

då de ville bli mer självständiga (Karlsson, et al. 2008). Vid kontroll av sjukdomen 

diabetes typ 1 berättade majoriteten av tonåringarna i en studie för sina föräldrar när 

deras p-glukosvärden var för högt eller för lågt. Alla som deltog i studien pratade 

också med sina föräldrar när de inte visste vad de skulle göra för att kunna kontrollera 

sin sjukdom. Tonåringarna rapporterade också att det varierade hur ofta föräldrarna 
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kontrollerade och övervakade hur tonåringarna kollade sin p-glucosnivå i blodet. De 

flesta tonåringarna beskrev att deras föräldrar kontrollerade att de hade tagit sitt 

insulin (Chao, Whittemore, E.Minges, M.Murphy & Grey 2014).  

Upplevelser vid specialiserad egenvård  

Barn i flera studier berättade att de överlämnade insulinadministrationen till deras 

föräldrar. Vissa barn förklarade att de var rädda för att göra fel, medan andra barn 

förklarade att de inte gillade nålarna och inte ville göra det själva för att det gjorde 

ont. Flera barn beskrev att deras föräldrar var tvungen att mäta barnens p-

glukosvärde, inte att barnet själv var tvungen att mäta p-glucosvärdet, vilket visar på 

att föräldrarna kontrollerade barnens diabetes. Vid en studie där medelåldern på 

barnen som deltog var 5,12 år fick alla barn hjälp av föräldrarna att mäta p-

glukosvärdet (Niewesteeg, et al. 2014; Freeborn, et al. 2013; De Cassía Sparapani, et 

al. 2015). Det finns undantag, i en studie beskrev en sexårig tjej att hon inte lät sin 

pappa injicera insulin då hon tyckte att det gjorde alldeles för ont när han gjorde det. 

Hon kontrollerade sin diabetes så gott hon kunde själv (Marchall, et al. 2008). Det 

finns stora skillnader mellan barn och ungdomar angående självadministration (Chao 

et al. 2014; Karlsson, et al. 2008).  En studie där barn i åldern 11-14 deltog visade att 

hälften av de 320 tonåringarna som deltog i studien, samarbetade med sina föräldrar 

och andra hälften uppgav att de var mer självständiga (Chao, et al. 2014). Resultatet 

bekräftas av en studie där en grupp ungdomar beskrev hur viktigt det kändes att klara 

sig själva och kunna ta sitt insulin och mäta sitt p-glukosvärde själva (Huus & Enskär 

2007). Ungdomar i en annan studie känner oro inför självinjektion av insulin. Rädslan 

har inte minskat trots att patienterna blivit diagnostiserade med diabetes typ 1 tidigt 

och levt med sjukdomen en längre tid. De beskriver att de är rädda att nålen ska gå av 

eller att de ska skaka för mycket och skada sig själva. Dessa tankemönster kan hindra 

ungdomar ifrån att bli mer självständiga (Damiao & Pinto 2007). Liknande resultat 

framkommer i en annan studie. Ungdomar i den studien beskrev att de inte kände sig 

tillräckligt mogna för att ta på sig hela ansvaret för sin diabetes. Andra ungdomar ville 

verkligen sköta sin diabetes själva vilket de också gjorde (Karlsson, et al. 2008). Flera 

ungdomar menade att de ibland inte ville ta hand om sin diabetes själva utan lät 

föräldrarna göra det då tillfälle fanns. Ungdomarna beskrev ett tvekande mellan eget 

ansvar och föräldrarnas ansvar. En pojke berättar: ”When I´m alone it´s usually fine, 

by myself. But I think that when I´m at home like, then I´m more relaxed and let mum 

take the responsibility, automatically, and then, then it´s usually what she has in mind 

that´s better” (Karlsson, Arman & Wikblad 2008, s.565). En psykisk mognad skapar 

möjligheter för tonåringarna att själva ta egna beslut och kunna övergå till 

självadministration. Tonåringarna upplever kunskapsbrist kring diabeteskost, samt de 

fysikaliska processerna som var kopplade till diabetes typ 1. Osäkerheten upplevdes 

som ett hinder för att ta ett helhetsansvar. Överförandet av ansvaret från föräldrar till 

ungdomarna kan uppfattas som osäkert då tonåringarna tidigare har litat helt på sina 

föräldrar (Karlsson, et al. 2008).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få en helhetsbild av barn och ungdomars upplevelser av att leva med diabetes 

typ 1 var den valda metoden att sammanställa den forskning som redan framkommit 

genom tidigare vetenskapliga artiklar. Två osystematiska sökningar gjordes där ett 

stort antal artiklar visats. Författaren till litteraturstudien analyserade de artiklar som 

hittades och syfte formulerades samt sökord för en mer systematisk sökning. En 

felkälla kan vara då artiklar som inte innehåller de sökord som användes vid de 

systematiska sökningarna inte visades och på så sätt uteslöts från denna 

litteraturstudie. Tillräckligt antal artiklar har ingått i studien för att uppnå ett 

trovärdigt resultat som motsvarade syftet med litteraturstudien. Resultatet bygger på 

information ifrån både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta stärker 

litteraturstudiens relevans då kvalitativa artiklar ger en fördjupad förståelse och 

kvantitativa artiklar ger en större bredd. En av Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2005-2015. När artikelsökningen påbörjades 

bestämdes årtalen 2010-2015. Det framkom att det fanns för lite material de senaste 

fem åren för att kunna få fram ett relevant resultat, och därför ändrades det till 2005-

2015. En nackdel som kan uppstå vid användning av äldre artiklar är att artikeln 

saknar relevans. Ändringar har skett vilket kan göra att äldre artiklar ger ett felaktigt 

resultat. Men eftersom de äldsta artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var åtta 

år gamla så är det liten risk att de artiklarna ska ha minskat i kvalité. I början 

inkluderade syftet endast små barn, efter de tidiga sökningarna framkom att det fanns 

för lite forskning för att få ett relevant resultat och syftet ändrades till barn och 

ungdomar i åldern 0-18 år. Detta kan vara en svaghet i studien eftersom synen på 

diabetes typ 1 skiljer sig åt mellan olika åldrar. Vid artikelsökningen hittades många 

artiklar där föräldrarnas, familjens eller sjukvårdarnas perspektiv hade belysts. Det 

fanns färre artiklar ur barns synvinkel. Därför syftet utgick ifrån barnens perspektiv, 

för att öka kunskap om barnens upplevelser. Barnens perspektiv ansågs som viktigt att 

undersöka då det är barnen som lever med diabetes typ 1 ute i samhället. Då artiklarna 

hade granskats och författaren fått en helhetsbild av vilka resultatet som framkommit. 

