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Abstrakt 

Bakgrund: Ett växande antal barn och tonåringar i världen drabbas idag av diabetes 

typ 1. Föräldrar till tonåringar med diabetes typ 1 vill ofta behålla ansvaret för 

egenvården. Detta blir således uppbyggnaden av litteraturstudiens problem. Studiens 

teoretiska förankring finns i Orems egenvårdsteori där sjuksköterskans uppgift är att 

skapa en vårdplan som främjar den enskilda individens förmåga till självständig 

egenvård. 

Syfte: Syftet var att belysa tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes i 

databaserna CINAHL och PubMed och sammanlagt nio relevanta artiklar framkom. 

Dessa granskades relaterat till deras kvalitet, analyserades sedan utifrån integrerad 

analys och ingick i litteraturstudiens resultat. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Känslan av att vara annorlunda, 

Hinder för självständighet och Möjligheter till självständighet. Känslan av att vara 

annorlunda innebar att tonåringarna inte kände att de passade in bland andra 

jämnåriga och att detta förvärrades när de var tvungna att genomföra sin egenvård i 

sociala sammanhang. Gällande hinder för självständighet uttryckte vissa tonåringar 

att deras föräldrar lade sig i egenvården och att det var en faktor som hindrade 

tonåringarnas självständighet. Möjligheter till självständighet innebar att 

tonåringarna fick möjlighet att testa sig fram på egen hand och fatta egna beslut, då 

föräldrarna vågade släppa taget om dem.  

Slutsats: För att tonåringarna ska ha möjlighet att bli mer självständiga i sin 

egenvård, bör sjuksköterskor ge individanpassat stöd till tonåringen och dennes 

föräldrar. Samtidigt bör sjuksköterskor förmedla information till omgivningen för 

att öka dess förståelse för vad diabetes innebär.  

Nyckelord 

Diabetes typ 1, Egenvård, Erfarenheter, Tonåringar och Upplevelser. 
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1 Inledning 

Diabetes typ 1 drabbar idag ett växande antal barn och tonåringar i världen. 

Författarna till litteraturstudien har, via tidigare praktikplaceringar, mött tonåringar 

med diabetes som haft svårigheter att genomföra sin egenvård självständigt på 

grund av okunskap och osäkerhet. Författarna valde därför att skriva om detta 

ämnesområde, för att få mer kunskap om hur de som blivande sjuksköterskor bör 

anpassa det stöd som de erbjuder dessa tonåringar. 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 1 

Enligt Diabetesförbundet (2017) hade 50 000 personer i Sverige diabetes typ 1 år 

2017. Mulder (2017) menar att diabetes typ 1 drabbar främst yngre personer och 

sjukdomen är kronisk. Nationalencyklopedin (u.å.b) beskriver något kroniskt som 

obotligt och något som fortlöper genom hela livet. Enligt Braun och Anderson 

(2012) orsakas diabetes typ 1 av en autoimmun process, då det uppstår en 

inflammation i pankreas som förstör dess betaceller. Betacellernas funktion är 

normalt sett att producera insulin som i sin tur möjliggör transport av energikällan 

glukos in till cellerna i kroppen. Vid diabetes typ 1 är denna transport inte möjlig då 

det råder brist på insulin. Behandling med kontinuerliga injektioner av insulin 

kommer därför att vara livsnödvändiga för de individer som får sjukdomen. Vid 

insjuknandet får ofta personen plötsliga symtom på grund av att cellerna inte får 

någon energi när glucos stannar kvar i blodbanan och detta orsakar ett högt 

blodsocker (Braun, & Anderson, 2012).  

När ordet diabetes nämns i denna litteraturstudie avses sjukdomen diabetes typ 1. 
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2.2 Komplikationer 

2.2.1 Akuta komplikationer och dess symtom 

Enligt Braun och Anderson (2012) kan blodsockret vara svårt att reglera vid 

diabetes typ 1. Detta kan leda till hypo- eller hyperglykemi, vilket innebär lågt 

respektive högt blodsocker. Dessa är akuta komplikationer av ett instabilt 

blodsocker. Obehandlade kan tillstånden leda till döden.  

Hypoglykemi kan kännetecknas av muskelsvaghet, kallsvettningar, blekhet och 

yrsel. Orsaken kan vara ett för litet intag av föda eller för högt intag av insulin i 

förhållande till behovet. Exempel på symtom vid hyperglykemi är ökad urinmängd, 

törst och hunger. Dessa symtom kan uppkomma av ett för högt intag av föda eller 

för lågt intag av insulin i förhållande till behovet (Braun, & Anderson, 2012).  

2.2.2 Kroniska komplikationer 

Ett högt blodsocker kan på lång sikt öka risken för att drabbas av kroniska 

komplikationer. Kroniska komplikationer, vid diabetes typ 1, ger påverkan på 

blodkärlens och nervbanornas funktion. Detta kan orsaka skador i ögonen, vilket 

kan leda till försämrad syn och blindhet. Njuren är också ett organ som kan drabbas, 

med nedsättning av dess funktion som följd. Blodkärlens och nervernas dysfunktion 

kan leda till försämrad blodcirkulation och känselbortfall (Braun, & Anderson, 

2012). Känselbortfall kan för patienterna innebära en större risk för skador eftersom 

de inte alltid känner om de trampar på något vasst. Vidare kan detta leda till ökad 

risk för sår, främst på fötterna. För att undvika amputation till följd av fotsår 

rekommenderas att fötterna kontrolleras regelbundet, för att tidigt upptäcka små sår 

och på så sätt kunna förhindra att de blir större och svårläkta (Alvarsson et al., 

2013).  

2.3 Egenvård vid diabetes typ 1 

Orem (1991) definierar egenvården som individens förutsättningar för att kunna 

klara av att ta hand om sig själv. 
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2.3.1 Kost 

Enligt Alvarsson et al. (2013) ska barn och ungdomar med diabetes, likt andra friska 

individer, eftersträva ett regelbundet måltidsintag. Tre huvudmål och ett till tre 

mellanmål fördelat över dygnet är lagom. Kosten bör struktureras enligt 

tallriksmodellen, där de största delarna bör bestå av kolhydrater och grönsaker 

medan den minsta delen bör innefatta proteinrika alternativ. Kolhydraterna är den 

främsta energikällan som höjer blodsockret och de kolhydrater som är mest 

fördelaktiga att äta är de som har en långsam och långdragen inverkan på 

blodsockret, som exempelvis fullkornsprodukter och fiberrika produkter. Hur 

kroppen reagerar på en viss typ av mat är individuellt och personer med diabetes 

kan med fördel testa sig fram genom att mäta blodsockret före måltider och en tid 

efter (Alvarsson et al., 2013). 

2.3.2 Blodsockerkontroll 

Ett blodsockervärde mellan 4-8 mmol/l är något som personer med diabetes typ 1 

bör eftersträva. Om värdet är under 3,5 mmol/l, vilket innebär hypoglykemi, bör det 

alltid åtgärdas med hjälp av exempelvis druvsocker. Hyperglykemi räknas som ett 

värde över 8 mmol/l och detta kan, trots avsaknad av symptom, behöva behandlas 

med insulin om värdet kvarstått under flera timmar efter måltid (Hanås, 2019). 

