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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige lever ungefär 50.000 personer med sjukdomen. Sjukdomen, som 
uppstår när bukspottkörtelns insulinproducerande celler förstörs och inte längre kan producera 
insulin, kräver många förändringar i vardagen relaterat till egenvården bestående av 
insulininjektioner, kontroller av p-glukos och kostrådgivning. Sjukdomen drabbar oftast barn 
och ungdomar då fysiska, biologiska och sociala förändringar som tillsammans med 
sjukdomen kan medföra hinder till att känna välbefinnande. Svårighet har påträffats i hur 
ungdomarna sköter egenvården. Sjuksköterskan är en viktig roll i processen till lyckad 
egenvård.  
Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1.  
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserades på 10 vetenskapliga artiklar. Manifest 
innehållsanalys gjordes 
Resultat: Tre kategorier bildades. ‘’Bristande egenvård’’, ‘’Omgivningens stöd till god 
egenvård’’ och ‘’Omgivningens bidragande till bristande egenvård’’. Egenvården blev 
bristande genom att ungdomarna inte regelbundet kontrollerade p-glukos eller injicerade 
insulin, svårigheterna att följa kostrekommendationerna och att de kände sig annorlunda. 
Omgivningen har också stor betydelse för ungdomens egenvård.  
Slutsatser: De största anledningarna till att egenvården brister är att ungdomarna inte vill 
vara annorlunda, rädslan för hypoglykemi och svårigheter att följa kostrekommendationerna.  
Vänner och familj kan vara ett stöd och bidrar till god egenvård, men kan också bidra till 
bristande egenvård. 
Sjuksköterskan har stor inverkan på egenvården, samtidigt som brister har identifierats. Att 
sjuksköterskan utgår från patientens unika värld och situation är av stor betydelse för 
ungdomarnas upplevelse av vården och egenvården.  
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BAKGRUND  
Diabetes mellitus ökar markant över hela världen. På 30 år har antalet drabbade ökat från 108 
miljoner till 422 miljoner. Åldern för insjuknande har sjunkit samtidigt som antalet dödsfall 
relaterat till högt p-glukos har ökat (Världshälsoorganisationen, 2017). Sjukdomsfallen i 
Sverige har ökat de tio senaste åren med 20 % (Freeborn, Dyches, Roper & Barbara, 2013). 
Idag lever ungefär 50.000 människor med diabetes typ 1 i Sverige (Diabetesförbundet, 2017).  
 
Diabetes typ 1 - patofysiologi 
Diabetes typ 1 är en autoimmun kronisk sjukdom som innebär att bukspottkörtelns 
insulinproducerande celler skadas, vilket slutligen resulterar i att produktionen av insulin 
upphör och cellerna inte kan öppnas för att ta in glukoset. Anledningen till varför denna 
autoimmuna reaktion uppstår är inte fastställt. Utan insulin ökar nivån av glukos i blodet och 
därför måste insulin tillföras dagligen via subkutana injektioner (Freeborn et al., 2013) 
Glukosvärdet mäts med ett blodprov som kallas kapillärprovtagning, vilket betyder att provet 
tas på de mindre blodkärlen i till exempel fingertopparna. Provet mäter mängden glukos som 
finns i blodplasman under mättillfället och benämns p-glukos (Björkman & Karlsson, 2006).  
Förhöjda nivåer av p-glukos i blodet kallas hyperglykemi och kan leda till symtom som 
huvudvärk, dimsyn och trötthet. Att under längre perioder ha förhöjda värden av p-glukos 
leder till skador på blodkärl och kan utvecklas till komplikationer som hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetesretinopati, känselbortfall och njursvikt. Att ha p-glukosvärden inom 
de rekommenderade gränserna är därför avgörande för att undvika eventuella utvecklingar av 
sena diabeteskomplikationer (Freeborn et al., 2013). Risken för att drabbas av stroke eller 
perifera kärlsjukdomar är exempelvis fem gånger större för en person med diabetes jämfört 
med en frisk individ (Ericson & Ericson, 2012). Sullivan-Bolyai et al. (2014). hävdar att även  
korta perioder med hyperglykemi ökar utvecklingen av kardiovaskulära komplikationer.  
Dödsfallen kopplade till diabetes är i 80% av fallen orsakad av aterosklerotiska kärlsjukdomar 
(Ericson & Ericson, 2012). 
Vid insulinbehandling kan glukoshalten i blodet ibland bli för låg, vilket kallas hypoglykemi, 
vilket kan ge symtom i form av yrsel, svimning, trötthet, humörsvängningar (Ericson & 
Ericson, 2012).  
Sjukdomen kräver stora livsstilsförändringar för att undvika såväl långsiktiga som kortsiktiga 
komplikationer och följdsjukdomar. Dels för personen som blir drabbad, men också för 
personer i omgivningen. Egenvården är en utav de största anledningarna till den förändrade 
livssituationen. Egenvården innefattar kostrekommendationer anpassade efter sjukdomen, p-
glukoskontroller och insulininjektioner (Freeborn et al., 2013).  
Diabetes typ 1 debuterar vanligtvis relativt akut under barn- och ungdomsåren (Ericson & 
Ericson, 2012).  
 
Att vara ungdom  
Enligt Ungdomsstyrelsens (2010) skrifter definieras ungdom som en person mellan 13 och 25 
år. Ungdomsåren är en övergångsfas från barndom till vuxenliv och kopplas samman med att 
experimentera, ta risker och utforska nya saker. Personen förväntas att agera självständigt och 
ta självständiga beslut, trots att denna förmåga inte är tillräckligt utvecklad. Det är också 
under denna fas barnet frigör sig från sina föräldrar (Pyatak, 2011). 
Processen att gå från barn till ungdom innehåller många biologiska, psykologiska, sociala 
förändringar och denna mognadsprocess är också problematisk och påfrestande. Flera olika 
faktorer som till exempel mognadsnivån bestämmer hur mottaglig en person är för olika 
former av förändringar. Ungdomars bristande mognad utgör därför ett hinder för att förstå och 
acceptera att de drabbas av kroniska sjukdomar som medför förändringar av deras vardagsliv 
och livsstil (Cavini, Goncalves, Cordeiro, Moreira & Resck, 2014). 
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Ungdomar som lever med diabetes typ 1  
Ungdomar upplever således en mängd blandade känslor av att leva med diabetes typ 1, vilket 
också medför svårigheter att förstå och kunna anpassa vardagen utifrån de krav som 
sjukdomen för med sig (Cavini et al., 2014). 
Hjälplöshet, missnöje, ångest, utanförskap och rädsla är känslor många ungdomar med 
diabetes har erfarenhet av. Dessa känslor medför svårigheter att ta kontroll över sjukdomen 
och vardagen (Cavini et al., 2014). 
Egenvården, som är en viktig och stor del av behandlingen vid diabetes typ 1 gör  
att ungdomarna känner sig begränsade av sjukdomen (Cavini et al., 2014). Bristande 
egenvård leder ofta till akuta symtom som uppkommer vid hypo- och hyperglykemi, vilket 
kan medföra känslan av att vara annorlunda (Wilson, 2010). Strävan efter att vara frisk och se 
sig själv som normal gör att ungdomar med diabetes typ 1 ofta undviker att vistas i situationer 
där p-glukoset kan påverkas och där de till följd av detta måste injicera insulin. Ungdomarna 
är oroliga för att bli bedömda och för vad personer i omgivningen har för tankar om 
sjukdomen. Istället väljer många ungdomar att vara tysta om sin diabetes och inte kontrollera 
p-glukos eller ta insulininjektioner med andra personer närvarande (Pyatak, 2011).  
För att veta om aktuell behandling och egenvård uppnår önskat resultat tas ett blodprov som 
kallas HbA1c. Provet mäter hur p-glukoset har legat de två-tre senaste månaderna 
(Diabetesförbundet, 2016). Mer än 85 % av ungdomarna ligger inte inom de rekommenderade 
gränserna för glukos, utan ligger istället över gränsen med för höga p-glukosvärden (Kime, 
2013). Detta indikerar att flertalet av unga individer med diabetes ej 
följer de rekommendationer som ges angående egenvård.  
 

Acceptans av sin sjukdom 
De flesta ungdomar har vid diagnostillfället svårigheter att förstå att sjukdomen inte går att 
bota, utan endast behandla. Detta beror mestadels på bristande information och otillräcklig 
undervisning från sjukvårdspersonal, men också att en kronisk sjukdom inte finns med i 
ungdomens tankevärld. När personen väl är införstådd med sin sjukdom medföljer andra 
svårigheter, som till exempel att acceptera att sjukdomen påverkar vardagen i stor 
utsträckning (Cavini et al., 2014).  
 
Tidigare forskning 
Stöd och kommunikation från allmänsjuksköterskan i öppenvården är en bidragande faktor till 
att ungdomar får den kunskap de behöver om sin diabetes typ 1 samt att detta även bidrar till 
en ökad livskvalité (Rostami, Parsa, Najafi, Ghezelijeh & Vanakis, 2013).  
Diabetes är dessutom en vanlig sjukdom som förekommer på de flesta vårdavdelningar 
(Rostami et al., 2013). Vårdpersonalen, speciellt allmänsjuksköterskan, har här en viktig roll 
för patienten och är en hjälpande hand i processen till att hantera och acceptera sjukdomen 
(Cavini et al., 2014).  
För att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa ungdomar att hantera och acceptera sin sjukdom 
samt känna livskvalitet är det angeläget att studera ungdomars upplevelser av att leva med 
diabetes typ 1 (Freeborn et al., 2013).  
 

TEORETISK REFERENSRAM  
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt där människan ses som en helhet som 
inkluderar psyke, själ, kropp och ande.  
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Begreppen livsvärld, välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010) och sjukdomslidande 
(Birkler, 2007) är centrala begrepp inom vårdvetenskapen och hälso- och sjukvård. Dessa 
begrepp kan tydligt kopplas samman med ett syfte som inriktas på de upplevelser som 
ungdomar erfar av att leva med diabetes typ 1.  
 