Bildade resultatet i de olika studierna rubrikerna i litteraturstudien. En svaghet i denna 

studie är att den skedde över en begränsad tid. De systematiska artikelsökningarna 

fick kompletteras då vissa artiklar inte höll måttet, vilket kan göra den begränsade 

tiden till en nackdel för studiens kvalité.   

Då en granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalité skett så framkommer det stor 

variation i kvalitén. Det är dessutom variation på hur mycket användbar information 

det är i de olika artiklarna, vilket kan bero på kvalitén. I de artiklar med sämre kvalité 

kunde det vara svårt att utläsa vilken ålder barnen var i vilket är viktigt att förstå då 

det är stor variation på åsikter och upplevelser i olika åldrar. Artiklarna med bättre 

kvalité förtydligade citat och förståelsen för resultatet var bättre. Detta visade att 

skillnader och likheter framkom tydligare mellan de artiklar vars kvalité var bättre. 

Det valdes artiklar ifrån olika länder och kulturer för att få ett bredare perspektiv. 
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Sveriges sjukvårdssystem fungerar inte på samma sätt som i andra länder vilket kan 

göra att det inte bara är en fördel att använda artiklar som har ursprung från andra 

länder utan också en nackdel.    

Fem av de granskade artiklarna var av kvalitén grad 1 vilket är den högsta kvalitén 

enligt bedömningsskalan av Carlsson och Eiman (2003). Fyra artiklar bedömdes till 

grad 2 vilket är den näst bästa kvalitén, artiklarna hade en bra kvalité. Två artiklar var 

av kvalitén grad 3 vilket är den lägsta graden enligt den bedömningsskala som 

användes. Då det endast var två artiklar som hade en sämre kvalité samt fler artiklar 

som hade grad 1 än de artiklar som hade grad 2 så styrker detta resultatets 

trovärdighet. De artiklar som hade grad 3 valdes att tas med då deras resultat hade hög 

kvalité trots att artikelns helhet bedömdes till grad 3. Det som sänkte dessa artiklar var 

de andra delarna såsom bakgrund samt diskussion i artikeln. Det var svårt att tyda hur 

gamla barnen som intervjuades var i dessa artiklar vilket kan sänka trovärdigheten på 

studien.   

Överförbarheten är trovärdig på andra barn i samma länder som intervjuerna skett i. 

Det är dock inte trovärdigt att det går att överförbara resultaten på barn från USA, 

England eller andra länder där de inkluderade artiklarna gjort sina intervjuer, till barn 

i Sverige eftersom barn i olika länder och kulturer har olika förutsättningar då de blir 

diagnostiserade med diabetes typ 1.    

De frågeställningar som författaren hade har besvarats i resultatet på ett bra sätt. Det 

har kommit fram väldigt mycket och tydlig information som svarar på dessa 

frågeställningar.  

Utav de elva artiklar som granskats och utgjort resultatet i denna studie har åtta 

artiklar varit godkända av en etisk kommitté. Tre artiklar har inte angivit om de varit 

granskade av en etisk kommitté eller inte. Då de etiskt godkända artiklarna utgör en 

stor majoritet anses denna studie ha en god etisk bakgrund.  

Resultatdiskussion 

Både barn och ungdomar upplevde negativa känslor, som oro och rädsla vid vissa 

situationer relaterade till sjukdomen. Många barn beskrev dessutom känslan av 

utanförskap. Barnen kände sig annorlunda jämfört med sina kompisar. Känslan av 

utanförskap framkom på flera olika sätt, både vid måltider och vid aktiviteter (De 

Cassia Sparapani et al. 2015; Freeborn et al. 2013; Burke et al. 2007; Huus et al. 

2007; Marchall et al. 2008; Karlsson et al. 2008).  

En viktig punkt som togs upp i de flesta studier var då barnen skötte sin sjukdom 

själva eller om deras föräldrar hjälpte till. Vid den här aspekten var det mycket olika 

från barn till barn. De flesta små barn lät deras föräldrar sköta insulininjektioner etc. 

men det fanns också undantag där barnet skötte det helt själv (De Cassia Sparapani et 
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al. 2015; Freeborn et al. 2013; Niewesteeg et al. 2014; Marchall et al. 2008; Chao et 

al. 2014; Huus et al. 2007; Damiao et al. 2007; Karlsson et al. 2008; Burke et al. 

2007). I resultatet framkom också hur barnen upplevde deras föräldrars beteende 

sedan de blivit diagnostiserade. Vissa barn och ungdomar beskrev att deras föräldrar 

hade blivit överbeskyddande och oroliga över om de skötte sin sjukdom eller inte 

(Marchall et al. 2008; Chao et al. 2014). Fler barn upplevde att det blev svårt att börja 

med självadministrering då de blev diagnostiserade med diabetes som väldigt unga. 

Barnen upplevde då att de saknade en del information om diabetes, eftersom deras 

föräldrar var de enda som tagit del av informationen vid diagnostillfället (Marchall et 

al. 2008; Chao et al. 2014). Det kan vara bra att ha en uppföljning och ge barnet mer 

information då hon/han kommer upp i åldern och det är dags att själv börja 

kontrollera sin sjukdom.  