Blodsockerkontroller kan tas på olika sätt och ett alternativ är att sticka sig själv i 

fingret, det vill säga ta ett kapillärprov. Ett annat alternativ är kontinuerlig 

blodsockermätning med hjälp av en sensor som förts in i underhudsfettet och som 

läses av med en dosa. Å ena sidan finns det en viss fördröjning i värdet som mäts i 

sensorn, därför bör kontroll med kapillär blodsockerkontroll komplettera metoden 

ett par gånger per dygn. Å andra sidan medför metoden att patienten kan undvika att 

behöva sticka sig i fingret lika ofta. Vilken typ av hjälpmedel som individen väljer 

att använda bestäms i samråd med vårdpersonal. Hur blodsockervärdena tolkas och 

vilken tidpunkt på dygnet som de ska kontrolleras får individen också lära sig av 

vårdpersonalen. Det är viktigt att individen lär sig att kontrollera sitt blodsocker på 

egen hand för att självständigt kunna lära sig hur den egna kroppen påverkas av 

olika omständigheter (Alvarsson et al., 2013).  
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2.3.3 Insulin 

Flerdosbehandling med insulin i insulinpenna är ofta det som barn och ungdomar 

med diabetes typ 1 behandlas med. Det innebär att individen erhåller flera doser av 

kortverkande insulin dagligen. För att säkerställa att det grundläggande behovet av 

insulin tillgodoses kombineras det kortverkande insulinet med ett långverkande som 

istället enbart ges någon gång per dag. Beroende på mängden föda och fysisk 

aktivitet behöver insulindoserna justeras och därför är det, som tidigare nämnts, 

nödvändigt att blodsockret mäts regelbundet för att kunna anpassa insulindoserna. 

Ett annat sätt att erhålla insulin vid diabetes typ 1 är den allt vanligare 

insulinpumpen som kontinuerligt förser kroppen med insulin via en tunn slang från 

en liten dosa. Insulinpumpen känner av blodsockernivåerna och anpassar dosen efter 

behovet, men det finns också en funktion som möjliggör administrering av manuella 

extra doser, som kan användas vid exempelvis måltider (Alvarsson et al., 2013). 

2.4 Tonåren 

Tonåren kan delas in i tre olika faser; tidig adolescens (10-13 år), mellanadolescens 

(13-17 år) och senadolescens (17-20 år) (Grufman, & Krabbe, 2014). World Health 

Organization (WHO, u.å) menar att den psykosociala utvecklingen hos en person 

sker under olika tidpunkter i ungdomsåren beroende på vart personen kommer ifrån 

och hur uppväxten har varit. Därför är åldern inte nödvändigtvis något som 

definierar vem som är tonåring. 

Följande stycken om tonåren handlar om utvecklingspsykologi och vårdens 

förhållningssätt gentemot tonåringarna.   

2.4.1 Tidig adolescens, 10-13 år 

Grufman och Krabbe (2014) framför att det är i den tidiga adolescensen som 

tonåringen går in i puberteten. I denna fas förändras kroppsuppfattningen, men trots 

att kroppens yttre förändras så är den tidiga tonåringen kvar i en tidsuppfattning som 

enbart speglar hur det är här och nu och där det ännu inte finns något vidare 

perspektiv på framtiden. Tonåringen uppfattar ofta sig själv som oövervinnerlig och 

självständig, vilket kan leda till återkommande diskussioner med föräldrarna. 

Tonåringens verklighet är tätt sammanflätad med fantasi och drömmar. I denna fas 

är det viktigt för tonåringen att känna sig bekräftad i sin utveckling i samband med 
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kontakten med vården. Det är även av vikt att sätta upp kortsiktiga och koncisa mål 

som är hanterbara för tonåringen (Grufman, & Krabbe, 2014).   

2.4.2 Mellanadolescens, 13-17 år 

I de mellersta tonåren menar Grufman och Krabbe (2014) att den kroppsliga 

utvecklingen nästintill är avslutad. Jämfört med de tidiga tonåren är spannet för 

tidsuppfattning större och planeringsförmågan har utvecklats. Tonåringarna anser 

inte att föräldrarna är lika viktiga längre, däremot har vänner en betydande roll i 

deras vardag. Under de mellersta tonåren betonas vikten av att låta tonåringen själv 

komma med lösningar och eftersom vänner är viktiga i denna fas, kan det vara 

betydelsefullt att tonåringen har en vän vid sin sida i samband med 

informationsgivning från vårdpersonal (Grufman, & Krabbe, 2014). 

2.4.3 Senadolescens, 17-20 år 

Grufman och Krabbe (2014) definierar sena tonåren som en tid där tonåringens 

beteende liknar vuxnas. Tonåringen har mognat i sin relation till föräldrarna, där 

relationen nu bygger på respekt och förståelse gentemot varandra. I slutet av fasen 

förväntas tonåringen kunna klara sig på egen hand och ta egna beslut i sin vardag. 

Det är därför viktigt att tonåringen ännu en gång får information om sjukdomen för 

att vårdpersonal ska kunna försäkra sig om att tidigare information inte har 

missuppfattats eller gått förlorad. Beröm av tonåringens utveckling, i 

vårdsammanhang, är även i denna fas viktig för att tonåringen ska känna sig 

bekräftad (Grufman, & Krabbe, 2014). 

I denna litteraturstudie kommer begreppet tonåringar användas som definition för de 

personer som befinner sig i tidig adolescens och mellanadolescens.  

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar  

2.5.1 Sjuksköterskeprofessionen 

Kunskap och färdigheter inom yrket är något som krävs för att vara en professionell 

sjuksköterska. Dessutom måste sjuksköterskan ha ett förhållningssätt som främjar 

patientens hälsa och säkerhet inom vården. Omvårdnadskompetens utvecklas genom 

ständig reflektion över mötet med patienten. Sjuksköterskan måste kunna 
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kommunicera pedagogiskt med patienten även när utförandet av medicinska 

åtgärder kan behöva utföras parallellt med detta (Finnström, 2019).  

2.5.2 International Council of Nurses’ etiska kod 

Att lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom är fyra mål 

som ligger till grund för sjuksköterskans ansvarsområde. Förutom dessa mål ska 

vården, som inte bara sjuksköterskan ger, bygga på möten med respekt för varje 

enskild individ och dennes rättigheter, oberoende av vem personen är, har för åsikter 

eller bakgrund. Sjuksköterskan har även i ansvar att se till att informationsgivning 

sker anpassat för den enskilda individen och att informationen som ges är begriplig 

för att personen själv ska kunna välja att samtycka till eller avböja vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017a). 

2.5.3 Att ge information 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska verksamheter inom 

hälso- och sjukvård respektera patientens integritet och främja självbestämmande. 