Livsvärld 
Livsvärld är ett vanligt förekommande begrepp inom vårdvetenskapen och brukar beskrivas 
som ‘’världen såsom den erfars’’. Denna värld är individuell och ligger till grund för hur 
andra människor, omvärlden och situationer upplevs. Trots att den individuella livsvärlden 
inte går att förstå eller fullt ut ta del av, bör sjuksköterskan i sitt yrke beakta patientens 
livsvärld för att förstå hur hälsa, lidande och sjukdom upplevs för att utifrån detta ge patienten 
bästa möjliga vård (Dahlberg & Segesten, 2010)  
Vid sjukdom och ohälsa, som t.ex, när en ung individ drabbas av diabetes typ 1 sätts patienten 
i en ny situation vilket leder till att livsvärlden förändras och får en ny mening (Birkler, 2009).  
 

Sjukdomslidande 
Sjukdomslidande innebär det lidande patienten relaterar till sin sjukdom, till exempel svåra 
symtom, psykisk påfrestning, förändringar i vardagen och biverkningar av behandling 
(Eriksson, 1994).  
Upplevelsen av sjukdom och ohälsa varierar från individ till individ. Att drabbas av sjukdom 
kan av personen upplevas som att resurser och funktioner går förlorade, frihetsberövande och 
att livet nu måste anpassas efter sjukdomen (Gustin & Bergbom, 2012). Patienter med 
diabetes kan uppleva sjukdomslidande relaterat till de symtom som uppstår vid hypoglykemi 
och hyperglykemi, de komplikationer sjukdomen ger på sikt, förändringar i vardagen och de 
begränsningar som uppstår i livet.  
 
Välbefinnande 
Inom vårdvetenskapen betyder välbefinnande att vara i stånd till. Att uppleva välbefinnande 
trots kronisk sjukdom kan vara svårt, men med hjälp och stöd från professionella vårdare ökar 
möjligheten att hantera sin sjukdom och uppleva välbefinnande. Att ha kontroll över 
livssituationen och egenvård är bidragande faktorer till välbefinnande. Vid sjukdom kan 
många uppleva uppskattning och tacksamhet som de inte tidigare reflekterat över (Dahlberg 
och Segesten, 2010). Enligt Cavini et al. (2014) är diabetes typ 1 ett hinder för ungdomar att 
uppleva välbefinnande. De har oftare sämre självförtroende och självkänsla som medför att de 
behöver mer stöd från både familj och sjukvård. Det uppstår fler frekvent problem med att 
uppnå självständighet och svårigheter att acceptera de krav som ställs utifrån sjukdomen.  
 

PROBLEMFORMULERING 
Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande sjukdom som sjuksköterskan kommer i kontakt 
med på alla vårdarbetsplatser och avdelningar. Sjukdomen, behandling och komplikationer 
påverkar de drabbade olika, men ger ofta påfrestningar och förändringar i livet. För att vara en 
så pass vanlig sjukdom finns inte tillräcklig forskning på ungdomars upplevelse av att leva 
med diabetes typ 1. Individens livsvärld justeras omedvetet efter de nya förutsättningarna som 
följer med sjukdomen. Välbefinnandet påverkas av sjukdomen, men också indirekt av de krav 
och annorlunda förutsättningar som patienten utsätts för. Dessa aspekter gör att patienten ofta 
erfar ett sjukdomslidande. Insjuknande sker vanligtvis under barnaåren eller tonåren. Vid 
denna tid finns redan andra aspekter som kan göra det svårt för patienten att acceptera och 
hantera sin sjukdom och ungdomarna kan uppleva en utsatthet och sårbarhet. Att 
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sjuksköterskan har kunskap om ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 är 
viktigt för att kunna skapa förståelse, bemöta denna patientgrupp och skapa goda 
förutsättningar för en god vård samt underlätta för patienten i vardagen.  
 
 

SYFTE 
Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  
 
Frågeställningar 
Vilka skäl finns till att egenvården brister?  
Vilka positiva och negativa upplevelser relaterat till diabetes typ 1 har ungdomarna av 
omgivningen?  
 

METOD  
Design 
Studiens design var en litteraturstudie med kvalitativ ansats, vilken rekommenderas när det är 
patientens upplevelse som ska undersökas. I en kvalitativ studie är syftet att söka varje 
individs enskilda upplevelse. Studier som följer det hermeneutiska synsättet går från delar till 
helhet genom den hermeneutiska cirkeln. Vilket betyder att ny kunskap bildas utifrån den 
befintliga kunskapen där delarna tillsammans bildar en ny helhet (Birkler, 2007). 
Meningsenheterna som bryts ned kan ses som delarna och ligger till grund för kategorierna 
som formar helheten.   
 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom att söka vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och 
PubMed. Relevanta begrepp valdes utifrån problemformulering och syfte. För att använda 
korrekta sökord i databaserna användes i Cinahl deras ämnesord som kallas “headings” och 
finns i form av “major” samt “minor” headings. I databasen Pubmed användes deras 
ämnesord i form av “Mesh terms”. Ämnesord är ett beskrivande ord som beskriver artikelns 
innehåll och tillämpas för att underlätta samt precisera sökningen i databaserna (Östlund 
2017). Dessa ämnesord blev till grund för sökorden och användes för att hitta artiklar. Detta 
gav en överblick på forskningsområdet som skulle studeras. Enligt Östlundh (2017) finns det 
en inledande del i informationssökningen där utifrån de sökord som valts ges en överblick på 
området samt ger möjlighet att avgränsa detta. 
 
I inledningen av litteratursökningen genererades data som behövdes för att skapa en överblick 
över studien. Östlundh (2017) beskriver att syftet med den inledande delen är att få den 
information som krävs för att kunna gå vidare till nästa del i sökningen som kallas den 
egentliga informationssökningen.  
 
Under den egentliga informationssökningen följdes en strukturerad litteratursökning där 
kombinationer av sökord användes. Det var i dessa sökningar som urvalet av artiklar sedan 
valdes. Östlund (2017) skriver att i den egentliga informationssökningen skall en strukturerad 
litteratursökning leda fram till ett urval av artiklar.  
 
Sökschema gjordes sedan med innehållande sökord: diabetes mellitus typ 1, young adults, 
adolescent, experience, diagnosed, patient, experience, patient attitudes, life experience, 
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coping, attitude to illness, attitude to health, self care, adaptation, psychological, self 
management, change of life, students, emerging adult, management, living with, teen, young 
people, qualitative research (Bilaga 1). 22 artiklar valdes på så sätt ut.  
 

Urval och urvalsförfarande  
Den egentliga sökningen gjordes med flera sökningar med olika sökord. För att välja bland de 
initialt valda artiklarna lästes rubrikerna för att se om de var relevant till syftet med studien. 
Sedan lästes ämnesorden för varje artikel för att se de utgår från föreliggande studies syfte. 
Artiklarnas årtal och etiska godkännande kontrollerades samt att artiklarna uppfyllde denna 
studies inklusionskriterier. Efter det lästes abstract igenom för att få en sammanfattning av 
studien, få en uppfattning om uppbyggnad och ifall den var lämplig att använda. Samma sak 
upprepades vid alla sökningar. Efter denna process hittades tio väsentliga artiklar som svarade 
på föreliggande studies syfte och låg till grund för analysen (Bilaga 2). Artiklarna skrevs ut 
och lästes av båda författarna.  
 
De vetenskapliga artiklar som valdes ut från databasen Cinahl och PubMed var peer reviewed, 
vilket innebär att en avgränsning i sökningen gjordes till bara vetenskapligt granskade 
artiklar. Artiklarna som valdes var endast originalartiklar. Sidan Ulrichweb™ global series 
directory (2018) användes för att vetenskapligt granska tidskrifterna där originalartiklarna 
publicerats och där peer-review tillämpas.  
 
Inklusionskriterier var studier som inkluderade ungdomar (13-25 år). 
Endast kvalitativa originalartiklar och artiklar med peer-reviewed användes. Artiklarna var 
inte äldre än 8 år.  
Exklusionskriterier: De studier som utöver diabetes typ 1 inkluderade andra typer av diabetes 
eller andra kroniska sjukdomar exkluderades också eftersom det kan påverka upplevelsen.  
 

Kvalitetsgranskning 
Forsberg & Wengströms (2013) kvalitetsbedömningsmall användes för att enligt Friberg 
(2017) är det av betydelse att veta vad analysen grundas på (Bilaga 3).  
Mallen som användes vid kvalitetsgranskning består av 18 ja eller nej frågor som är relaterade 
till artikeln. Varje fråga kan ge svaret ja eller nej och ger 1 poäng vid ja eller 0 poäng vid nej. 
Förutom en fråga där det blir tvärtom. 0-6 poäng innebär låg kvalitet, 7-12 poäng medel 
kvalitet och 13-18 poäng hög kvalitet. Poängen beräknades och redovisades även i procent.  
Artiklarna som användes fick medel- eller hög kvalitet, vilket innebär att de uppfyllde de 
förväntade kraven och ansågs vara lämpliga att använda för studiens resultat. Denna mall 
utgår från betraktarens perspektiv och tolkning, vilket gör att resultatet av granskningen kan 
variera utifrån vem som utför granskningen (Forsberg & Wengström, 2013).  
 