Det visas stor skillnad i hur barn och ungdomars upplevelser vid diabetes typ 1. Det är 

dessutom stor skillnad i de olika resultaten ifrån olika studier. De olika studier som 

författaren har använt sig av har studerat barn och ungdomar ifrån olika länder och 

kulturer. Vissa skillnader mellan studierna kan bero på att det är olika kulturer och 

förhållanden i andra länder. Barnen som deltagit i de olika studierna kommer ifrån 

helt olika bakgrunder vilket kan påvisa olika förutsättningar. Det kan ha en stor 

betydelse i hur barnen själva upplever sin sjukdom. Barnen kommer från olika 

kulturer och då en skillnad har påvisats mellan olika studier kan bero på att barnen 

lever i olika kulturer och samhällen. Det kan vara en felkälla i studien. En aspekt som 

inte undersöktes i resultatet i den här litteraturstudien är att en flicka i en studie 

nämnde rädslan för att dö i förtid (De Cassia Sparapani et al. 2015). Det var inget som 

diskuterades något särskilt i studierna men det är intressant då det är olika kulturer.  

Medellivslängden vid diabetes typ 1 ökar i Sverige tillskillnad ifrån friska individer så 

skiljer det endast ett par år. Det finns flera tänkbara orsaker, som till exempel 

effektivare läkemedel och hjälpmedel samt bättre behandling. I Skottland har 

överlevnaden vid diabetes typ 1 också ökat men de kvinnor som är friska lever i snitt 

13 år längre än de som är diagnostiserade med diabetes typ 1. Och de friska männen 

lever i snitt elva år längre än män med diabetes typ 1 (J Livingstone et al. 2015). 

Skillnaderna mellan studierna och barnens upplevelser beror inte enbart på olika 

kulturer och förhållanden. Det framkommer dessutom att det är stor skillnad emellan 

barnen i samma studie, där barn och ungdomar lever under ungefär samma 

förhållanden och i samma kultur. När det gäller självadministration så visade det sig 

att det beror mycket på åldern på barnet, samt åldern då diagnostiseringen skedde. 

Flera barn blev diagnostiserade då det var väldigt små, vilket visade sig vara ett 

hinder då de blev äldre och skulle börja med självadministrering. De hade inte lika 

stora kunskaper om sin sjukdom som deras föräldrar hade. Många av de ungdomar 

som blev intervjuade då de var i tonåren visade ett starkt behov av att bli självständiga 

och själva kunna kontrollera sin sjukdom. Medan vissa ungdomar visade ett stort 

behov av stöttning från föräldrar och andra närstående då de visade rädsla och oro i 

samband med mätning av p-glucos och insulininjektioner (De Cassia Sparapani et al. 
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2015; Freeborn et al. 2013; Niewesteeg et al. 2014; Marchall et al. 2008; Chao et al. 

2014; Huus et al. 2007; Damiao et al. 2007; Karlsson et al. 2008; Burke et al. 2007).  

I resultatet beskriver flera barn att de saknar en anhörig eller vän i deras egen ålder 

med diabetes typ 1 som de kan prata med om sin sjukdom (Freeborn, et al. 2013). Det 

finns flera olika läger som anordnas för att barn med diabetes typ 1 ska få träffa barn i 

sin egen ålder med samma sjukdom (Paulsson 2015). Ett exempel på detta är att 

diabetesföreningen anordnar ett ridläger för barn i åldern 8-13 år med diabetes på en 

gård utanför Kristianstad i Skåne län. Syftet med ridlägret är att barnen ska få träffa 

andra barn med samma sjukdom men också att de ska få lära sig mer om sig själva 

och hur de kontrollerar sin sjukdom i samband med en fritidsaktivitet som de tycker 

är rolig. På ridlägret jobbar två diabetessjuksköterskor som tillsammans med barnen 

kontrollerar blodsockret efter varje måltid. Många utav barnen har aldrig varit ifrån 

sina föräldrar under en hel vecka, vilket kan bli jobbigt både för föräldrarna och 

barnen. Barnen lär sig mycket under ridlägret. De får både stöttning i att lära sig att 

kontrollera sin sjukdom själva samt börja med självadministration (Ohlsson 2015a). 

Det är dock viktigt att självständigheten sker gradvis. Då barnen ska börja med 

självadministrering och lära sig kontrollera sin sjukdom är det viktigt att börja med 

små steg och sedan öka på efterhand. Det är också viktigt att ha en bra 

kommunikation med föräldrarna (Ferm 2015).  

Något som tas upp i resultatet är att barn som haft diabetes under en längre tid har en 

mer positiv inställning till diabetes (Siarkowski Amer 2008). När en patient är 

nydiagnostiserad med diabetes så är den första tiden jobbig då en massa frågor från 

anhöriga dyker upp som patienten själv inte kan svara på eftersom hon/han själv inte 

vet så mycket om diabetes i början av sjukdomstiden. Ung diabetes är ett förbund som 

vill öka kunskapen och förståelsen för diabetes samt byta ut fördomar mot fakta. 

Ambassadören Robin Åhrling driver ett projekt som går ut på att föreläsa om 

diabetes. Robins önskan är att han ska kunna hjälpa nydiagnostiserade genom att 

komma ut till skolor och arbetsplatser och föreläsa om diabetes och på så sätt svara på 

frågor som kan vara svåra att svara på som nydiagnostiserad. Detta kan vara till stor 

hjälp för yngre barn och ungdomar som nyligen blivit diagnostiserade med diabetes 

(Åhrling 2015). Det uppkommer också i resultatet att barn och ungdomar känner sig 

utanför. Att komma ut och föreläsa på skolor och arbetsplatser kan bidra till att fler 

får förståelse för vad diabetes innebär och barnen känner sig förhoppningsvis inte lika 

utanför längre. Fler barn beskrev att de kände sig utanför då de ibland var tvungna att 

lämna leken för att mäta sitt p-glucosvärde. De var då rädda för att de andra barnen 

skulle tycka de var otrevliga som ibland bara gick iväg. Om barnen runt omkring får 

lära sig vad diabetes innebär så förstår andra barn varför barn med diabetes behöver 

gå iväg ibland för att mäta sitt p-glucos värde (Freeborn et al. 2013). 