Den ska också tillföra trygghet och se till att patienten får möjlighet att etablera en 

god relation till sin vårdare. HSL fastställer slutligen att vården ska bygga på 

kontinuitet och säkerhet.  

En sjuksköterska har skyldighet att förmedla säker information till patient och 

närstående. Genom att sjuksköterskan anpassar informationen till individens 

önskemål och behov ges personen förutsättningar att främja egenvård och 

självbestämmande. För att informationen från sjuksköterskan ska vara betydelsefull 

och lärorik för patient och närstående, krävs att sjuksköterskan har ett pedagogiskt 

förhållningssätt som grundar sig i respekt och lyhördhet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017b).  

Sjuksköterskan kan med fördel förbereda sig inför att möta en tonåring genom att 

utgå från utvecklingspsykologi, så att samtalet kan anpassas till den utvecklingsfas 

som tonåringen befinner sig i. Detta ger förutsättningar för att mötet ska kunna ske 

på tonåringens nivå, och att ett samspel mellan patient och sjuksköterska ska bli 

möjligt (Grufman, & Krabbe, 2014).  
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En studie visade att sjuksköterskan hade en viktig funktion och ansvarade för att 

undervisa patienten och dennes föräldrar i egenvård. Det var av betydelse att 

sjuksköterskan förstod vad sjukdomen diabetes typ 1 innebar för patienten, 

kombinerat med alla förändringar som tonåren medförde (Lemes Cavini, Aparecida 

Gonçalves, Macedo Cordeiro, da Silva Moreira, & Rodrigues Resck, 2016).   

2.6 Föräldrar 

Biologiska föräldrar definieras som de två personer, man och kvinna, som skapat 

barnet. Föräldrar behöver inte nödvändigtvis vara biologiska för att ha rätt till 

vårdnaden om barnet (Nationalencyklopedin, u.å.a). Personen som har vårdnaden 

om ett barn brukar kallas vårdnadshavare och detta begrepp innefattar då både 

biologiska och andra föräldrar. Vårdnadshavaren har skyldighet att ge barnet en 

trygg miljö att växa upp i, ge omvårdnad och samtidigt se till att barnet inte tar 

skada varken fysiskt eller psykiskt. Barn ska ha minst en vårdnadshavare upp till 18 

års ålder (Föräldrabalk, SFS 1949:381).  

I denna studie kommer begreppet föräldrar användas som definition för de personer 

som har vårdnaden om tonåringen. 

Föräldrar till tonåringar med diabetes oroade sig ofta över att släppa kontrollen över 

egenvården eftersom de inte visste när tonåringen var redo att överta ansvaret helt 

på egen hand (Perez, Romo, & Bell, 2019). Lemes Cavini et al. (2016) visade att 

föräldrarna inte sällan tog på sig hela ansvaret kring sjukdomens alla aspekter av 

egenvård. Om tonåringen då drabbades av komplikationer relaterat till sin diabetes, 

anklagade föräldrarna sig själva. Detta medförde att föräldrarna sällan tillät sin 

tonåring att vistas någonstans utan dem. Dessutom framförde Perez et al. (2019) att 

föräldrarna kände sig överbeskyddande gentemot sin tonåring, men att de samtidigt 

inte hade mod att släppa taget. Föräldrarna uttryckte även oro över att tonåringarna 

kunde komma att känna sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga vänner. 

Föräldrarna var rädda för att känna sig otillräckliga gällande hur de skulle ge stöd 

till sina tonåringar för att främja en känsla av att passa in.  

Goulart Nobre et al. (2019) visade att ett antal föräldrar till tonåringar med diabetes 

försökte normalisera sjukdomen genom att alla i familjen åt samma kost som 
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tonåringen. Förutom detta lade föräldrarna större fokus än tidigare på att övervaka 

tonåringarna, för att upptäcka eventuella uppvisade symptom på lågt eller högt 

blodsocker. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Orems Egenvårdsteori  

Orems (1991) teori om egenvård innefattar tre olika delar, kallade egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  

Egenvård förklaras som de inlärda aktiviteter som individen utför i sitt dagliga liv 

med syftet att ta hand om sig själv eller närstående. Alla individer har inte förmåga 

att klara av detta. Individens mognadsnivå, ålder och familjesituation är aspekter 

som spelar in i hur egenvården kan påverkas. De resurser som samhället bistår med 

är också av betydelse. En omständighet som kan vara hindrande är bristande 

kunskap om egenvård. Förväntningarna är dock lägre när det gäller barn, eftersom 

de vanligtvis inte har tillräckligt med erfarenhet för att klara av att utföra egenvård 

på samma sätt som en vuxen person. I dessa fall behövs närståendes stöd för att 

kunna uppfylla alla behov. Vissa hälsotillstånd kräver att professionella övertar 

ansvaret för omvårdnaden, vilket kan bli följden av egenvårdsbrist. 

Egenvårdsbristen innefattar de hälsotillstånd där stödet från närstående, eller den 

egna förmågan till egenvård inte är tillräcklig för att uppfylla egenvårdsbehoven. 

Sjuksköterskan bör sträva efter att ta reda på orsaken till egenvårdsbristen och 

inrikta sig på att utföra omvårdnadsåtgärder som bidrar till att egenvården ska kunna 

bli hanterbar för individen igen. Sjuksköterskan ingår i ett omvårdnadssystem där 

hen har i uppgift att stödja patient och närstående till att bli mindre beroende av 

sjukvården. För att åstadkomma detta upprättas en fungerande omvårdnadsplan 

tillsammans med patienten och dess närstående. Målet med omvårdnadsplanen är att 

skapa hanterbarhet och balans i egenvården (Orem, 1991). 
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4 Problemformulering 

Tonåringar som har sjukdomen diabetes typ 1, ställs likt andra tonåringar, inför alla 

de förändringar som hör tonåren till. Utöver dessa förändringar ska tonåringarna, i 

sin vardag, dessutom hantera sin kroniska sjukdom. Problematiken är att föräldrarna 

ofta övertar ansvaret för tonåringarnas egenvård. Genom att denna litteraturstudie 

lyfter fram tonåringars egna erfarenheter av sin sjukdom, är förhoppningen att 

sjuksköterskan ska kunna anpassa sitt bemötande gentemot dem samt ge stöd och 

utbildning som bidrar till deras självständighet och förebyggandet av 

komplikationer.  

5 Syfte 

Syftet var att belysa tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. 

6 Metod 

Vald metod var en litteraturstudie. Litteraturstudien utgick från ett syfte som 

besvarades genom en sammanställning av tidigare vetenskapliga studier inom 

ämnet. Sammanställningen byggde sedan upp resultatet i litteraturstudien 

(Kristensson, 2014). Litteraturstudien antog en induktiv ansats, vilket enligt 

Kristensson (2014) innebär att något eller någon observeras för att exempelvis ta 

reda på hur något är, upplevs eller erfars. Detta görs utan inverkan av någon tidigare 

hypotes. Relevanta fynd i vetenskapliga artiklars resultat, bildar således en ny helhet 

i litteraturstudiens resultat. 