Dataanalys 
Artiklarna som valdes ut lästes ett flertal gånger, speciellt artiklarnas resultatsektion som 
ligger till underlag för litteraturstudien. Efter inläsning följdes Granskär & Höglund-Nielsens 
(2017) kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys består utav flertal steg som 
hjälper till att behärska samt hantera den mängd berättande text som samlats in (Polit & Beck, 
2017). Den kvalitativa innehållsanalysen börjar med att forskarna gör sig bekant med det 
material som valts ut. Enligt Polit & Beck (2017) skall forskarna kunna ta fram delar ur 
artiklarna utan att behöva läsa igenom hela varje gång (ibid). Kodning är en process där 
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sammanförd data bryts ned, bearbetas och på ett nytt sätt åter sätts ihop för att svara på 
studiens syfte (Thorén-Jönsson, 2017).  
Denna process i kvalitativ innehållsanalys är att reducera texten, men på ett sätt så inte 
kvalitet påverkas (Granskär & Höglund-Nielsens, 2017). Analysprocessen i detta arbete 
gjordes genom ett kodningsschema där begreppen meningsenhet, kondensering, kod, 
underkategori och kategori beskriver denna process. 
Meningsbärande delar valdes ut i form av meningsenheter. En meningsenhet är ord, meningar 
eller stycken i en text som hänger samman i kontenta och kontext (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2017). Meningsenheterna kondenserades därefter. Enligt Granskär & Höglund-
Nielsen (2017) innebär kondensering att författarna förkortar texten till bara det centrala men 
utan att det betydande försvinner. Kondenseringen förde till att författarna utifrån den text 
kunde bilda koder (Tabell 1). Granskär & Höglund-Nielsen (2017) förklara begreppet kod 
som etiketten på en meningsenhet som kortfattat förklara dess innehåll. Koderna som hade 
liknande innehåll grupperades ihop och bildade (9) underkategorier med en egen beteckning 
som summerade innehållet. Som huvudrubrik för all samlat innehåll med liknande innebörd 
gjordes (3) kategorier (Tabell 1). Granskär & Höglund-Nielsen (2017) påpekar att innehållet i 
en kategori ska vara närbesläktad samt att det inte kan tillhöra andra kategorier. (Bilaga 4) 
 
Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

‘’I eat out with my 
friends. They can eat 
whatever they like. I 
have to accommodate 
myself to them. I 
behave like them; I 
can’t behave in a 
different way’’ 
Celik et al., 2015.  

Mina vänner kan 
äta som de vill 
och jag anpassar 
mig och beter mig 
som dem.   

Äter 
som 
sina 
vänner 

Att inte följa 
kostrekommendationer  

Bristande 
egenvård 

 

Förförståelse 
Genom att medvetandegöra förförståelsen som enligt Birkler (2009) ligger till grund för hur 
omvärlden, andra människor och situationer upplevs, kan förförståelsen kontrolleras och 
tyglas genom arbetets gång.  
Diskussion genomfördes för att synliggöra och problematisera förförståelser. Förförståelse för 
sjukdomen förekom på grund av tidigare erfarenheter och uppfattningar, men sattes sedan 
under hela analysprocessen åt sidan genom medvetenheten om att förförståelsen endast är 
egna antaganden som kunde påverka studien och var således öppna för andra möjligheter. 
Enligt Nyström (2017) kan förförståelsen problematiseras genom på ett självkritiskt och 
synliggörande sätt möta förförståelsen med motsägande data och information.  
Artiklarna lästes och kodades individuellt för att objektivt och förutsättningslöst kunna 
bearbeta texten som valts ut. Kodningens skillnader och likheter jämfördes och diskuterades 
sedan. Justeringar och kompletteringar gjordes gemensamt.  
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Helsingforsdeklarationen är en skrift innehållande etiska riktlinjer om forskning på 
människor. Centralt i Helsingforsdeklarationen är att samtycke ska finnas, att informationen 
endast ska användas till studien och inte finnas tillgänglig för obehöriga samt bejaka 
deltagarens rättigheter. Deltagarens hälsa och välbefinnande ska alltid gå före studiens syfte 
och deltagaren får när som helst under studiens gång hoppa av utan att ge anledning till varför 
(Helsingforsdeklarationen, 2013).  
De artiklar som ingick i studiens resultatdel var etiskt granskade och godkända av 
etikkommittéer. Upplevelserna har inte på något sätt förvrängts eller korrigerats. Dels för att 
resultatet inte skulle bli missvisande, men också för att respektera ungdomarnas upplevelser.  
 

RESULTAT  
Efter kodningen genomförts utvecklades tre kategorier som kopplas till ungdomars upplevelse 
av att leva med diabetes typ 1 och tillhörande egenvård. De tre kategorierna blev Bristande 
egenvård, Omgivningens stöd till god egenvård samt Omgivningens bidragande till bristande 
egenvård (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori 

Bristande egenvård -Att inte regelbundet ta p-glukos och 
insulin 
-Att inte följa kostrekommendationer 
-Rädslor för hypoglykemi 

Omgivningen stöd till god egenvård -Vänners delaktighet 
-Familjens påverkan 
-Möte med vården 

Omgivningens bidragande till bristande 
egenvård 

-Vänners negativa inverkan 
-Överbeskyddande föräldrar 
-Möte med vården 

 

Bristande egenvård 
Att inte regelbundet ta p-glukos och insulin 
Att mäta p-glukos värdet och följa upp det med att injicera insulin, var en rutin i egenvården, 
som flera av ungdomarna inte utförde regelbundet eller korrekt (Wang, Brown & Horner, 
2013; King, King, Nayar & Wilkes, 2017; Castensøe-Seidenfaden et al., 2016; Celik, Kelleci, 
& Satman, 2015; Commissariat, Kenowitz, Trast, Heptulla & Gonzalez, 2016; Spencer, 
Cooper & Milton, 2012). 
De flesta ungdomar valde bort dessa medicinska rutiner och egenvård då de var i sociala 
situationer eftersom detta upplevdes genant när andra kunde se dem. En del ungdomar 
injicerade inte insulin eller kontrollerade p-glukos under lektionstid eftersom de inte ville visa 
sin sjukdom och då valde de bort denna viktiga del av sin egenvård. Vissa ungdomar på 
college valde att inte gå på lektioner för att det var för komplicerat att sköta sin diabetes under 
föreläsningarna (Fredette, Mawn, Hood, & Fain, 2016; Celik et al., 2015). “They all know I 
have diabetes, but I still don´t want them watching what I´m doing. It makes me 
uncomfortable” (Wang et al., 2013).  
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Ungdomarna menade dessutom att de kände när de hade högt respektive lågt p-glukos, utan 
att kontrollera p-glukoset, på grund av de symtom som då uppstod (Celik et al., 2015; Chilton 
& Pires-Yfantouda, 2015; Wang et al., 2013.). Det var också ett sätt att inte behöva ta fram 
sin p-glukosmätare och kontrollera p-glukoset (Celik et al., 2015).  
Ungdomar var i början av sjukdomsförloppet rebelliska mot sin egenvård och motsatte sig 
behovet att injicera insulin och kontrollera p-glukos. Detta grundade sig i svårigheter med att 
acceptera sin diagnos. De valde därför att leva och äta som sina vänner och dessutom skjuta 
upp insulininjektioner och p-glukos-mätningar (Celik et al., 2015; Chilton & Pires-Yfantouda, 
2015; Commissariat et al., 2016).  
 

“I don’t check it if I feel alright. I don’t want to routinely check it all the time. 
Sometimes seeing the result makes me upset. The most difficult one is the night check 
and I don’t do that one either” (Celik, Kelleci & Satman, 2015). 

 
Att inte följa kostrekommendationer  
Det visade sig att ungdomar tappade upplevelsen av frihet till följd av de begränsningar som 
diabetesen medförde när det kom till vad som gick att äta och dricka i sociala situationer 
(Celik et al., 2015; Chilton & Pires-Yfantouda 2015; Wang et al., 2013.). Ungdomarna ville 
äta och dricka vad de ville utan att behöva tänka på om kosten motsvarade 
rekommendationerna i egenvården. Dessa situationer uppstod på en vardaglig basis, alltifrån 
att äta lunch i skolan till att gå ut med kompisar och äta på restaurang. För dessa ungdomar 
var diabetesen ett hinder i deras vardagliga val av mat och dryck (Celik et al., 2015; Chilton 
& Pires-Yfantouda 2015).  
Att äta onyttigt blev för en del ungdomar ett beteende som kan jämföras med 
självskadebeteende. De kände till att om de åt mat som inte var rekommenderad för dem 
skulle p-glukoset stiga och bli för högt, vilket kunde leda till framtida komplikationer. Detta 
var ett sätt att förneka sin diabetes (Commissariat et al., 2016).  
I en taiwanesisk skola upplevde studenter problem angående skolans matutbud. Det mest 
lättillgängliga att köpa var friterad mat vilket inte var bra för p-glukoset. Att se sina vänner 
äta annan kost gjorde att ungdomarna inte följde sina kostrekommendationer. Ungdomarna 
anpassade sig då till vännerna för att inte framstå som annorlunda (Wang et al., 2013). “ I 
can´t eat anything I want, while the others can” (Celik et al., 2015).  
Ungdomarna uttryckte vidare att situationer som gick utanför deras rutiner påverkade 
kosthållningen. Detta var exempelvis när de var ute med vänner och maten som fanns 
tillgänglig inte stämde överens med maten som rekommenderades (Celik et al., 2015). 
 
Rädslor för hypoglykemi 
Ungdomarna hade många rädslor relaterade till sjukdomen, men dominerande var rädslan för 
hypoglykemi och de akuta symtom som uppstår i samband med lågt p-glukos som till 
exempel medvetslöshet. Detta gjorde att flertalet strategiskt valde att ligga högt i p-glukos, 
antingen som daglig utgångspunkt eller under de sammanhang och tillfällen när det av olika 
anledningar var svårt att hantera ett pendlande p-glukos (King et al., 2017; Abdoli, Hardy & 
Hall 2017; Castensøe-Seidenfaden et al., 2016) Att ha högt p-glukos under längre perioder 
tyder på att egenvården brister. 
 