I bakgrunden nämns det att barn med en kronisk sjukdom har högre risk att utveckla 

psykologiska problem, som till exempel olika former av ångest (Siarkowski Amer 



 

 17 

2008; Sjöström & Skärsäter 2010). Då en individ drabbas av en svår sjukdom 

påverkas hela familjen, vilket kan ge upphov till stressreaktioner (Rydén & Stenström 

2011; Butwicka, et al. 2015). Författaren till litteraturstudien saknar en diskussion om 

psykologiska problem då granskning av resultatartiklarna skett. Risken för att 

utveckla psykologiska problem var störst under det första halvåret efter 

diabetesdiagnosen. En svensk studie har visat betoning på vikten av att ge 

psykologiskt stöd till barn med diabetes från dag ett (Butwicka et al. 2015). Detta för 

att upprätthålla god hälsa. Hälsa kan framkallas genom att man pratar om och tänker 

på hälsa (Hansson Scherman 2013).     

I resultatet beskrevs att barn och ungdomar kände brist på kunskap kring sin sjukdom 

(Karlsson et al. 2008). Att söka information och kunskap om den sjukdom patienten 

drabbats av bidrar till att ge en mer personlig kontroll över situationen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i detta och måste hjälpa barn och ungdomar i sitt 

behov av att söka information och kunskap. Många studier har visat en positiv 

självbild och en förmåga att kunna klara sig själv är betydelsefullt för en god 

anpassning till sin kroniska sjukdom (Rydén & Stenström 2011). I resultatartiklarna 

beskrevs att barnen kände rädsla och oro (De Cassia Sparapani et al. 2015; Freeborn 

et al. 2013; Burke et al. 2007; Huus et al. 2007; Marchall et al. 2008). Detta kan bero 

på brist av goda copingstrategier. Situationen kan förbättras genom att sjuksköterskan 

hjälper barnet att utveckla goda copingstrategier (Rydén & Stenström 2011). Vid 

diagnosen för en kronisk sjukdom påbörjas copingstrategier för alla individer. Tre 

faktorer är avgörande för individens tillgång till och val av copingstretegier. Först är 

det de demografiska faktorerna och personlighetsfaktorerna. Ålder, kön, etnisk 

tillhörighet, mognad, självförtroende och tidigare erfarenheter av stressfyllda 

händelser. De situationella faktorerna är också avgörande. Situationer där individen 

har viss kontroll utlöser mer probleminriktade copingstrategier medan situationer där 

individen saknar kontroll gynnar mer emotionella strategier. Till sist är det de sociala 

faktorerna. Att ha stöd ifrån vänner och familj vid en sjukdomsdiagnos ger en tillgång 

till fler anpassningsalternativ eftersom en del uppgifter tillfälligt kan utföras av någon 

annan (Rydén & Stenström 2011). I bakgrunden beskrivs att sjuksköterskan behöver 

ha en helhetssyn på människan, detta för att kunna hjälpa patienten med att utveckla 

goda copingstrategier. Sjuksköterskan behöver ta hänsyn till de tre olika perspektiv 

som bildar hela människobilden (Wiklund 2003). Åldern och mognadsgrad har stor 

betydelse till hur ett barn reagerar vid diagnosen diabetes typ 1. Här spelar också 

etnisk tillhörighet och kultur in. Då barnet har på grund av kultur och ursprung olika 

förutsättningar. Vid diabetes typ 1 kan det till en början kännas som kontroll över 

sjukdomen och sin egen kropp saknas. I resultatet beskrivs detta genom uppkomsten 

av oro och rädsla (De Cassia Sparapani et al. 2015; Freeborn et al. 2013; Burke et al. 

2007; Huus et al. 2007; Marchall et al. 2008; Karlsson et al. 2008). Vilket kan ge mer 

probleminriktade copingstrategier (Rydén & Stenström 2011). 
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När individen har levt med sjukdomen under en tid så kan han/hon känna en kontroll 

igen. Då ett barn blir diagnostiserat så är familjen ett viktigt stöd. Som också nämnts i 

resultatet så får föräldrar oftast ta största ansvaret i början vilket kan hjälpa barnet att 

anpassa sig till sjukdomen (De Cassia Sparapani et al. 2015). Som författaren till 

litteraturstudien nämnt tidigare så är förmågan att kunna klara sig själv betydelsefull 

för en god anpassning till sin kroniska sjukdom, samt för att uppnå en god hälsa. Det 

är då viktigt att föräldrarna ger barnet chansen att stegvis ta ett eget ansvar. Om 

socialt stöd alltid är tillgodo beror på vad det är för stöd, vem som ger stödet samt när 

och hur stödet ges (Rydén & Stenström 2011). Då ungdomar behöver mer 

självständighet än tidigare kan effekten av stöd ifrån föräldrar anses som störande och 

integritetskränkande och att stöd ifrån vänner och bekanta ses som ett bättre alternativ 

och godtas på ett bättre sätt (Karlsson et al. 2008).     

Barn och ungdomar kände ibland utanförskap (De Cassia Sparapani et al. 2015; 

Freeborn et al. 2013; Karlsson et al. 2008; Huus et al. 2007; Marchall et al. 2008). 

Under tonåren inträffar puberteten och det kan bli väldigt känsligt för ungdomar med 

diabetes. De ungdomar som avviker ifrån utseendenormen kan lätt känna sig och bli 

utstötta (Cullberg 2012). Det kan förekomma utseendeavvikelser som en insulinpump 

på magen eller liknande vid diabetes typ 1. Inte bara utseendet är viktigt utan också 

det allmänna beteendet (Cullberg 2012). Som också kan vara svårt att följa vid 

diabetes typ 1. Då ungdomarna måste gå iväg för att kolla p-glucos etc (Freeborn et 

al. 2013).  

Något som inte undersöktes i de vetenskapliga artiklarna som anses som viktigt är hur 

barnen och ungdomarna tillförde sitt insulin. De fanns inget som pekade på att något 

barn använde något annat än vanlig insulinpenna. Det nämns i resultatet att 

självständighet är något som ungdomarna anser som viktigt. Tekniska hjälpmedel som 

insulinpump kan stödja självständighet (Huus & Enskär 2007). Dessutom kan dessa 

bidra till en större patientdelaktighet och vården blir säkrare (Dahlberg & Segesten 

2011). Tekniska hjälpmedel vid diabetes typ 1 bör vara en självklarhet. Men så är inte 

fallet. Ojämlikheter i vården har blivit stor sedan de flesta tekniska hjälpmedlen togs 

bort ifrån den statliga läkemedelsförmånen. Idag är detta ett ansvar för de enskilda 

landstingen. Forskning visar tydligt på de positiva effekterna vid tekniska hjälpmedel, 

i form av ökad livskvalité och livslängd (Löndahl 2015). Ett nytt tekniskt hjälpmedel 

är en kontinuerlig glukosmätning (CGM). En CGM mäter blodsockret och överför det 

till en display där ett diagram visar hur blodsockret ligger. CGM varnar också för om 

blodsockret är på väg att bli för högt eller för lågt. Detta ger en trygg känsla och barns 

sömn slipper bli störd av kontroller (Ohlsson 2015b). Alla barn under sju år bör 

erbjudas en CGM. Då den unga hjärnan är extra känslig för avvikande glukosnivåer. 