6.1 Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel kännetecknas av en 

struktur innehållande abstrakt, introduktion, metod, resultat och diskussion, kallad 

IMRaD. Artikeln ska vara en så kallad originalkälla som sammanställer en studies 

resultat för första gången (Kristensson, 2014).   
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6.1.1 Inklusionskriterier 

Författarna till litteraturstudien har valt att vara öppna för att finna både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar från länder över hela världen. Artiklar som innehöll 

informanter i åldrarna 10 till 17 år inkluderades. Artiklar som även innehöll yngre 

respektive äldre informanter togs med om det var möjligt att urskilja vilka 

tonåringar som beskrivit en specifik erfarenhet. 

6.1.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som innehöll endast föräldrars eller sjuksköterskors perspektiv valdes bort 

eftersom de inte var relevanta för litteraturstudiens syfte. Litteraturstudier togs inte 

med i resultatet eftersom de inte var originalkällor. Artiklar som inte innehöll 

strukturen IMRaD, kostade pengar eller inte hade relevanta fynd för 

litteraturstudiens syfte exkluderades. Även artiklar vars informanter enbart var 

under 10 år eller över 17 år gamla, uteslöts för att de inte var relevanta för 

litteraturstudien. Artiklar på språk som författarna till litteraturstudien inte kunde 

hantera valdes bort manuellt, det vill säga alla språk förutom svenska och engelska. 

6.2 Datainsamling 

Databaserna CINAHL och PubMed användes för att finna relevanta artiklar av 

vetenskaplig karaktär. För att besvara syftet med denna studie tillämpades sökord 

anpassade till syftet i sökningarna. Sökningen i båda databaserna genomfördes med 

hjälp av de Booleska sökoperatorerna OR och AND. Dessa användes för att 

sökningarnas sensitivitet skulle öka. För att två olika sökord skulle kunna 

kombineras användes sökoperanden AND och för att istället kunna kombinera två 

begrepp som liknade varandra användes sökoperanden OR (Kristensson, 2014). 

Trunkeringar (*) användes efter vissa sökord för att olika former av ursprungsordet 

inte skulle missas. Under sökprocessen gjordes flera provsökningar, dock 

resulterade dessa i alltför få träffar, därför valdes slutligen de redovisade sökorden 

nedan eftersom dessa bidrog till mer material. Artiklarna avgränsades i båda 

databaserna, CINAHL och PubMed, till publikationsår 2014–2019 och i CINAHL 

avgränsades sökningen även med Peer Reviewed. De artiklar i PubMed, vars titlar 

ansågs vara relevanta, kontrollerades i Ulrich’s webb 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com/?libCode=SGI) för att ta reda på om 
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respektive tidskrift var Peer Reviewed, då det inte finns någon specifik avgränsning 

för detta i denna databas. 

6.2.1 Sökförfarande CINAHL 

Första huvudsökningen utfördes i databasen CINAHL och sökorden anpassades för 

att kunna besvara syftet. I första sökningen kombinerades fritextsorden “Diabetes 

type 1” med ämnesordet (MH “Diabetes Mellitus, Type 1+”) med hjälp av 

operanden OR. Sedan kombinerades fritextordet Teenager* med ämnesordet (MH 

“Adolescence+”) med OR. Därefter kombinerades fritextordet Experience* med 

ämnesordet (MH “Life Experiences+”) med OR. Slutligen kombinerades 

ovanstående sökningar med operanden AND samt begränsades med Peer Reviewed 

och publikationsår 2014-01 - 2019-11. Detta resulterade i 187 sökträffar. 

Sökningarna finns redovisade i ett sökschema i Bilaga I. 

6.2.2 Sökförfarande PubMed 

Andra huvudsökningen utfördes i databasen PubMed och sökorden anpassades på 

samma sätt för att kunna besvara studiens syfte. Fritextsorden “Diabetes type 1” 

kombinerades med Mesh-termen “Diabetes Mellitus, Type 1” [Mesh] med hjälp av 

operanden OR. Sedan kombinerades fritextordet Teenager* med Mesh-termen 

“Adolescent” [Mesh] med OR. Även en kombinationssökning med fritextordet 

Experience* och Mesh-termen “Life Change Events” [Mesh] gjordes med hjälp av 

OR. Sedan gjordes en sökning med dessa tre block som kombinerades med 

operanden AND. Slutligen gjordes en avgränsning på åren 2014-01 - 2019-11, 

vilket resulterade i 271 sökträffar. Av dessa var 20 stycken dubbletter av artiklar 

som hittats i CINAHL. Sökningarna redovisas i Bilaga II.  

6.2.3 Gallringsprocess 

Enligt Kristensson (2014) ska artiklarna som framkommer i huvudsökningen 

genomgå en första sortering, även kallad gallring, vilket utförs genom läsning av 

artiklarnas abstrakt. Gallringen genomförs för att studier som är irrelevanta ska 

sorteras bort. De artiklar som fortfarande anses kunna besvara syftet sparas för att 

läsas i fulltext. Artiklarna som läses i fulltext genomgår en kvalitetsgranskning och 

därefter avgörs vilka som har tillräckligt hög kvalitet för att ingå i det slutliga 

resultatet av litteraturstudien.  
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Författarna modifierade tillvägagångssättet genom att även gallra titlar innan 

läsningen av abstrakt genomfördes. Titlar som angav att artikeln hade 

sjuksköterskans, eller andra irrelevanta personers perspektiv, gallrades bort eftersom 

de inte kunde besvara litteraturstudiens syfte. Samma sak gällde titlar som angav att 

artikeln handlade om specifika diabeteshjälpmedel.  

6.2.3.1 CINAHL 

Artiklarna i CINAHL gallrades inledningsvis utifrån titlarna för att finna de som 

ansågs vara relevanta för att besvara litteraturstudiens syfte. Sammanlagt 57 

artiklars titlar ansågs vara användbara och därefter följde läsning av abstrakt. Vidare 

bedömdes 38 abstrakt som lämpliga och respektive artiklar lästes i fulltext. Artiklar 

sållades bort utifrån litteraturstudiens exklusionskriterier. Slutligen ansågs 7 av 187 

artiklar vara relevanta och gick vidare till kvalitetsgranskning. Av dessa artiklar var 

6 kvalitativa och 1 mixed method. 

6.2.3.2 PubMed 

Artiklarna i PubMed gallrades också inledningsvis utifrån titlarna. När sammanlagt 

62 relevanta titlar hade valts ut från artiklarna i PubMed, kontrollerades dessa i 

Ulrich’s webb för att säkerställa att de var Peer Reviewed, vilket samtliga var. 

Abstrakt lästes och av dessa valdes 35 artiklar ut till att läsas i fulltext. Av dessa var 

20 stycken dubbletter av artiklar i CINAHL. Dessa sorterades bort i PubMed och då 

kvarstod alltså 15 artiklar som inte hade lästs i CINAHL tidigare. Artiklar sållades 

bort utifrån litteraturstudiens exklusionskriterier. Endast 2 av 271 artiklar var 

relevanta och gick vidare till kvalitetsgranskning. Båda artiklarna var kvalitativa.  