‘’If I go too low… I could go into a coma. It’s a scary thought of you, you could die 
because of this diabetes, because of dropping to low and going into a coma. Um, that’s 
a hard thing to wrap your head around but you could die because of it’’ (Abdoli et al., 
2017). 
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Rädslan för hypoglykemi var framträdande i olika situationer och påverkade både vardagen 
och egenvården. En del ungdomar låg vakna på nätterna och oroade sig över ifall de skulle 
vakna upp dagen efter eller ifall de skulle dö under sömnen, vilket var påfrestande och 
tröttsamt för ungdomarna (King et al., 2017). I denna studie berättade en ungdom att hen 
ställde larm på nätterna för att kontrollera sitt p-glukos och om det då va lågt fick de även gå 
och äta något för att få upp sitt p-glukosvärde (ibid). ‘’I’d lay awake at night and think, what 
if I don’t wake up?’ I need to keep my sugars high; I purposely do ‘cos I don’t want a hypo, 
That’s scary and what worries me’’ (King et al., 2017).  
Inför evenemang och tillställningar var det vanligt att ungdomarna injicerade färre enheter 
insulin eller åt mat med mer kolhydrater vilket resulterade i högre p-glukos. Anledningen till 
detta beteende var att minska risken för akuta komplikationer, trots att de hade kunskapen om 
att ett högt p-glukos ökar risken för sena komplikationer (King et al., 2017; Castensøe-
Seidenfaden et al., 2016).  
 
Omgivningens stöd till god egenvård 
Att uppleva stöd från omgivningen var en viktig faktor som ökade ungdomarnas inställning 
till egenvården och förmågan att acceptera och hantera sin sjukdom. Störst betydelse hade 
stödet från vänner, familj och sjukvård.  
 
Vänners delaktighet 
Ungdomar som såg sina vänner som ett stöd och någon de kunde dela sina tankar, rädslor och 
funderingar med skötte också sin egenvård bättre (Commissariat et al., 2016; Chilton & Pires-
Yfantouda, 2014; King et al., 2017; Abdoli et al., 2017; Spencer, Cooper & Milton 2013). 
Vännerna ville vara delaktiga och hjälpa till vid eventuella krissituationer och ungdomarna 
berättade då för vännerna hur de skulle göra om en krissituation uppstår. Att personer i 
omgivningen visste vad som behöver göras i en situation, där till exempel p-glukoset sjunker 
hastigt, gav dessa ungdomar ett lugn och välbefinnande (King et al., 2017; Castensøe-
Seidenfaden et al., 2016). Att dela med sig till vänner fick ungdomar att känna sig mer 
bekräftade och accepterade. Dessa ungdomar rekommenderade till andra att vara mer öppna 
om sin diabetes för att få känslan av att vara mer accepterad trots sin diabetes och därmed 
också sköta sin egenvård bättre (Fredette et al., 2016; Wang et al., 2013). Vännerna påminde 
om att äta mat då de uppfattade personen som låg och påminde även om att innan måltid 
kontrollera p-glukos för att se hur många enheter insulin som skulle injiceras (Abdoli et al., 
2017; Wang et al., 2013; Commissariat et al., 2016).  
 

‘’I know they’ll see me OK, and that helps me a lot, really. It’s reassuring for me to 
know that my friends know what to do. They asked me what they needed to do know, 
so I told them to give me my sweets if I’m bad, and that helps me.’’ (King et al., 
2017).  

 
 
Familjens inverkan 
De flesta ungdomar ville vara självständiga i p-glukosmätningar och insulininjektioner 
(Chilton & Pires-Yfantouda, 2014; Castensøe-Seidefaden et al., 2016).  
I studien av Abdoli et al. (2017) upplevde ungdomarna att familjen var ett stöd till att hantera 
diabetessjukdomen. Familjen hjälpte till i svåra situationer och vid hantering av egenvård, 
främst i hemmet, genom att anpassa kosten med mindre socker, vilket ledde till känslor av att 
trots sin diabetes bli accepterad av sin sjukdom (Commissariat et al., 2016; Fredette et al., 
2016; Spencer et al., 2013; Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). I Spencers et al. (2013) studie 
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hade tre pappor till ungdomarna haft diabetes och dessa hade redan innan diagnos fått 
kunskap om vad den dagliga egenvården skulle innebära.  
Ungdomar som började college upplevde att de stöd de fått från familjen underlättat för dem 
när de flyttat hemifrån. Det hade upplevts som en tidpunkt för att ta eget ansvar över egenvård 
och vid besvär fanns alltid familjen att ringa och fråga om råd (Fredette et al., 2016).  
 

“Definitely, a support system from family influences me to manage it, and just in 
general, my family helped me a lot because on bad days, the´re there for me and on 
the good days, they´re still there for me, so I just think really, like, support with them” 
(Abdoli et al., 2017).  

 
Familjens stöd och hjälp var en faktor till att egenvården fungerade. De påminde ofta 
ungdomarna om p-glukosmätningar, insulininjektioner och underlättade för ungdomen genom 
att laga mat som var inom rekommendationerna (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; Spencers 
et al., 2013; Commissariat et al., 2016) 
 

Möte med vården  
Gemensamt var att ungdomarna uppskattade när sjuksköterskan istället för att berätta om rätt 
och fel bemötte ungdomarna som vuxna och istället förde en diskussion med dem. 
Ungdomarna ville att vården skulle utgå från deras tankar, känslor och unika situation 
(Chilton & Pires-Yfantouda, 2014; King et al., 2017). Ungdomar uppskattad när 
sjukvårdspersonalen var intresserad av deras liv vid sidan om diabetesen (Spencer et al., 
2013). 
Vårdpersonalen sågs som en resurs till stöd, information och uppmuntran (Abdoli et al., 2017; 
Spencer et al., 2013). Ungdomarna höll kontakt med vårdpersonal för att få råd om hur de 
skulle sköta sin egenvård. En del av ungdomarna hade en egen diabetessjuksköterska som de 
byggde upp en relationen med (Abdoli et al.,2017; Chilton & Pires-Yfantouda, 2014). De 
kunde därför ringa direkt till sjuksköterskan och få råd och stöd till en förbättrad egenvård 
(Chilton & Pires-Yfantouda, 2014). En informant i Abdolis et al. (2017) hade sjuksköterskans 
snabbnummer inlagt i sin telefon.  
 

Omgivningens bidragande till bristande egenvård 
Vänners negativa inverkan 
Upplevelserna och erfarenheterna av att få stöd från vänner varierade. Vissa valde att inte 
berätta för sina vänner om sjukdomen för att inte bli klassificerad som sjuk av vännerna eller 
bli sedd som annorlunda. De uttryckte ofta att de inte ville bli hindrade eller utstötta på grund 
av sin sjukdom (Celik et al., 2015). Om vännerna kände till att de hade diabetes minskade 
känslan av att vara annorlunda och fick därmed möjlighet att bli bemött i sin diabetes. När 
ungdomar inte inkluderade sina vänner i sin diabetes kände de en upplevelse att de stack ut 
från mängden och det bidrog till känslan av att vara annorlunda (Commissariat et al., 2016).  
Vännernas okunskap och att inte förstå egenvårdens betydelse bidrog i sig till en bristande 
egenvård. I Commissariat et al. (2016) framkom att vännerna inte förstod vad egenvården 
innebar fullt ut, utan trodde att de enda som behövde göras var att injicera insulin inför 
måltiderna. I dessa fall valde ungdomarna bort att exempelvis räkna kolhydrater, kontrollera 
p-glukos värde och att tacka nej till en mat som inte följde egenvårdens 
matrekommendationer (Commissariat et al., 2016; Celik et al., 2015). ‘’ I think they will 
leave me when they learn that I am ill. I have no friends to stand by me. I’m trying to live like 
them, too’’ (Celik, Kelleci & Satman, 2015).  
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Överbeskyddande föräldrar  
Familjens påverkan på egenvården visade sig mestadels bidra till god egenvård, men en del 
upplevelser tydde på motsatsen.  
Föräldrarnas goda avsikt och överbeskyddande beteende misstolkades vissa gånger av 
ungdomarna som kände att föräldrarna inte litade på dem. Detta medförde irritation för 
ungdomarna och minskade motivationen till att bli självständig i sin egenvård (Commissariat 
et al., 2016; Celik et al., 2015).  
I ett av fallen där föräldrarna var alltför involverade i sjukdomen, började en ungdom i 
frustration istället att missköta sina insulininjektioner (Castensøe-Seidenfaden et al., 2016). I 
Celik et al. (2015) nämner ungdomar att föräldrar ville bestämma och kontrollera hur de 
skulle sköta sin diabetes vilket upplevdes frustrerande. ‘’My mother tries to control 
everything about me. I’m very distressed’’ (Celik et al., 2015). 
 
Möte med vården 
Ungdomarna uttryckte att de hade svårt för att ställa frågor till läkare, sjuksköterskor och 
behandlingsteam på grund av oro över att bli klandrade, vilket grundade sig i att de upplevde 
att sjukvårdspersonal ofta uppvisade en dömande attityd och bristande empatisk förmåga.  
Ungdomarna tyckte kommunikationen sinsemellan var bristande och att sjuksköterskan inte 
tog sig tid till att lyssna. Ungdomarna hade därför svårt för att lyssna till informationen de 
fick och stundtals valde de att inte följa rekommendationerna, vilket leder till bristande 
egenvård (Celik et al., 2015). ‘’I am afraid to ask my doctor questions. I know that my blood 
sugar is high. I don’t come for check-ups for fear of being reproache’’ (Celik et al., 2015).  
 