Det gäller allmänt att sätta in CGM innan blodsockernivåerna blir permanent för 

höga, eftersom detta kan innebära långsiktiga risker. Det kan ske speciella 

komplikationer i det centrala nervsystemet hos framförallt barn som blivit 

diagnostiserade i förskoleåldern. Höga och låga blodsockervärden påverkar negativt 
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kognition och inlärning för stunden vilket kan ha allvarliga konsekvenser för 

skolgången (Lindberg 2015).  

Hur hälsa och ohälsa uppfattas beror på människobilden. Det går inte att dra exakta 

gränser av vad som är hälsa och vad som är ohälsa. Vad som betyder hälsa är olika för 

olika människor och dessutom vid olika tidpunkter i livet (Wiklund 2003). Fler 

resultatartiklar beskriver negativa upplevelser vid diabetes typ 1 (De Cassia Sparapani 

et al. 2015; Freeborn et al. 2013; Burke et al. 2007; Huus et al. 2007; Marchall et al. 

2008). Barn anpassar sig ofta snabbt till de fysiska begränsningar de sätts inför och 

kan utveckla förmågan att se det friska i sig själv. Därmed upplevs situationen som 

mindre negativ (Tveiten 2000). Barnen anpassar sig och oro och rädsla inte är lika 

påtagligt då sjukdomen fortskridit. Barnen som hade en längre sjukdomstid hade en 

mer positiv inställning till sjukdomen (Siarkowski Amer 2008).  

När människans upplevelse av sig själv hotas så lider en människa. Människan som 

lider tror att hon/han inte kan leva upp till sina egna eller omgivningens förväntningar 

på grund av sjukdom eller kroppsskada (Wiklund 2003). Barn i studien beskriver att 

de ibland känner att de inte kan genomföra vissa aktiviteter som andra barn kan utföra 

(De Cassia Sparapani et al. 2015). Detta kan beskrivas som en del av 

sjukdomslidandet, att vara begränsad. Den andra delen av sjukdomslidandet är 

smärtan som sjukdomen medför (Wiklund 2003). Vid diabetes typ 1 kan smärtan 

innebära stick i fingret för att mäta glukoskoncentrationen i blodet samt 

insulinpennans stick som de flesta barn till en början använder för att injicera insulin 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011).  

I resultatet framkom att flera barn kände en brist på kunskap om sin sjukdom, vilket 

lett till svårigheter gällande självständighet (Karlsson et al. 2008). Det ingår i 

sjuksköterskans yrkesfunktion att undervisa patienten och ge patienten kunskap om 

sin sjukdom. Lärandet kan ses som en del av anpassningen till sjukdomen (Kneck 

2013; Skär & Söderberg 2014).  

Slutsatser  

Barn och ungdomar i olika åldrar har olika upplevelser vid diabetes typ 1. Känslor 

som rädsla och oro uppkom ofta vid egenvård. Undervisning behövs ge i olika 

omgångar vid flera tillfällen med några års mellanrum. Barn och ungdomar känner sig 

annorlunda fast att dem vet att de är normala.  

Konklusion och implikation  

Barn och ungdomar upplever ofta oro och rädsla vid kontroll av p-glucos och vid 

insulinadministration. Barn och ungdomar känner också utanförskap då de inte kan 

närvara vid vissa aktiviteter på grund av sin sjukdom. Barnen beskrev dessutom att de 

kände sig annorlunda jämfört med sina kompisar, och några beskrev att dem blivit 
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annorlunda behandlade. Ungdomar beskrev dessutom att de märkt skillnader i 

hemmet så som ändrade matvanor då de blivit diagnostiserade med diabetes typ 1. För 

att kunna bemöta barnens behov krävs fortsatt forskning som ger fördjupad kunskap 

kring barnens upplevelser. Det skulle vara intressant att undersöka hur upplevelsen 

hos ett barn med diabetes typ 1 förändras i takt med att barnen blir äldre. 

Sjuksköterskan bör beakta barnets upplevelser och på så sätt ge barnet de stöd som 

han/hon behöver. Det är också viktigt att sjuksköterskan beaktar genom lyhördhet 

familjens preferenser. Familjens önskemål bör tas på allvar och sjuksköterskan bör 

uppfylla dessa. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord Cinahl Pubmed. 

Diabetes typ 1 Diabetes type 1 Diabetes type 1 

Barn Children Children 

Ungdomar Adolescence Adolescence 

Tonåringar Teenagers Teenagers 

Upplevelse Experience Experience 



BILAGA B 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

18/9-15 Cinahl Children AND Diabetes 791 5 5 0 

18/9-15 Cinahl Children AND diabetes type 1 195 6 6 1 

18/9-15 Cinahl 

Children AND diabetes AND 

experience 42 2 2 1 

18/9-15 Cinahl 

Children AND diabetes type 1 

AND experience 29 8 8 1 

18/9-15 Cinahl 

Children AND diabetes type 1 

AND life experience 1 1 1 1 

5/10-15 Cinahl 

Children AND diabetes type 1 

AND lived experience 1 1 1 1 

15/10-15 Pubmed. 

Diabetes type 1 AND children 

AND experience 183 4 4 2 

15/10-15 Pubmed. 

Diabetes type 1 AND children 

AND diet 48 5 5 1 

15/10-15 Pubmed. 

Diabetes type 1 AND children 

AND treatment 532 5 5 1 

17/10-15 Pubmed. 