6.3 Kvalitetsgranskning 

Författarna genomförde kvalitetsgranskningen gemensamt enligt Carlssons och 

Eimans (2003) granskningsmallar. Dessa finns bifogade i bilaga III och IV. 

Granskningsmallarna modifierades från bedömningspunkten “Patienter med 

lungcancerdiagnos” till “Patienter med diabetes typ 1” för att kunna relatera till 

litteraturstudiens syfte. Artiklarna granskades och fick poäng utifrån kvaliteten på 

innehållet. Om en artikel fick 80-100 % av maxpoängen, det vill säga uppnådde 

grad I, ansågs artikeln ha en hög kvalitet. För att en artikel skulle uppnå grad II, i 
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kvalitet på materialet, krävdes 70-79 %. Grad III innebar låg kvalitet med 60-69 % 

av maxpoängen och artiklar som inte nådde 60 % ansågs ha för låg kvalitet för att 

ingå i resultatet.  

Författarna tog beslutet att endast artiklar som uppnått kvalitetsgrad I fick ingå i 

litteraturstudiens resultat för att få med artiklar med så hög standard som möjligt. En 

av artiklarna hade en mixed method och respektive del kvalitetsgranskades separat. 

Den kvantitativa delen i denna artikel uppnådde inte tillräckligt god kvalitet för att 

tas med. Därför valde författarna till litteraturstudien att enbart ta med den 

kvalitativa delen i den artikeln. De åtta kvalitativa artiklarna samt den kvalitativa 

delen av artikeln med mixed method hade samtliga hög kvalitet, alltså grad I, och 

fick därför ingå i litteraturstudiens resultat. 

De utvalda artiklarna finns redovisade som en artikelmatris i Bilaga V. 

6.4 Analys 

Kristensson (2014) benämner integrerad analys som ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att sammanställa litteraturstudiens resultat. För att genomföra den integrerade 

analysen följs olika steg. Först urskiljs likheter och skillnader i artiklarna genom 

noggrann läsning av deras resultat. Detta följs av en organisering i kategorier, vilka 

slutligen bygger upp litteraturstudiens resultat. 

Författarna identifierade fynd som ansågs kunna besvara litteraturstudiens syfte. När 

fynden utsågs genomfördes detta individuellt. Därefter jämfördes fynden 

gemensamt för att inte gå miste om någon relevant information. Fynden infogades i 

ett dokument och färgkodades sedan för att skilja de olika artiklarnas fynd åt. Varje 

fynd lästes igenom flera gånger och författarna översatte materialet gemensamt. 

Detta utfördes på ett sätt som syftade till att förhindra att fyndens betydelse 

förändrades. Som stöd användes översättningstjänsten Google översätt. Likheter och 

skillnader urskildes i fynden och dessa byggde upp kategorier som slutligen bildade 

underrubrikerna i litteraturstudiens resultat. 

Exempel på analysprocessen finns redovisade i Bilaga VI. 
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6.5 Forskningsetiska aspekter 

Denna litteraturstudie tog hänsyn till forskningsetiska aspekter. Enligt Kristensson 

(2014) innebär det att kontrollera etiska ställningstaganden i de studier vars artiklar 

kommer väljas ut till att bygga upp resultatet i litteraturstudien. 

Helsingforsdeklarationen (2018) beskriver att all forskning med mänskliga deltagare 

måste granskas av en etisk kommitté innan den genomförs. Författarna till 

litteraturstudien kontrollerade att de utvalda artiklarna hade genomgått ett etiskt 

övervägande.  

Kjellström (2017) beskriver förvrängning av vetenskapligt arbete som etiskt 

oacceptabelt. Materialet får inte förvrängas eller förfalskas till studiens fördel och 

inte heller får materialets kärnpunkter utelämnas. Egna önskningar och 

förväntningar om hur resultatet ska utfalla är något som forskaren bör vara 

observant på för att dessa inte ska påverka tolkningen av materialet. Författarna till 

denna litteraturstudie har därför eftersträvat att inte utelämna någon information från 

artiklarnas resultat, som kan besvara litteraturstudiens syfte. Framkomna fynd har 

även presenterats sanningsenligt och översättningarna av fynden har gjorts i syfte att 

bevara den ursprungliga kärnpunkten (Kjellström, 2017). 

7 Resultat 

Analysprocessen resulterade i tre kategorier, Känslan av att vara annorlunda, 

Hinder för självständighet samt Möjligheter till självständighet. 

7.1 Känslan av att vara annorlunda 

Tonåringarna uttryckte att det var viktigt för dem att upprätthålla normaliteten i sin 

vardag (Babler, & Strickland, 2015; Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh, & 

Vanaki, 2014). För att åstadkomma detta försökte de passa in bland sina vänner och 

därmed känna sig accepterade (Chao et al., 2016). En konsekvens av att 

tonåringarna fokuserade på att passa in kunde bli att egenvården åsidosattes (Babler, 

& Strickland, 2015).  

Att leva med diabetes väckte en känsla av att vara annorlunda i jämförelse med 

familj och vänner (Chao et al., 2016). Därav hade tonåringarna uppskattat att bli 



 

 

15 

 

bemötta som alla andra i familjesammanhang (Rostami et al., 2014). Andra tillfällen 

då tonåringarna kände sig annorlunda var då de inte hade möjlighet att delta i 

spontana aktiviteter med sina jämnåriga på grund av sin diabetes (Castensøe-

Seidenfaden et al., 2017; Chao et al., 2016), eller då deras sjukdom ådrog sig 

uppmärksamhet (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015; Reitblat, Whittemore, 

Weinzimer, Tamborlane, & Sadler, 2016; Spencer, Cooper, & Milton, 2014). 

Skapandet och upprätthållandet av vänskapsrelationer upplevdes vara något som 

stressade tonåringarna, eftersom sjukdomen kunde medföra att rykten skapades. 

Blev de dessutom mobbade för sin sjukdom, bidrog detta ytterligare till känslan av 

att vara annorlunda (Chao et al., 2016).  

En del tonåringar ville att deras diabetes skulle bli uppmärksammad av 

omgivningen, medan andra ville att sjukdomen skulle förbises (Reitblat et al., 

2016). Alla kände därför inte för att prata om sin sjukdom öppet med andra 

(Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015; Reitblat et al., 2016). En anledning till varför 

tonåringarna valde att inte prata om sin sjukdom var att de uttryckte att det var 

stressande när deras vänner inte hade tillräckligt med kunskap om, eller förståelse 

för sjukdomen. En annan orsak till att de undvek att tala om sin diabetes, var då de 

kände att det var svårt att berätta om sin sjukdom för andra (Chao et al., 2016) och 

eftersom de oroade sig över hur andra skulle uppfatta sjukdomen (Chilton, & Pires-

Yfantouda, 2015). Därför var det en process för tonåringarna att gradvis dela med 

sig av sjukdomen (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). 