De olika läkarnas åsikter och råd skiljde sig dessutom åt vid flera tillfällen, vilket skapade 
osäkerhet och irritation hos ungdomarna. Rekommendationerna de fick ansågs inte heller vara 
anpassade efter deras liv och vardag och var därför svåra att tillämpa i praktiken (Celik et al., 
2015; Spencer et al., 2013).  
Ungdomar upplevde ofta att vårdpersonalen behandlade alla på samma sätt och glömde bort 
aspekter som var speciellt viktiga för ungdomar som till exempel deras upplevelse, mående 
och funderingar. De ville ha mer tid till att diskutera de sakerna som kunde förbättra just deras 
situation (King et al., 2017). I Castensøe-Seidenfaden et al. (2016) berättar ungdomar om 
bristande kunskap angående hur p-glukoset hålls på en jämn nivå under fysisk aktivitet. Detta 
grundar sig i att de inte fått råd från sjukvården angående balansen mellan fysisk aktivitet, p-
glukos och insulininjektioner. ‘’I don’t know why I need to go and see the nurse anyway. She 
would just give us this lecture about how i was taking me blood sugar and me weight. She 
wouldn’t ask how I was doing’’ (King et al., 2017).  
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studiens design  
En kvalitativ litteraturstudie valdes eftersom denna metod är relevant då studiens inriktning är 
upplevelser och erfarenheter av hälso-sjukvård (Lundman & Graneheim, 2017). Enligt 
Forsberg & Wengström (2013) skall upplevelser, kunskaper om sig själv och erfarenheter av 
hälso- och sjukvård diskuteras för att bidra till evidens. En intervjustudie hade också kunnat 
vara lämplig, men en litteraturstudie valdes. Alla artiklarna som hittades på databaserna var 
intervjustudier, vilket gav möjlighet till att få en bredare syn på ämnet då tillgången till fler 
intervjuer blev större. För att göra en litteraturstudie krävs det tillräcklig mängd av artiklar för 
att kunna dra slutsater och de ska uppehålla god nivå (Forsberg & Wengström, 2013). En 
intervjustudie hade också kunnat ta för lång tid att utföra med tanke på den tidsbegränsning 
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som arbetet hade. Östlundh (2017) nämner att tidsaspekten är något som ska tas på allvar för 
att nå hög kvalitet. Dessa faktorer gjorde att valet blev en litteraturstudie.  
 
Sökning och avgränsningar 
För att hitta artiklar användes databaserna Cinahl och PubMed. Sökning i Cinahl var relevant 
eftersom det är en omvårdnadsvetenskaplig databas och pubmed eftersom de är främst inriktat 
på medicinsk vetenskap (Östlund, 2017). Vid sökning på PubMed hittades en del av de redan 
utvalda artiklar och då valdes de artiklar som var publicerade i Cinahl. Sökningarna var 
strukturerade med specifika och relevanta sökord och urvalet gjordes genom att läsa rubriken, 
minor-major subject och abstract. Denna strukturerade sökning följde Östlundhs (2017) 
informationssöknings strategier. Trunkering användes vid sökning vilket enligt Forsberg & 
Wengström (2013) är en styrka. Sedan gjordes sökschema vilket enligt Kristensson (2014) 
ökar trovärdighet i sökningen då sökord och databas redovisas. För att använda korrekta 
sökord användes MeSH (Medical Subject headings) ordalag i pudmed och i Cinahl användes 
Headings (major headings, minor headings) ordalag. MeSH är en samling anpassade sökord 
för databasen PubMed som ger möjlighet till att höja kvaliteten på informationssökningen i 
denna databas. Dessa ämnesord hittas i ämnesordlistor på vardera databas och hjälper till att 
hitta korrekta sökord för de specifika databaserna (Östlund 2017). Detta bidrar enligt Östlund 
(2017) till ett bättre sökresultat.  
Begreppet ungdomar definieras på olika sätt, vilket resulterade i att artiklarna som ligger till 
grund för resultatet använder olika åldrar som inklusionskriterier. Detta gjorde det 
problematiskt att utesluta vissa artiklar på grund av inkorrekt ålder. De delar som innehåller 
material som inte överensstämmer med föreliggande studies inklusionskriterier avseende 
ålder exkluderades och användes inte för analys och resultat. 
Totalt 22 relevanta vetenskapliga artiklar hittades initialt vid sökningen. Enligt Kristensson 
(2014) bidrar vetenskapliga artiklar med ny kunskap, krav ställs på metod och de granskas 
innan de publiceras. 
 
Analys 
Målet med analysen är att besvara undersökningens frågor enligt Henriksson (2014). Därför 
gjordes analysen utifrån de frågeställningar som utgick från syftet. De 10 valda artiklarna som 
låg till grund för resultatet lästes var för sig och även kodningen gjordes på egen hand. Detta 
ger en möjlighet till att sedan diskutera texten ihop och se ifall det ger liknande slutsatser 
(ibid). Artiklarna var på engelska vilket kan medföra misstolkningar vid kodningen, men 
strävan var att bibehålla textens ursprungliga innehåll.  
 
 
Tillförlitlighet  
Alla artiklar som användes kvalitetsgranskades och fick bedömningsnivåerna medel eller hög 
kvalitet, vilket är en godkänd nivå för att artiklarna ska kunna användas i litteraturstudier. 
Forskningsprocessen är tydligt beskriven under hela arbetet och kan anses vara strukturerad. 
Under forskningsprocessen har korsvalidering från handledare och sjuksköterskestudenter 
gjorts, vilket innebär att under arbetets gång ges åsikter från utomstående på arbetet (Höglund 
& Nielsen, 2017). 
Tillförlitligheten kan i viss mån ha påverkats eftersom materialet har tagits ur ett 
sammanhang, jämfört med om en intervjustudie gjorts och där upplevelsen kommit direkt från 
primärkällan.  
En styrka med denna litteraturstudie är att flera forskare har kommit fram till samma resultat 
och eftersom artiklarna dessutom var peer-reviewed höjs också tillförlitligheten. Det 
empiriska materialet i studierna var dessutom insamlade i olika länder samt på olika platser 
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och situationer. Pilhammar & Nilsson (2017) nämner att när en undersökning görs i olika 
situationer ökar dess trovärdighet. När flera individer som är neutrala i förhållande till 
varandra, och utan tidigare kontakt, beskriver en upplevelse med liknande mönster och inget 
nytt framkommer vid vidare insamling så kan resultatet till viss grad ses som generaliserbart.   
Artiklar äldre än 8 år användes inte för att resultatet ska bli så tillförlitligt och aktuellt som 
möjligt. Enligt Östlund (2017) är kunskap en färskvara och att avgränsa urvalet till tid ökar 
tillförlitligheten. De artiklar som är i denna studie är etiskt godkända vilket gör att resultatet 
grundar sig på en etisk god grund.   
 
Överförbarhet  
Rosberg (2017) beskriver att en studies överförbarhet ökar om studiens resultat kan användas 
i andra situationer eller till andra grupper. I denna studies resultat har upplevelser från både 
flickor och pojkar analyserats. Åldern har varit spridd från 13-25 och upplevelser har tagits 
från alla åldrar. Detta ökar överförbarheten till andra situationer enligt Polit & Beck (2017).  
Det är viktigt att belysa studiens fenomen så tydligt och djupt som möjligt. I studien förklaras 
tydligt hur forskningen är uppbyggd, urval, datainsamling och analysprocessen gick till. Detta 
underlätta för läsaren att bestämma om resultatet är överförbart (Rosberg, 2017). Artiklarna 
som användes var från USA, Storbritannien, Turkiet, Danmark och Taiwan.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Resultatet 
visar att upplevelserna kring egenvården ofta sågs som ett hinder i det vardagliga livet. 
Ungdomarna upplevde svårigheter av att mäta p-glukos, ta insulininjektioner och upprätthålla 
kosthållningen, vilket grundade sig i strävan efter att vara som alla andra samt rädslor för 
hypoglykemi.  
Vännernas, familjens och sjukvårdspersonalens förhållning till sjukdom och egenvård 
påverkade ungdomens egenvård. Stöd från familj, vänner och sjukvård var betydelsefullt. 
Dock visade det sig att hos en del ungdomar brast stödet från omgivningen vilket resulterade i 
att egenvården blev lidande. 
Förbättringsområden angående stöd och information från vårdpersonal blev tydligt 
framträdande. Kategorierna bristande egenvård, omgivningen stöd till god egenvård och 
omgivningens inverkan till bristande egenvård, framkom i resultatet. En sammanvägning av 
resultatet tyder på att syftet med litteraturstudien uppnåtts, vilket innebär att frågeställningen 
har besvarats och resultatet tydligt kan kopplas till syftet.  
 
Även om upplevelserna var många, är vissa upplevelser mer framträdande. Att av olika 
anledningar missköta insulininjektioner och p-glukosmätningar är vanligt förekommande. 
Som resultatet också visar är det som ung svårt att förstå innebörden och vikten av 
egenvården på grund av den mognadsprocess de genomgår. Konsekvenstänkandet är inte 
tillräckligt utvecklat och därför kan det i förväg vara svårt att förstå vad en handling kommer 
leda till. I denna situation är personer i ungdomens omgivning, till exempel föräldrar och 
sjuksköterskor, viktiga för att kunna bidra med hjälp, stöd och vägledning (Scholes et al., 
2012).  
 