Heath-related quality of life AND 

children AND type 1 diabetes  80 6 6 1 

17/10-15 Cinahl 

Adolecents´ AND diabetes AND 

experience 82 1 1 1 

20/10-15 Cinahl 

Teenagers AND diabetes type 1 

AND self-management 6 2 2 1 

20/10-15 Cinahl 

Living with diabetes AND 

adolescents´ 37 1 1 1 

19/11-15 Cinahl 

Diabetes type 1 AND Children 

AND Diet 180 5 5 0 

19/11-15 Cinahl 

Diabetes type 1 AND Children 

AND Treatment 423 5 5 0 

19/11-15 Cinahl 

Health related quality of life AND 

Children AND Type 1 diabetes  28 10 10 0 

19/11-15 Pubmed. Children AND diabetes 18145 7 7 0 

19/11-15 Pubmed. Children AND diabetes type 1 5987 10 10 0 

19/11-15 Pubmed. 

Children AND diabetes AND 

experience 634 10 10 0 

19/11-15 Pubmed. 

Children AND diabetes type 1 

AND life experience 67 9 9 0 

19/1-15 Pubmed. 

Children AND Diabetes type 1 

AND Lived Experience 4 4 4 0 

19/11-15 Pubmed. 

Adolescents AND diabetes AND 

experience 741 11 11 0 

19/11-15 Pubmed. 

Teenagers AND Diabetes type 1 

AND self management 1426 6 6 0 

19/11-15 Pubmed. 

Living with diabetes AND 

Adolescents 3032 12 12 0 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Burke, H & Dowling, M (2007) Living with diabetes: Adolescents´ Perspectives Journal of 

diabetes nursing 11 (3). S. 90-96.  

Land  

Databas 

Storbritannien  

Cinahl 

Syfte Denna studie beskriver det väsentliga av att leva med diabetes i tonåren.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval 23 st. deltog i studien. De som deltog skulle vara mellan 13-18 år samt varit diagnostiserade med 

diabetes i mer än 2 år.  

Datainsamling Ostrukturerade inspelade intervjuer.  

Dataanalys Colaizzis sju steg användes för dataanalys.  

Bortfall 17 st. valde att inte bli intervjuade.  

Slutsats Sammanfattningsvis; familjen, kamrater och vårdpersonalens attityder påverkar alla graden av 

vilken framgångsrik egen regi som uppnåtts. Därför krävs en hög grad av positivt stöd från alla 

dessa människor för att ungdomar med diabetes ska upprätthålla den bästa kontrollen för sig 

själva, vilket minimerar risken för komplikationer senare i livet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

79 % 

Grad 1 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Chao, A., Whittemore, R., E.Minges, K., M. Murphy, K & Grey, M (2014) Self-management in 

early adolescence and differences by age at diagnosis and duration of type 1 diabetes The diabetes 

educator 40 (2) S. 167-177.  

Land  

Databas 

USA 

Pubmed. 

Syfte Syftet var att beskriva frekvensen av självadministration vid diabetes samt processer och mål 

bland tidiga ungdomar. Dessutom har skillnader i självadministration efter ålder vid diagnos och 

varaktighet av diabetes utforskas.  

Metod:  

Design 

 

Kvantitativ 

Urval Yngre tonåringar (11-14 år) som var diagnostiserade med diabetes typ 1 för minst sex månader 

sedan. Utan några andra hälsoproblem. Rekryterade från en diabetes klinik.  

Datainsamling Två olika frågeformulär.  

Dataanalys SPSS version 20 användes för all statistisk analys. Beskrivande statistik var kalkylerad för 

studerande variabler.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats En mer specifik förståelse för egenvård kan hjälpa läkare att ge mer riktad utbildning och stöd. 

Ungdomar med lång varaktighet av diabetes behöver extra stöd för självadministrering, särskilt 

från diabetesvårdsverksamhet och kommunikation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

70 % 

Grad 2 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Damiao, E & Pinto, C (2007) ”being transformed by illness”: Adolescents´ diabetes experience 

Rev latino-am Enfermagem 15 (4) S. 568-574.  

Land  

Databas 

Brasilien  

Cinahl 

Syfte Att förstå hur ungdomar upplever hur det är att leva med en kronisk sjukdom som till exempel 

diabetes typ 1.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval 7 barn och tonåringar, 3 tjejer och 4 killar mellan 12-18 år deltog i studien. Dessa rekryterades 

från en öppenvård i Sao Paulo. Inklusionskriterier: Diabetes typ 1 och diagnostiserade i minst ett 

år. 

Datainsamling Data samlades in mellan oktober 2003 och juni 2004. Genom semistrukturerade intervjuer som 

spelades in på band. Intervjuerna var en timme långa.  

Dataanalys Datan kategoriserades och styckades sedan ner i mindre delar för att undersöka likheter och 

skillnader. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Denna studie visar uppfattningen, förståelsen och betydelser för deltagande ungdomars 

erfarenheter av att ha diabetes typ 1. De erhållna resultaten kan inte generaliseras. Ändå anses det 

att de öppna intervjuerna tillät dem att uttrycka sina åsikter om aspekter och nyanser av sina 

erfarenheter, vilket skulle förloras om enkäter eller mer strukturerade intervjuer hade använts. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

64 % 

Grad 3 
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Artikel 4 

 

 

Referens De Cassía Sparapani, V., Jacob, E & Castanheira Nascimento, L (2015) What is it like to be a 

child with type 1 diabetes mellitus? Pediatric nursing 41 (1)  

Land  

Databas 

Brasilien 

Cinahl 

Syfte Syftet med den här studien var att utforska hur det är för ett barn att leva med typ 1 diabetes från 

de yngre barnens perspektiv samt att utforska faktorer som stör sjukdomen.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval Barn valdes ut ifrån en poliklinik. 150 barn följdes per månad. Inklusionskriterier var, barn 7-12 år 

som varit diagnostiserade med diabetes typ 1 i minst ett år.  

Datainsamling Intervjuer gjordes från augusti 2008 till augusti 2009. Intervjuer gjordes med hjälp av dockor.  