En del tonåringar med diabetes ansåg ändå att de levde ett lika normalt liv som sina 

vänner. Trots sin sjukdom ansåg de att de, likt andra jämnåriga, hade drömmar om 

framtiden (Moura Da Cruz et al., 2018). 

7.2 Hinder för självständighet 

När tonåringarna hade bristande kunskap om sin diabetes (Chilton, & Pires-

Yfantouda, 2015) och dessutom upplevde blodsockerkontrollerna och 

insulingivningen som smärtsamma (Chao et al., 2016) kunde det leda till motstånd 

mot sjukdomen och ovilja att bli behandlad för den (Chilton, & Pires-Yfantouda, 

2015). Tonåringarnas förnekelse av sin diabetes medförde att acceptansen av 

sjukdomen uteblev. Att lära sig förstå hur egenvården skulle utföras och hur den 
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påverkade tonåringarna var något som de upplevde vara tidskrävande (Babler, & 

Strickland, 2016). De uttryckte dessutom att det var stressande att alltid behöva ha 

med sig olika hjälpmedel för att hantera sin diabetes (Chao et al., 2016).  

En anledning till att egenvården kunde vara svår att hantera var när tonåringarna 

samtidigt försökte distansera sig från sina föräldrar (Babler, & Strickland, 2015; 

Moura Da Cruz et al., 2018). Kravet gällande deras egenvård skapade press hos 

tonåringarna då de kände att de ville göra bra ifrån sig (Castensøe-Seidenfaden et 

al., 2017; Chao et al., 2016) och kritik från andra var då inte hjälpsamt (Babler, & 

Strickland, 2016). Delade meningar gällande hur de självständigt hanterade sin 

diabetes, skapade konflikt mellan tonåringarna och deras föräldrar (Babler, & 

Strickland, 2015) och dessa konflikter stressade tonåringarna (Chao et al., 2016). 

När föräldrarna ville vara delaktiga i egenvården upplevde tonåringarna att det blev 

svårt för dem att ta hand om sig själva (Babler, & Strickland, 2015). En del 

tonåringar beskrev föräldrarnas påminnelser kring egenvården som frustrerande 

(Chao et al., 2016; Spencer et al., 2014). Dessutom kunde dessa påminnelser skapa 

en ovilja att genomföra sin egenvård (Babler, & Strickland, 2015) och en del 

upplevde även att deras föräldrar var överbeskyddande (Chao et al., 2016). Dock 

kunde föräldrarnas minskade stöd resultera i försämrad kvalitet på tonåringarnas 

egenvård. Hur föräldrarna hanterade förändringar i tonåringens diabetes, kunde 

dessutom för tonåringarna upplevas överväldigande. För att lugna sina föräldrar 

behövde tonåringarna övertyga dem om att de hade sin diabetes under kontroll 

(Babler, & Strickland, 2015). När tonåringarna kände att de inte kunde nå upp till 

föräldrarnas och vårdens förväntningar, lade tonåringarna betydande energi på att 

dölja sina svårigheter gällande den självständigt utförda egenvården för att undvika 

konflikter (Babler, & Strickland, 2015; Castensøe-Seidenfaden et al., 2017).  

Tonåringarna kände att de aldrig kunde släppa sin sjukdom ur sina tankar 

(Castensøe-Seidenfaden et al., 2017) och vardagliga fritidsaktiviteter kunde försvåra 

självständigheten (Babler, & Strickland, 2015; Chao et al., 2016; Chilton, & Pires-

Yfantouda, 2015; Spencer et al., 2014). Detta upplevdes som stressande för 

tonåringarna då egenvården riskerade att glömmas bort när fokus låg på annat 

(Babler, & Strickland, 2015; Chao et al., 2016; Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015; 

Spencer et al., 2014).  
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Att lyckas i skolan och på diverse fritidsaktiviteter var ett behov hos tonåringarna, 

men även en stressfaktor för dem (Chao et al., 2016). Att uppfylla dessa behov 

kunde vara problematiskt eftersom vissa tonåringar upplevde att sjukdomen 

påverkade deras koncentrationsförmåga i skolan (Chao et al., 2016; Spencer et al., 

2014). När skolans personal engagerade sig i sjukdomen kunde det även väcka 

känslor av motstånd hos tonåringarna (Reitblat et al., 2016). 

Tonåringarna erfor en ökad stressnivå på grund av det ökade ansvarstagandet som 

självständigheten medförde (Babler, & Strickland, 2015; Chao et al., 2016; Reitblat 

et al., 2016). I likhet med att få betyg på sitt arbete i skolan, upplevde de att deras 

resultat på diabeteskontrollerna var ett betyg på deras skicklighet kring sjukdomen 

(Chao et al., 2016). En negativ upplevelse hos tonåringarna var när de tyckte att 

tiden som spenderades under besöken på diabeteskliniken var otillräcklig (Reitblat 

et al., 2016). De hade uppskattat om utbildning kring sjukdomen hade erbjudits mer 

kontinuerligt, då brist på information gav försämrad motivation till egenvården 

(Spencer et al., 2014). Vissa dagar när tonåringarna upplevde att motivationen 

sviktade, ledde det till att de inte skötte sin egenvård som de tyckte att de egentligen 

borde ha gjort (Babler, & Strickland, 2015; Babler, & Strickland, 2016). Detta 

kunde vidare leda till att de fick dåligt samvete (Castensøe-Seidenfaden et al., 

2017). Utöver det kände inte tonåringarna heller att de blev motiverade när de 

ständigt fick höra att de gjorde fel (Babler, & Strickland, 2016). Om diabetes kändes 

som en börda hindrade detta dessutom tonåringarna från att sköta sin sjukdom på ett 

adekvat sätt. Vägen mot självständighet kunde alltså inkludera negativa känslor. En 

del tonåringar önskade därför att de kunde glömma sin diabetes, och uttryckte till 

och med suicidtankar (Babler, & Strickland, 2015). 

7.3 Möjligheter till självständighet 

Tonåringarna hade en önskan om att få vara självständiga i hanteringen av sin 

sjukdom (Babler, & Strickland, 2015; Chao et al., 2016). Dessutom var 

framgångsrik behandling av sjukdomen associerad med självständighet i egenvården 

(Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). En positiv upplevelse av diabeteskliniken var 

när en tillitsfull relation mellan familjen och vårdpersonalen skapades, då 

tonåringarna tyckte att sjuksköterskorna visade intresse för deras situation (Spencer 
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et al., 2014). När tonåringarna utvecklade en förmåga att fatta beslut samt prioritera 

kring sin sjukdom, kände de även att den blev hanterbar (Babler, & Strickland, 

2016; Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). Tonåringarna blev medvetna om hur 

deras hälsa kunde påverkas av deras diabetes och då var de villiga att sätta 

sjukdomen som sin första prioritet (Babler, & Strickland, 2016; Castensøe-

Seidenfaden et al., 2017; Chao et al., 2016; Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015).  

Viljan att sköta sin egenvård självständigt kompenserade för det faktum att 

egenvården stundtals kunde vara betungande (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). 