I föreliggande studie framkom att ungdomarna ofta brast i egenvården kopplat till p-glukos 
och insulininjektioner. En av flera anledningar till att p-glukosmätningar inte utförs var att 
ungdomarna menade att de själva kunde känna hur p-glukoset låg. Detta styrks i Hoods och 
Dukes (2015) studie där ungdomar uttrycker att de litar mer på sin känsla än på resultatet vid 
p-glukosmätningar. Tolkning av detta kan vara att den förmodade förmågan att känna på sig 
vad sitt p-glukos är bidrar till att ungdomar inte ligger inom rekommenderade p-glukos 
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värden. Vidare är en anledning till att ungdomar i föreliggande studie valde aktivt att ligga 
högre i p-glukos på grund av rädslan för de symtom som uppstår vid hypoglykemi. Detta 
styrks även i Balfes, Brughas, Smiths, Sreenans och Doyles (2014) studie där rädslan för 
hypoglykemi yttrar sig genom ängslan när de har injicerat sitt insulin senare än vanligt under 
kvällen.  
Dessutom valde ungdomar ibland att inte injicera insulin i sammanhang där de inte vill riskera 
att uppfattas som annorlunda och onormala. Maslakpaks et al. (2010) studie verifierar att 
ungdomarna upplever hypoglykemi som genant och begränsar sig själva för att inte hamna i 
situationer där hypoglykemi kan uppstå. De blir obekväma av att sköta egenvården offentligt 
och väljer istället att skjuta upp insulininjektioner tills de kommer hem. Detta bidrar då till att 
dessa ungdomar sedan inte kan sova då den upplever rädsla för hypoglykemi under natten om 
insulinet tagits för sent.  
Ryninks et al. (2015) beskriver vidare att personer i ungdomens omgivning, som till exempel 
lärare och föräldrar, ibland begränsar ungdomen att delta i vissa aktiviteter på grund av risk 
för pendlande p-glukos, vilket gör att rädslan för hypoglykemi förstärks och påverkar 
hanteringen av egenvården. I studien av Balfes et al. (2014) berättar ungdomar att de vill få ut 
mer information och kunskap om hypoglykemi för att få bättre stöd till egenvård.  
Gustin och Bergbom (2015) beskriver upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som 
att friheten till sin egen kropp och sitt eget liv blir påverkad och begränsad. Människan måste 
då anpassa sitt liv efter de nya förutsättningarna som ges. När sjukdomen påverkar kroppen 
och dess resurser uppstår ett sjukdomslidande. Denna bristande kunskap och hantering av 
hypoglykemi ökade sjukdomslidandet i form av att friheten begränsas då diabetesen blev ett 
hinder i vardagen. 
 
Resultatet identifierar svårigheter ungdomarna har angående de kostråd de får från dietist eller 
annan sjukvårdspersonal. I Balfes et al. (2014) studie framkommer det att ungdomarna 
upplever att egenvården tar upp mycket tid i samband med måltider och dessutom går emot de 
normer och ungdomskulturer som finns, vilket leder till sämre matvanor. De väljer också att 
senarelägga eller hoppa över deras lunchraster på grund av tidspress. En skillnad till detta var 
i Hoods och Dukes (2015) studie där insulinpump visar sig bidra till att ungdomar får tillbaka 
friheten att kunna äta tillsammans med sina vänner. Föreliggande studie visar att ungdomar 
ville känna den frihet att kunna äta med vänner.  
Skolungdomarna upplever att matvanorna blir sämre i skolan pågrund utav utbudet som finns 
och tillgängligheten av onyttig mat. Detta bekräftas i studien av Maslakpak et al. (2010) där 
det beskrivs att den tillgängliga maten inte stämmer överens med rekommendationerna, vilket 
ger ungdomarna dåligt samvete.  
 
Tolkning av detta resultat tyder på att ungdomarnas möjligheter att följa 
kostrekommendationerna i skolan varierar utifrån skolsystem, land, kultur, ekonomiska 
aspekter. Världen över finns olika mycket kunskap om diabetes, men också om hur kosten 
påverkar hälsan. Detta är av betydande vikt för hur ungdomarna förhåller sig till sin 
kosthållning. Sjuksköterskan har ansvar för att vid situationer hen anser att det behövs, ta 
kontakt med en dietist för vidare åtgärder (Westergren, 2014) 
 
Upplevelsen av att inkludera vänner i sin egenvård varierade. En del ungdomar inkluderade 
sina vänner och delar tankar, känslor och upplevelser med dem.  
Vänskapsrelationer som bidrog till god egenvård är av öppen karaktär. Det innebär att 
ungdomarna kan tala öppet om sin diabetesen inför sina vänner och vännerna är inkluderade i 
skötseln av egenvård. Vännerna hjälpte ungdomarna med att komma ihåg p-glukosmätningar 
och insulininjektioner. I Scholes et al. (2012) anser ungdomarna att upplevelsen av att 
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vännerna deltar i sjukdomen är viktig och underlättar vid situationer där hypoglykemiska 
symtom uppstår, vilket även styrks i studien av Ryninks et al. (2015) där ungdomarna ser 
vännernas delaktighet som positivt, en trygghet och bidragande faktor till välbefinnande. 
Enlig Birkler (2007) är upplevelsen av god hälsa ofta sammanflätad med upplevelsen av 
välbefinnande och en måttstock på ett gott liv, där sociala relationer spelar en viktig roll. 
Välbefinnande går att uppnå trots sjukdom då tillvaron känns meningsfull (Dahlberg & 
Segesten 2010).  
De ungdomar som pratar öppet om sin diabetes får möjlighet att bli accepterade och den 
rädsla av att bli avvisad kan förnekas. Det bidrog till möjligheten att känna mening i tillvaron. 
  
I kontrast till detta hade ungdomar rädslor inför att bli sedda som sjuka och annorlunda i 
jämförelse med sina vänner. Detta bidrog till att ungdomarna valde att inte berätta om sin 
sjukdom och låta egenvården bli bristande, till exempel genom att när vänner var närvarande 
senarelägga sina insulininjektioner. Hoods & Dukes (2015) bekräftar att det bidrar till en 
känsla av att vara annorlunda vid skötsel av sin egenvård offentligt. Ungdomarna uttryckte en 
ständig strävan efter att vara normal. I studien av Maslakpak et al. (2010) berättar ungdomar 
vidare om rädslan över att deras vänner kommer lämna dem eller frysa ut dem om de berättar 
om sjukdomen. Därmed väljer de att inte inkludera sina vänner i sin vård av diabetes.  
Det framgår också det att när kunskapen om diabetes brast hos vännerna bidrog detta till att 
ungdomarna istället kände sig missförstådda. Detta bekräftas vidare i studien av Maslakpak et 
al. (2010) där vännerna har dålig kunskap om diabetesen och utesluter ungdomar med 
diabetes.  
Enligt Eriksson (1994) innefattar sjukdomslidande inte bara kroppslig smärta, utan även 
andlig smärta samt den skam och förnedring som upplevs av patienten på grund av sin 
sjukdom och behandling. Sjukdomslidande kan tydligt kopplas samman med ungdomarnas 
upplevelse att känna sig annorlunda och strävan efter att vara normal.  
 
Trots att ungdomarna till största del vill vara självständiga i sin sjukdom, visar resultatet att 
familjen ofta var en bidragande faktor till god egenvård och välbefinnande. Familjen 
upplevdes av ungdomarna som en källa för stöd och kraft till att hantera egenvården, även när 
ungdomarna hade flyttat hemifrån och familjemedlemmarna inte var närvarande. I Hoods & 
Dukes (2015) studie beskriver dock några ungdomar svårigheter att kontrollera p-glukos och 
ta insulininjektioner när deras föräldrar inte är närvarande, eftersom de tidigare var en 
bidragande faktor till att egenvården fungerat.  
Resultatet visar också att ungdomar blev irriterade när föräldrarna var alltför involverade i 
egenvården. Vilket i vissa fall ledde till att ungdomarna i protest valde att missköta sin 
diabetes. Liknande resultat har identifierats i Maslakpaks et al. (2010) studie som utförts på 
kvinnliga ungdomar från Iran där ungdomarna inte upplever optimalt familjestöd på grund av 
föräldrarnas överdrivna stress angående sjukdomen, vilket även ses i Scholes et al. (2012) där 
ungdomar beskriver att föräldrar ofta är stressade och oroliga över sjukdomen.  
 
Ungdomarna upplevde vården som ett stöd när de blev bemötta på ett öppet sätt. Möten med 
vården som präglades av diskussion och samtal om både diabetes och fritid upplevdes som ett 
givande möte.  
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska ett möte mellan vårdare och sjuksköterska ge 
patienten energi och välbefinnande genom att vara öppen mot patientens livsvärld. Patienten 
ska vara i centrum och dessutom uppmuntras till att beskriva sina önskemål och behov.  
I studien av Scholes et al. (2012) blir ungdomar frustrerade av auktoritär sjukvårdspersonal 
som endast diskuterar diabetes och inte lyssnar till ungdomarnas upplevelser. Detta tolkas 
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som att denna typ av bemötande inte bidrar till god egenvård då föreliggande studies resultat 
visar att ungdomar inte följer rekommendationer när kommunikationen brister.  
Vidare i Scholes et al. (2012) berättar ungdomar att de inte upplever emotionellt stöd från 
sjukvården och upplever svårigheter att bygga upp en relation med dessa. Föreliggande 
litteraturstudie bekräftar att ungdomar som hade en egen diabetessjuksköterska fick 
personliga råd och kunde kontakta dem för att få råd angående egenvården. Dahlberg och 
Segesten (2010) hävdar att vårdandet måste utgå från patientens unika livsvärld för att förstå 
hur hälsa, lidande och sjukdom erfars av patienten. Utifrån detta kan sjuksköterskan hjälpa 
och uppmuntra patienten i processen till att uppleva hälsa och i relationen mellan vårdare och 
patient ska fokus ligga på patientens vårdbehov för att minska sjukdomslidande.  
 

Slutsats 
Denna studies resultat visar att det finns en stor variation av upplevelser hos ungdomarna att 
leva med diabetes typ 1, men vissa upplevelser är mer framträdande. Ungdomarna har många 
känslor relaterat till sjukdomen och egenvård.  
De största anledningarna till att ungdomarna brister i egenvården är att de inte vill vara 
annorlunda, rädslan för hypoglykemi och svårigheter att följa kostrekommendationerna.  
Det visar sig att omgivningen påverkar egenvården. Familj och vänner sågs som ett stöd till 
god egenvård då de kunde hjälpa till i svåra situationer och anpassar sig utifrån diabetesen. 
Det fanns även ungdomar där föräldrar oroade sig för mycket som bidrog till sämre egenvård 
och ökad rädsla för hypoglykemi.  
Sjuksköterskan har också en stor inverkan på egenvården, samtidigt som en del brister har 
identifierats. Att sjuksköterskan utgår från patientens unika livsvärld och situation är av stor 
betydelse för ungdomarnas upplevelser av vården och egenvården. Sjuksköterskan ska inte 
enbart utgå från generell kunskap om ungdomar med diabetes (Berg, 2014) för upplevelser av 
att leva med diabetes typ 1 som ungdom skiljer sig från individ till individ. Studiens resultat 
är användbart i sjuksköterskeyrket vid möten med ungdomar med diabetes typ 1, i både 
öppenvård och slutenvård. Genom att ta del av patientgruppens upplevelser kan 
sjuksköterskan får bättre kunskap om vilken öppenhet som krävs för att bemöta en ungdom 
med typ 1.  
Under studiens gång har ett flertal rädslor hos ungdomarna relaterat till sjukdomen 
identifierats och som kan ligga till grund för vidare forskning. Hur kan sjuksköterskan stödja 
patienten i rädslan för hypoglykemi?  Vidare forskning kan vara om ungdomars och äldre 
patienters upplevelser skiljer sig? Hur kan sjuksköterskan hjälpa ungdomar att få ökad 
självkänsla i sin diabetes? 
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Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 

 
(diabetes mellitus type 1) 
 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-10 
Peer-rewied 

 
5,757 st. 