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna transkriberades. Den insamlade informationen tillskrevs olika 

stycken och kategorier och underkategorier framkom.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Under intervjuerna uppkom fyra olika typer av känslor. 1) motstridiga önskemål 2) osäkerhet 3) 

rädsla och 4) smärta. Barnen beskrev att kontroll av blodsockernivå och insulin injektioner 

orsakade rädsla, osäkerhet, smärta samt gav effekter på deras förmåga att kontrollera blodsocker 

och administrera insulin själva.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

60 % 

Grad 3 
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Artikel 5 

Referens Freeborn, D., Dusches, T., O Roper, S & Mandleco, B (2013) Indetifying challanges of living with 

type 1 diabetes: Child and youth perspectives. Journal of clinical nursing 22 s.1890-1898. Doi: 

10,1111/jocn.12046.  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att identifiera vilka utmaningar barn och unga med diabetes typ 1 möter utifrån sina egna 

perspektiv.  

Metod:  

Design 

 

Beskrivande kvalitativ design.  

Urval 16 barn som bor i västra delen av USA.  Inklusionskriterier var att barnen skulle vara mellan sex 

och 18 år. Och vara diagnostiserade med typ 1 diabetes mellitus samt att de anses av sina föräldrar 

kunna tillhandahålla samtycke för deltagande i studien.  

Datainsamling Sex stycken ljudinspelade fokusgrupper intervjuades som varade i minst två timmar. Intervjuerna 

skedde under en fyramånaders period 2010. En fokusgrupp innehöll två-fyra deltagare.  

Dataanalys Fokusgruppernas inspelade intervjuer transkriberades ordagrant och analyserades enligt standard 

kvalitativ metod. Med hjälp av öppna, axiella och selektiva kodningsmetod.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Sjuksköterskor måste integrera barn och ungdomars behov av att delta i normala 

barndomsaktiviteter i sin utbildning om att behandla och förebygga hypoglykemi. Eftersom det 

inte är realistiskt att förvänta sig att ett barn med typ 1 diabetes ska välja mellan fysiska och 

psykosociala behov: till exempel att ett barn eller en ungdom som aktivt spelar en omgång kick-

ball kan ha svårigheter att avbryta spelet för att ta itu med en potentiell episod av hypoglykemi. 

Därför måste insatserna visa tekniker för att förebygga hypoglykemi samtidigt som de främjar 

regelbundna barndomsaktiviteter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

77 % 

Grad 1 
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Artikel 6 

 

 

Referens Huus, K & Enskär, K (2007) Adolescents´experience of living with diabetes Paediatric nursing 

19 (3) S. 29-31.  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.   

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval Sex tjejer och två killar mellan 14 och 18 års ålder. De hade haft diabetes mellan tre och elva år.  

Datainsamling Bandinspelade Intervjuer son startade med en öppen fråga: ” Tell me how you experience living 

with diabetes”.  

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna var transkriberade ordagrant. Och analys har gjorts enligt Giorgis 

sju steg.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Ungdomarna i den här studien måste "leva ett vanligt liv "för att effektivt kunna hantera deras 

tillstånd. Att leva med diabetes typ 1 påverkar deras liv på många sätt, särskilt i deras förhållande 

med vänner. De använder olika copingstrategier för att hantera vardagliga situationer: strategier 

som ger dem styrkan att vara olika och ibland de som möjliggör dem att agera som sina vänner. 

Ungdomarna och deras föräldrar behöver stöd från diabetesteam samt från föräldrar och vänner 

som är i samma situation eller som kan vara i deras liv till den mån så att de också är involverade i 

hanteringen av diabetes.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

70 % 

Grad 2 
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Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Karlsson, A., Arman, M & Wikblad, K (2008) Teenagers with type 1 diabetes – a 

phenomenological study of the transition towards autonomy in self-management International 

journal of nursing studies 45 S. 5562-570. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.08.022.  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att belysa levda erfarenheter, med fokus på övergången till självständighet 

hos tonåringar med diabetes typ 1.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval 35 tonåringar av 284 från en diabetesklinik på ett barnsjukhus i Sverige var tillfrågade om att delta 

i studien.  

Datainsamling Intervjuer som syftade till att utforska deras individuella upplevelser om självständighet.  

Dataanalys Fenomenologisk analys användes i enlighet med Halldorsdottir (2000).  

Bortfall 3 personer valde att avstå 

Slutsats I strävan efter självständighet så behöver tonåringar avstånd från andra, men ändå behålla stöd 

från andra. En stabil grund i självförvaltning innebär att ha den kunskap som krävs för att träna 

diabetesbehandling och hantera olika situationer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89 % 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Kalyva, E., Malakonaki, E., Eiser, C & Mamoulakis, D (2010) Health-related quality of life 

(HRQoL) of children with typ 1 diabetes mellitus (T1DM): Self and parental perceptions 

Pediatric Diabetes 12. S. 34-40.  

Land  

Databas 

Grekland 

Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos barn och ungdomar 

med diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i Grekland. Jämfört med friska kontroller och för att 

identifiera effekten av ålder och kön vid uppkomsten av sjukdomen, och metabol kontroll på 

uppfattningar om HRQoL. 

Metod:  

Design 

 

Kvantitativ 

Urval 117 barn och ungdomar med diabetes typ 1 i åldern 5-18 och en förälder till varje barn deltog i 

studien. Alla barn har blivit diagnostiserade med typ 1 diabetes ett år tidigare. Deltagare var 

rekryterade ifrån en diabetes klinik i heraklion och ett event organiserat av föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 på kreta.  

Datainsamling Föräldrar var intervjuade. Totalt 88 föräldrar och barn från diabetes kliniken fyllde i 

frågeformulär, 29 barn och föräldrar som var rekryterade ifrån eventet fyllde i frågeformuläret.  

Dataanalys Manovas utfördes för att titta på skillnader i generiska HRQoL mellan barn och ungdomar med 

T1DM och friska kontroller, och t-test kördes för att mäta skillnader i generisk HRQoL och 

diabetes specifika HRQoL enligt egen och proxy-rapporter. Slutligen var regressioner använda för 

att utforska effekten av ålder och kön vid debut av diabetes, hypoglykemiska episoder, 

hyperglykemiska episoder, och HbA1c på självrapporterade generiska och diabetes specifika 

HRQoL. 

Bortfall Från diabetes kliniken 5 st. Från eventet: 6st. Totalt 11 st.  