Samtidigt som tonåringarna ville bli självständiga i sin egenvård, var de ambivalenta 

gällande sitt fortsatta behov av stöd från vuxna (Reitblat et al., 2016). När de blev 

äldre och lärde sig uppskatta föräldrarnas påminnelser, upplevde tonåringarna att 

föräldrarna inte längre var lika påfrestande (Babler, & Strickland, 2015). En del 

tonåringar påpekade då istället att föräldrars påminnelser var hjälpsamma (Chao et 

al., 2016; Spencer et al., 2014). Ett fungerande samarbete med sina föräldrar ansågs 

vara av betydelse (Reitblat et al., 2016; Rostami et al., 2014) och deras beröm 

uppfattades av tonåringarna som hjälpsamt (Babler, & Strickland, 2016).  

När tonåringarna var redo att ta över ansvaret för sin egenvård och föräldrarna var 

redo att låta dem göra det, fungerade övergången till självständighet på ett adekvat 

sätt. Genom att tonåringarna byggde förtroende hos föräldrarna, där de försäkrades 

om att deras tonåring kunde hantera sin sjukdom, kunde också konflikter minskas 

mellan parterna och tonåringens självständiga hantering främjas (Babler, & 

Strickland, 2015). När tonåringarna blev mer självständiga anpassade de sin 

egenvård så att den kunde integreras i det dagliga livet (Babler, & Strickland, 2015; 

Moura Da Cruz et al., 2018). Detta kunde innebära att de tog beslut angående sin 

diabetes baserat på tidigare erfarenheter av sjukdomen. När tonåringarna fick mer 

ansvar för sin sjukdom bidrog det till att de ansträngde sig mer för att kunna hantera 

den. Det bidrog också till en känsla av att ha kontroll över sjukdomen och dess 

behandling samt gav en känsla av tillfredsställelse (Chilton, & Pires-Yfantouda, 

2015).  

För att förbli oberoende använde tonåringarna olika strategier för att inte glömma att 

utföra sin egenvård. Detta kunde innefatta användande av scheman och påminnelser 
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från olika alarm (Babler, & Strickland, 2015). När tonåringarna hade de verktyg 

som behövdes för att genomföra de olika aspekterna av egenvården, upplevde de att 

de kunde hantera sin sjukdom självständigt (Babler, & Strickland, 2015; Babler, & 

Strickland, 2016). En del upplevde därför inte att sjukdomen var ett hinder i skolan 

(Spencer et al., 2014). Tonåringarna uppskattade när deras vänner gav dem utrymme 

att hantera sin diabetes enskilt (Chao et al., 2016; Spencer et al., 2014), men vänners 

engagemang kring sjukdomen kunde också upplevas betryggande. Trots att de inte 

alltid hade fördjupad kunskap om diabetes, litade ändå tonåringarna på att vännerna 

hade förmågan att kunna hantera en akut situation (Spencer et al., 2014). Stöd från 

övriga personer i omgivningen bidrog också till tonåringarnas upplevelse av att 

deras diabetes var hanterbar (Babler, & Strickland, 2016).   

Tonåringarna ansåg att det var betydelsefullt att få lära sig i sin egen takt för att 

känna att de hade kontroll över egenvården. Det var viktigt för dem att lära sig av 

kroppens signaler och att använda dem som en utvärdering av hur egenvården 

fungerar. Olika situationer där tonåringarna utforskade sin diabetes och dess 

behandling gav dem en chans att förbättra sin hantering av sjukdomen vilket annars 

kunde kännas utmanande (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). Tonåringarna fick ett 

ökat självförtroende gällande sin egenvård när de insåg att diabetes inte var så svårt 

som de tidigare hade trott (Babler, & Strickland, 2016; Chilton, & Pires-Yfantouda, 

2015).  

När tonåringarna fick mer motivation och utvecklade en mer positiv attityd till 

egenvården beskrevs detta som en vändpunkt. De kände inte längre att sjukdomen 

var något nederlag och livsstilen upplevdes inte bli påverkad negativt av deras 

diabetes. Ju äldre tonåringarna blev och ju mer kunskap de fick om sin sjukdom, 

desto mer accepterade de den (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). Tonåringarna 

accepterade således diabetes som en del av deras identitet och vardag (Babler, & 

Strickland, 2016; Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015; Moura Da Cruz et al., 2018). 

När tonåringarna dessutom ansåg att de hade tillräckligt god förmåga att hantera sin 

diabetes rutinmässigt, medförde det att de även kunde koncentrera sig på andra 

viktiga saker (Chilton, & Pires-Yfantouda, 2015). Balans mellan egenvården och det 

dagliga livet resulterade i en känsla av frihet (Reitblat et al., 2016). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Urval 

Ett av exklusionskriterierna i denna litteraturstudie var artiklar som innefattade 

föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. Artiklar som undersökt både föräldrars 

och tonåringars upplevelser av diabetes kunde ändå inkluderas, om tonåringarnas 

upplevelser kunde urskiljas i artiklarna. I dessa fall togs enbart tonåringarnas 

perspektiv med i litteraturstudien. Samma sak gällde för artiklar som innefattade 

både tonåringar och deras läkare samt de artiklar som innehöll informanter i åldrar 

utanför tidig adolescens och mellanadolescens. Författarna hade dock i åtanke att 

tonåringarnas svar kan ha påverkats av föräldrars eller läkares medverkan i studien, 

ifall tonåringarna sa det som de trodde förväntades av dem. Beslutet om att 

exkludera senadolescenter togs för att resultatet skulle bli mer specifikt, och 

eftersom tidsperioden mellan tidig adolescens och senadolescens är så pass lång kan 

deras erfarenheter skilja sig åt avsevärt. Valet att exkludera artiklar som kostade 

pengar kan ha medfört att relevanta artiklar gått förlorade. Författarna till 

litteraturstudien ansåg dock inte att dessa artiklar verkade kunna besvara 

litteraturstudiens syfte efter att ha läst deras abstrakt. Dessutom var dessa 

betalartiklar få till antalet och därav ser författarna inte denna exkludering som en 

svaghet i arbetet.  

Att använda sig av ett varierat urval är ett sätt att öka tillförlitligheten i ett resultat. 

Detta kan åstadkommas genom att flera personers perspektiv av ett fenomen 

används (Kristensson, 2014). För att få olika perspektiv på erfarenheter kring 

diabetes typ 1 uteslöts inga länder, utan artiklar från hela världen inkluderades och 

dessa innehöll både pojkars och flickors erfarenheter. Kristensson (2014) förklarar 

överförbarhet som ett mått på hur giltigt en studies resultat kan vara i andra kontext. 

Läsaren gör själv en bedömning av hur överförbar en studie är. Dessvärre hittades 

inga artiklar från Sverige under sökningarna och detta kan ha påverkat 

litteraturstudiens överförbarhet till en svensk kontext. De funna artiklarnas resultat 

överensstämde dock med varandra, oavsett kön på deltagarna och trots att de levde i 
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olika delar av världen. Författarna till litteraturstudien diskuterar således om inte 

resultatet ändå kan vara överförbart till Sverige, då alla tonåringarnas upplevelser av 

att leva med diabetes liknade varandra, i denna litteraturstudie.   