 

 
Cinahl 

 
(adolescent) OR (young 
adult*) 
+  

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-10 
Peer-rewied 

 
1,343 st. 

 

 
Cinahl 
 

 
(life experience*) 
 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-10 
Peer-rewied 

 
24 st. 

 
6 st. 

Databas 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 

 
(diabetes mellitus type 1) 
+ 

Tidsintervall 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
5,757 st. 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(adolescent) 
+ 

Tidsintervall 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
613 st. 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(self care) 
+ 

Tidsintervall 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
131 st.  

 

 
Cinahl 
 

(adaptation, 
psychological) 

Tidsintervall 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
14 st. 

 
1 st. 
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Bilaga 1                                                                                                                                                                                                            2(8) 
Databas 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar  

 
Cinahl 
 
 

 
(diabetes mellitus type 1) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
5,757 st. 

 
 
 

 
Cinahl 
 
 

 
(adolescent) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
613 st. 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(self-management) AND 
(attitude to health) 
 

Tidsintervall 2010-01-01 
till 2018-03-15 
Peer-rewied 

 
 
74 st. 

 
 
1 st.  

 
Databas 
 

 
Sökord 

 
Begränsningar 

 
Antal träffar 

 
Valda artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
(diabetes mellitus type 1) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018- 03-16 
Peer-reviwed 

 
 
5, 757 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(adolescent)  
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-16 
Peer-reviwed 

 
613 st.  

 

 
Cinahl 
 

 
(change of life) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-03-16 
Peer-rewied 

 
14 st. 

 
1 st.  
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Bilaga 1                                                                                                                                                         3(8)                   
Databas 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Pubmed 
 
 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+ 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-04-02 
 

 
20,681 st. 

 

 
Pubmed 
 
 

 
(adolescent) 
+ 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-04-02 

 
5,047 st. 

 

 
Pubmed 
 
 

 
(students) 
 
 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
Till 2018-04-02 

 
12 st. 

 
1 st.  

Databas 
 

Sökord 
 

Begränsningar 
 

Antal träffar 
 

Valda artiklar 
 

 
Cinahl 
 
 

 
(type 1 diabetes mellitus) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
5,748 st.  
 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(emerging ault*) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
30 st.  
 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(management) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
8 st.  

 
1 st.  
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Bilaga 1                                                                                                                                                          4(8)                         
Databas 
 

Sökord 
 

Begränsning Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
(type 1 diabetes mellitus) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
5,748 st.  
 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(adolescent) OR (young 
adult*) 
+  

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
1,343 st.  
 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(living with) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
68 st.  

 
1 st.  

Databas 
 

Sökord 
 

Begränsningar 
 

Antal träffar 
 

Valda artiklar 
 

 
Cinahl  
 
 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+  

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
6,262 st. 
 

 
 
 

 
Cinahl 
 
 

 
(young adult) 
+  

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
872 st.  
 

 

 
Cinahl 
 

 
(attitude* to illness) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
15 st.  

 
2 st.  
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Databas 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
5,646 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(adolescence) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
1,634 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(patient attitude*) AND 
(life experience*) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
6 st.  

 
1 st.  

Databas  
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
5,762 st. 

 

 
Cinahl 
 
 

 
(self care) AND 
(management) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
228 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(young adult*) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
37 st.   

 
1 st.  
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Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
(type 1 diabetes) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
7,016 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(emerging adult*) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
34 st.  

 
1 st.  

Databas  
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 
 

 
(diabetes type 1) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
6,794 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(teen*) OR (young 
people) 
+ 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
173 st.  

 

 
Cinahl 
 
 

 
(self-management) 

Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 
Peer-rewied 

 
24 st.  

 
2 st.  
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Databas 
 

Sökord Begränsningar 
 

Antal träffar Valda artiklar 

 
Pubmed 
 
 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+ 

 
Tidsintevall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
20,746 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(adolescent) 
+ 

 
Tidsintevall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
5,048 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(attitude to health*) 
+ 

 
Tidsintevall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
498 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(qualitative research) 

 
Tidsintevall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
21 st.  

 
1 st.  
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Databas 
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

 
Pubmed 

 
(diabetes mellitus, type 1) 
+ 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
20, 746 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(adolescent) 
+ 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
5,048 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(qualitative research) 
+ 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
62 st.  

 

 
Pubmed 
 
 

 
(self care) 

 
Tidsintervall: 2010-01-01 
till 2018-05-31 

 
31 st.  

 
2 st. 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Abdoli, S., Hardy, L., 
& Hall, J. 
 
2017  
 
USA 
 
The Diabetes 
EDUCATOR 
 

The 
Complexitie
s of 
”Struggling 
to Live 
Life” The 
Experiences 
of Young 
Adults With 
T1DM 
Livin 
Appalachia. 
 

Utforska och beskriva 
uppfattningar och 
erfarenheter hos unga 
vuxna med typ 1 
diabetes mellitus som 
bor i Appalachia, 
Tennessee. 
 

Kvalitativ 
beskrivande 
analys av 
djupintervjue
r  
 

N= 9 
(0) 
 
6  
flickor 
3  
pojkar  
 
18-30 år  

Vuxna i Appalachian hade några 
liknande upplevelser av sin 
diabetes. Sju större teman 
identifierades; Kampen mot 
vuxen ålder, Den dagliga kampen 
att leva med diabetes, Den starka 
önskan att leva livet, Den 
stödjande miljön, Utvecklingen 
av ens identitet genom diabetes, 
Störningen av diabetesens krav 
samt För- och nackdelarna med 
teknisk utveckling i 
diabeteshantering. 
 

15 p. 
Hög 
(83%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Castensøe-Seidenfaden, 
P., 
Teilmann, G., Kensing, 
F., Hommel, E., Olsen, 
B. S., & Husted G. R., 
 
2016 
 
Danmark 
 
Journal of Clinical 
Nursing 

Isolated 
thoughts 
and feeling 
and 
unsolved 
concerns: 
adolescents’ 
and parents’ 
perspectives 
on living 
with type 1 
diabetes – a 
qualitative 
study using 
visual 
storytelling 

Beskriva ungdomars 
och deras föräldrars 
upplevelse av 
ungdomens diabetes. 
Detta för att 
identifiera behov av 
stöd för att förbättra 
egenvård vid 
övergång från 
pediatrisk vård till 
vuxenvård.  
 

Kvalitativ 
undersökande
. Visuellt 
berättande. 

N=9 
Ungdomar 
N=13 
föräldrar 
 
5 
flickor 
4 
pojkar 
 
15-19år 
 
 

Fyra olika teman framkom i 
studiens resultat; Strävan efter 
säkerhet, Strävan efter normalitet, 
Strävan efter självständighet samt 
Oro över framtiden. 
Utmaningarna och oron 
upplevdes olika för ungdomen 
och de vuxna. Men likhet fanns i 
att båda höll deras tankar och 
känslor för det mesta isolerade 
och olösta.  

18 p. 
Hög 
 
(100 %) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)  

Resultat Kvalitet 

Celik,. S, 
Kelleci, M,. & 
Satman,. I 
 
2015 
 
Turkiet 
 
International 
Journal of 
Community 
Based Nursing 
and Midwifery 

The Factors 
Associated With 
Disease 
Mismanagement 
in Young Patients 
with Type 1 
Diabetes: A 
Qualitative Study  

Studera faktorer 
som gör att unga 
vuxna brister i 
hantering av 
egenvården vid 
diabetes typ 1.  

Kvalitativansats med 
fenomenologisk och 
psykologisk metod. 
Djupgående 
intervjuer. 

N=28 
(0) 
 
16 
flickor 
12 
pojkar 
 
18-25år 
 

Fem teman framkom; Negativa 
tankar om sin sjukdom, Livsstil 
påverkan, Återhämtning från 
behandlingsprocessen, Brist på 
socialt stöd samt Inte 
lösningsorienterade 
hanteringsmetoder. Dessa 
faktorer påverkar unga vuxnas 
förmåga att sköta sin egenvård 
av diabetes typ 1.  

16 p. 
Hög 
(89%) 
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Författare 
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Chilton, R,. Pires-
Yfantouda, R,. 
 
2015 
 
Storbritannien 
 
Psychology & 
Health 

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

Att studera hur 
tonåringar 
anpassar sig till 
egenvård under 
övergångsfasen 
från tonåring till 
vuxen. 

Kvalitativ 
ansats. 
Grounded 
theory.  

N=13 
(21) 
 
6 
flickor 
7 
pojkar 
 
13-17år 

Resultatet visade hur tonåringar 
hanterade sin egenvård under fasen 
att gå från att vara tonåring till 
vuxen. Fanns både positiva sätt att 
sköta sin egenvård och negativa. 
Inställning till sjukdom hade en stor 
inverkan. 

15 p. 
Hög 
(83%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)  
 

Resultat Kvalitet 

Commisariat P. V. 
Kenowitz J. R.  
Trast J. 
Heptulla R. A.  
Gonzalez J. S.  
 