Slutsats Resultaten av denna studie belyser ett brett spektrum områden där barns och ungdomars liv 

påverkas negativt av T1DM. Det är anmärkningsvärt att även om de flesta patienter med T1DM 

har erfarenheter av psykiska problem, får endast ett fåtal psykologisk behandling. Interventioner 

som riktar psykosocial anpassning bör betraktas som en viktig del av diabetesbehandlingen och 

erbjudas tillsammans med insatser som syftar till att förbättra den glykemiska kontrollen och 

informera framtida forskning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85 % 

Grad 1  



BILAGA C 

 

Artikel 9 

Referens Marshall, M., Carter, B., Rose, K. & Brotherton, A (2008) Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children ansd their parents Journal of clinical nursing 18 S. 1703-1710. Doi: 

10.1111/j.1365-2702.2008.02737.x.  

Land  

Databas 

Storbritannien  

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att beskriva upplevelser av barn och deras föräldrar som lever med diabetes typ 

1 från diagnos och framåt. Var rekryterade ifrån MM´s egen arbetsbelastning.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval Tio barn i åldern 4-17 som lever med diabetes typ 1 och deras föräldrar. Olika etniska bakgrunder, 

olika länge sedan diagnosen diabetes typ 1.  

Datainsamling Konverserade intervjuer i familjens egna hem. Individuella intervjuer med både barnen och 

föräldrarna.  

Dataanalys Genom tematisk kodning.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Förstå barn och föräldrars erfarenheter av att leva med T1DM bör hjälpa utövare att börja 

uppskatta betydelser, det arbetet, särskilt för föräldrar, att hantera sina barns diabetes och att ha ett 

normalt liv. Ytterligare forskning behövs för att utvidga förståelsen av vad barn och deras 

föräldrar menar med ett normalt liv och hur de ser på normalt med avseende på deras liv, deras 

familj, kamrater och samhälle.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

72 % 

Grad 2 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

Referens Nieuwesteeg, A., Hartman, E., Pouwer, F., Emons, W., Aanstoot, H-J., Van Mil, E & Van Bakel, 

H (2014) Qualitative observation instrument to measure the quality of parent-child interactions in 

young children with type 1 diabetes mellitus BMC peditr 10 (14) Doi: 10.1186/1471-2431-14-145. 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Pubmed. 

Syfte Syftet med den här studien är att utveckla ett observationsinstrument för diabetesspecifika 

situationer, där kvalitén av föräldrar-barn interaktioner hos unga barn (0-7 år) med diabetes typ 1 

kan bedömas med direkta observationer.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ 

Urval Alla barn (0-7 år) som var behandlade för diabetes typ 1 och deras föräldrar från Kidz & Ko, ett 

partnerskap mellan sju barndiabeteskliniker och Diabetiker, en nationellt center för barn och 

ungdomar med diabetesomvårdnad och forskning. Dessutom rekryterades alla barn från sju andra 

sjukhus i Nederländerna.  

Datainsamling En diabetesspecifik och en valfri lek situation blev filmade samt att föräldrarna fick fylla i ett 

frågeformulär.  

Dataanalys Ej redovisat 

Bortfall 17 st familjer var uteslutna och 44 familjer ville inte delta i studien.  

Slutsats Diabetesrelaterade familjers negativa beteenden verkar vara etablerade i första åren efter diagnos 

därför bör insatserna börja så tidigt som möjligt. Förekomsten av barn med T1DM ökar och tidig 

upptäckt av problem och ingripa i denna unga patientgrupp är nödvändig. Observerande forskning 

har visat att föräldrar till barn med T1DM har mer föräldraskaps problem under måltiderna och det 

finns ett behov av effektiva föräldraskaps strategier. I framtida forskning kan OKI-DO 

observationsinstrument användas för att genomföra studier som kan bidra till att avgöra om 

föräldrar och barn interaktionsmönster är förknippade med specifika diabetes utfall, såsom 

glykosylerat hemoglobin (HbA1c) och psykosociala egenskaper (livskvalité). Dessa resultat kan 

användas som en referens för att bestämma, till exempel om åtgärder för att förbättra samverkan 

mellan föräldrar och barn skulle vara en meningsfull intervention för familjer med ett barn med 

T1DM. Vidare forskning visade att ångest vid injektion är vanligare hos yngre barn och nyligen 

diagnostiserade barn. OKI-DO instrumentet skulle kunna göra det möjligt för forskare och 

kliniska utövare att utvärdera insatser som syftar till att minska stressen vid injektioner för både 

föräldrar och barn och insatser som syftar till att optimera kvaliteten på interaktionen mellan 

föräldrar och barn i familjer med ett barn med T1DM. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

70 % 

Grad 2 



BILAGA C 

 

Artikel 11 

 

 

 

Referens Siarkowski Amer, K (2008) Children´s views of their adaption to type 1 diabetes mellitus 

pediatric nursing 34 (4). S. 281-288.  

Land  

Databas 

USA 

Pubmed. 

Syfte Syftet med den här studien var att utforska barns anpassning till diabetes typ 1 genom barns 

perspektiv av hennes eller hans attityd mot sjukdomen och självuppfattning.  

Metod:  

Design 

 

Kombinerad kvalitativ och Kvantitativ 

Urval Familjerna var rekryterade ifrån tre öppna kliniker, en central i Illinois och två st. hälsocenter i 

Chicago. 31 barn mellan 8-15 år gamla och som har haft diabetes i 1-13 år.  

Datainsamling Information samlades in under en period av tre år och under två gånger. Barn intervjuades med 

föräldrarna. Föräldrarna fyllde i ett demografiskt frågeformulär.  

Dataanalys Datan var analyserad med ett statistiskt dataprogram SPSS/PC. De demografiska och psykiska 

variablerna var analyserade med beskrivande statistik.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Kombinera metoder för kvalitativ och kvantitativ studie kan ge en mer heltäckande bild av barnets 

uppfattning om typ 1-diabetes. Till exempel att fråga barn som upprätthåller hög global 

självkänsla och positiv inställning till sjukdom vad de tror stöder deras attityder kan vara av värde.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

76 % 

Grad 1 
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