2016 
 
USA 
 
Qualitative Health 
Research  

Developing a 
Personal and 
Social Identity 
With Type 1 
Diabetes 
During 
Adolescence: 
A Hypothesis 
Generative 
Study 

Undersöka ungdomars 
syn på erfarenheten av 
att leva med typ 1-
diabetes och hur livet 
påverkas 
 

Mixad metod. 
Kvalitativ och 
kvantitativ design.  
Intervjuer gjordes med 
kompletterade 
kvantitativa data.  

N = 40  
(0) 
 
19 
flickor 
21 
pojkar 
 
13-20år 
 
 
 

Diabetes upplevs som en börda 
och gav känslan av att vara 
mindre normal. Negativa och 
positiva aspekter med att sköta 
självhantering i sociala 
sammanhang identifierades. De 
flesta berättade om fördelarna 
att dela sjukdomen med sina 
vänner. Kvinnor hade lättare för 
att dela information om 
sjukdomen och beskriva 
självuppfattningen som ett 
resultat till sjukdomen.  

18 p. 
Hög 
(83%) 
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Författare 
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)  

Resultat Kvalitet 

Freeborn, D., 
Dyches, T., O 
Roper, S., 
Mandleco., 
 
2012 
 
Storbritannien 
 
Journal of 
Clinical Nursing  
 

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

Studera 
utmaningar som 
barn och 
ungdomar möter 
med sin diabetes 
typ 1. 

Kvalitativ ansats.  
Intervjustudie 

N=16 
 
(0) 
 
11  
Pojkar 
5  
Flickor 
 
7-16 år 

Tre teman bildades som visade 
de utmaningar som ungdomar 
möter; Lågt blodglukos, 
Egenvård och Känner sig 
annorlunda och / eller 
ensamma. 
 

15 p. 
Hög  
(83%) 
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Författare 
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)  

Resultat Kvalitet 

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

Quality of Life 
of College 
Student Living 
With Type 1 
Diabetes: A 
Qualitative 
View. 

Undersöka 
livskvaliteten 
bland studenter 
som lever med 
diabetes typ 1.  
 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes, 
personligen och 
via telefon. 
Kvalitativ studie. 
 

N= 24 
 
(0) 
 
21  
flickor 
3  
pojkar 
 
18-24år 
 

Tre större teman bildades; Planering 
framåt, Tänkande positivt samt Sökande 
stöd. Dessa resultat gav en inblick och 
förståelse för övergången till college 
med diabetes. En inblick i hur diabetes 
påverkar collegestudenters livskvalitet.  
 

16 p. 
Hög 
(86%) 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 
 
 

Resultat Kvalitet 

King, K., King, P., 
Nayar, R., & 
Wilkes, S.,   
 
2017 
 
Storbritannien 
 
American Diabetes 
Association 
 
 
 

Perceptions of 
Adolescent 
Patients of the 
”Lived 
Experience” of 
Type 1 Diabetes  

Studera 
”levda 
erfarenheten” 
av tonåring 
som lever 
med diabetes 
typ 1.   

Kvalitativ ansats med 
semi-strukturerade 
intervjuer.  

N=20 
 
(0) 
 
11 
flickor 
9 
pojkar 
 
16-21år 
 
 

Studien visade att tonåringar 
föredrog ha högre blodsocker än 
vad som rekommenderades då det 
minskade risken för hypoglykemi. 
Studien gav 5 kategorier som var; 
Barriärer, Utvecklingsmöjligheter, 
Kontrollera känslor, Sociala världen 
och Professionella sjukvårdare. 

14 p. 
Hög 
(78%) 
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Författare 
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  
 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Spencer, J E,. 
Cooper, H,. & 
Milton, B.  
 
2012 
 
Storbritannien 
 
Diabetic 
Medicine 

Research: 
Educational and 
Psychological 
issues. The lived 
experience of 
young people (13-
16 years) with 
Type 1 diabetes 
mellitus and their 
parent – a 
qualitative 
phenomenological 
study. 

Utforska 
tonåringar- och 
deras föräldrars 
erfarenheter av att 
leva med typ 1-
diabetes.  
 

Kvalitativansats.  
Tolkningsfenomenologiskt 
perspektiv. 

20  
ungdomar 
 
27 
föräldrar 
 
(0) 
 
Ålder 
ungdomar:  
13-16år 

Tre olika teman bildades; 
Anpassning till diagnosen, 
Lära sig att leva med typ 1-
diabetes samt Bli oberoende. 
Erfarenhet var nyckeln för 
ungdomar att utveckla en 
god egenvård oberoende 
föräldrarna. Föräldrar och 
hälso- och sjukvårdspersonal 
bidrog till att underlätta för 
ungdomarna att göra fel sen 
rätt. De gav också stöd, 
feedback och diskussion som 
behövs för att underlätta 
sådant lärande. 
 

13 p. 
Hög 
(73%) 
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Författare 
År 
Land  
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)  

Resultat Kvalitet 

Wang, Y-L,. 
Brown, S,. & 
Horner, S.  
 
2013 
 
Taiwan 
 
The Journal of 
Nursing 
Research.  
 

The School-
Based Lived 
Experiences of 
Adolescents 
With Type 1 
Diabetes. 

Undersöka hur 
diabetes upplevs hos 
taiwanesiska 
studenter.  
 

Heideggers 
hermeneutiska 
fenomenologiska 
tillvägagångssätt 
användes. 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
Snöbolls metod. 
 

N= 14 
 
(0) 
 
95% av 
population 
10,6-
16.6år 

Sex teman identifierades: 
Samma, men annorlunda, 
Hemliga och öppna, 
Begränsningar och frihet, 
Oberoende och beroende, Spåra 
och vara på väg samt 
Sjukdomsidentitet och 
förnekelse. Flera faktorer, 
inklusive sjukdomsidentitet, 
social ångest och tryck, 
okunnighet hos skolpersonal och 
klasskamrater och övergång till 
självständig självhantering 
hotade deltagarnas hälsa och 
välbefinnande. 

15 p. 
Hög 
(83%) 
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Kvalitetsbedömning 

 
 

A. Syftet med studien 
 
 
 
 
Vilken kvalitativ metod har använts?  

 
 

 
 
Är desginen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

  
Ja/nej? 

 
 
B. Undersökningsgrupp    

 
 
Är urvalskriterier för unersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och 
exklusionskriter ska vara beskrivna.)  
 
Ja/nej 
 
 
Var genomfördes undersökningen?  
 
 
 
 
Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
 
 
 
 
Vilken urvalsmetod användes?  
 
Strategiskt urval 
Snöbollsurval 
Teoretiskt urval 
Ej angivet 
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Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund)  
 
 
 
 
 
 
 

C. Metod för datainsamling 
 

 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)  
 
Ja/nej 
 
Beskriv:  
 
 
 
 
 
 
Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.) 
 
Beskriv:  
 
 
 
 
 
 
Ange datainsamlingmetod:  
 
Ostrukturerade intervjuer 
Halvstrukturerade intervjuer 
Fokusgrupper 
Observationer 
Video/bandinspelning 
Skrivna texter eller teckningar 
 
 
Är data systematiskt samlade? (finns intervjuguide/studieprotokoll? 
 
Ja/nej 
 

D. Dataanalys 
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Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
 
 
 
 
Ange om:  
 
Teman är utvecklade som begrepp 
Det finns episodiskt presenterade citat 
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
Svaren är kodade 
 
 
Resultatbeskrivning: 
 
 
 
 
 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
 
Ja/nej 
 
 
Är resultatet trovärdigt (källor bör anges)?  
 
Ja/nej 
 
 
Är resultaten pålitliga? (undersökningens och forskarens trovärdighet) 
 
Ja/nej 
 
 
Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet?)  
 
Ja/nej 
 
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
 
Ja/nej 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
 



Bilaga    
 

Bilaga 3      4(4) 
Ja/nej 
 
 

E. Utvärdering  
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
 
Ja/nej 
 
 
Stöder insamlade data forskarens syfte?  
 
Ja/nej 
 
 
Har resultaten klinisk relevans?  
 
Ja/nej 
 
 
Diskuterades metodologiska brister och risk för bias?  
 
Ja/nej 
 
 
Finns risk för bias?  
 
Ja/nej 
 
 
Vilken slutsats drar författarna?  
 
 
 
 
 
 
Håller du med om slutsatserna?  
 
Ja/nej 
 
Om nej, varför inte?  
 
 
Ska artikeln inkluderas? 
 
Ja/nej 
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Bilaga 4              1(2) 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

‘’I never really take care 
of myself. I don’t check as 
often. I don’t inject as 
often. Mainly because I 
don’t even really want it’’ 
– commissariat et al., 
2016 

Jag kollar inte p-glukos 
eller injicerar insulin, för 
jag vill inte.  

Motsätta sig p-glukos 
mätningar och 
insulininjektioner 
 

Att inte regelbundet ta p-
glukos eller insulin 

Bristande egenvård 

 
 
Meningsenhet  
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

‘’They’ve always been 
really overprotective, but 
since I got diabetes 
they’re even more 
protective, and I guess it’s 
kind of annoying, because 
I just want to break out 
and do whatever I want.  
Commisariat et al., 2016.  

De har blivit 
överbeskyddande sedan 
jag fick diabetes. Det är 
irriterande för jag vill göra 
vad jag vill.  

Föräldrars 
överbeskyddande 
beteende leder till 
irritation.   

Överbeskyddande 
föräldrar 

Omgivningens bidragande 
till bristande egenvård.  
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Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori  

”Sometimes my sister 
does (my injecjtion) in the 
morning, say if my mum 
and dad aren´t 
here…sometimes my 
brother reminds me and 
things like that. So they do 
help out.”  

- Spencer et al., 
(2013) 

Jag får hjälp från mina 
syskon med mina 
injektioner då mamma och 
pappa inte är hemma. 

Hjälp i hemmet Familjens påverkan 
 

Omgivningens stöd till 
god egenvård  

 
 
 
 
 