8.1.2 Datainsamling 

Under sökningarna i CINAHL och PubMed användes avgränsningar och sökord 

med avsikt att kunna besvara syftet med litteraturstudien. Artiklarna avgränsades till 

att vara högst fem år gamla. Detta kan ha medfört att äldre relevant forskning inom 

ämnet gått förlorad, dock var avsikten att finna så aktuell forskning som möjligt och 

därav ansåg författarna att avgränsningen skulle prioriteras. Dessutom menar 

Kristensson (2014) att en litteraturstudie bör innehålla forskning som är så aktuell 

som möjligt. Enligt Kristensson (2014) är PubMed en av de största databaserna som 

tillhandahåller rikligt med material inom den medicinska vetenskapen. CINAHL 

anses även som en adekvat databas för att finna material inom vårdvetenskapen. Om 

materialet som funnits i CINAHL och PubMed hade varit bristfälligt, så hade även 

en sökning i databasen Psycinfo genomförts. Författarna ansåg dock att de 9 artiklar 

som framkommit innehöll tillräckligt med material.  

Senare under arbetet kom författarna till insikt om att en omedveten feltrunkering av 

sökorden hade gjorts. Detta gällde trunkeringarna i “experience*” och “teenager*”, 

vilka kan ha påverkat sökträffarnas antal, då trunkeringens position kunde begränsat 

upptäckten av artiklar som har använt sig av samma ord fast i en annan böjd form.  

8.1.3 Gallringsprocess och kvalitetsgranskning 

För att finna så relevanta artiklar som möjligt från PubMed, gallrades titlar innan de 

genomgick kontroll av Peer Reviewed. Denna kontroll utfördes i Ulrich’s webb, då 

PubMed i sig inte erbjuder möjligheten att avgränsa sökträffarna till Peer Reviewed. 

Sökträffarna i CINAHL avgränsades istället till Peer Reviewed innan titlar 

gallrades, eftersom denna databas har en funktion som möjliggör detta. Författarna 

var medvetna om att denna åtgärd vidtogs i omvänd ordning i de två databaserna. 

Detta torde dock inte ha påverkat resultatet av litteraturstudien, då alla relevanta 

titlar från PubMed visade sig vara Peer Reviewed. 
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Författarna kom till insikt i att gallring av titlar inte fanns beskrivet som ett steg i 

Kristenssons (2014) gallringsprocess. Om en titel inte framstod som relevant, 

sorterades artikeln bort och därmed kan fynd ha gått förlorade om artikeln, trots sin 

otydliga titel, innehöll relevant material. 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes granskningsmallarna enligt Carlsson 

och Eiman (2003). Författarna till denna litteraturstudie använde denna 

kvalitetsgranskning för första gången och kan därför ha missförstått 

granskningsmallarnas frågor och graderingar. Det kan således ha resulterat i 

felgranskning av artiklarna. För att bedömningen skulle bli så rättvis som möjligt 

genomfördes alla granskningar under samma tillfälle för att författarna skulle kunna 

vara konsekventa i sitt sätt att värdera. Utöver detta kan viljan att finna bra material 

ha påverkat författarnas kvalitet på granskningen och även arbetet i stort, då kraven 

på vad som definierades som bra material kan ha blivit lägre.  

8.1.4 Analys 

När fynden från de olika artiklarna identifierades, valdes enbart material som kunde 

besvara litteraturstudiens syfte, alltså exkluderades således textavsnitt som inte var 

av relevans. Identifieringen av fynd i artiklarna gjordes enskilt för att sedan 

jämföras för att på så sätt undvika att relevant information för litteraturstudien gick 

förlorad. Enligt Kristensson (2014) används triangulering med fördel för att 

förstärka verifierbarheten i en studie. På detta sätt undviks att en enskild person 

avgör hur materialet hanteras. Ytterligare användning av triangulering kunde ha 

gjort litteraturstudiens resultat än mer trovärdigt. Författarna har ändå tagit hänsyn 

till varandras åsikter under arbetets gång och därav har det säkerställt att båda 

författarna har tagit gemensamma beslut under litteraturstudiens genomförande. 

Författarna till denna litteraturstudie har även varit medvetna om sina egna 

erfarenheter av diabetes under processen. Detta innebar att författarna inte valde 

bort fynd som avvek från de egna erfarenheterna. 

Tjänsten Google Översätt användes ibland som stöd då fynden från artiklarna 

översattes. Författarna var medvetna om att denna tjänst inte kunde garantera 

korrekta översättningar av hela meningar, därför användes tjänsten enbart vid 

översättning av enstaka ord för att förstå meningarnas helheter.  
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Kategorierna omarbetades ett flertal gånger för att ge resultatet en så bra struktur 

som möjligt. Denna omarbetning kan ha bidragit till att författarna fick en ökad 

insikt i materialets innebörd och medfört en minskad risk för förvrängning av 

fyndens betydelse. Författarna kunde på så sätt presentera ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa tonåringars erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1. Resultatet visade att tonåringar med diabetes typ 1 kunde känna sig 

annorlunda gentemot sina vänner och att de kämpade för att kunna bli självständiga 

i sin egenvård. I diskussionen presenteras rubrikerna Känslan av att vara 

annorlunda samt Vägen mot självständighet. De två kategorierna Hinder för 

självständighet och Möjligheter till självständighet från litteraturstudiens resultat, 

har i diskussionen slagits ihop till rubriken Vägen mot självständighet.  

8.2.1 Känslan av att vara annorlunda 

I resultatet framgick att vissa tonåringar upplevde att de skiljde sig från det som 

ansågs vara normen. Detta bekräftar det som föräldrar befarade i en artikel där Perez 

et al. (2019) menade att föräldrarna var rädda att deras tonåringar med diabetes 

skulle känna sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga. Sanders, Elliott, Norman, 

Johnson och Heller (2018) visade att känslan av att vara annorlunda fanns kvar även 

då tonåringarna blivit äldre. Dessutom framfördes det i litteraturstudiens resultat att 

en del tonåringar hade behov av att dölja sin sjukdom i sociala sammanhang och 

enligt Sanders et al. (2018) kunde detta behov förekomma även i vuxen ålder. I 

litteraturstudiens resultat beskrivs att en del tonåringar upplevde att deras vänner 

inte hade någon kunskap om, eller förståelse för sjukdomen. Författarna till 

litteraturstudien diskuterar om detta eventuellt kan ha givit upphov till behovet av 

att dölja sjukdomen. Om vännerna istället hade haft mer kunskap om, och förståelse 

för ämnet, kanske tonåringarna med diabetes inte hade känt sig lika utanför. 

Diabetesförbundet (2016) anser att det borde vara en prioritet att utbilda anhöriga 

och andra personer i omgivningen för att öka förståelsen för vad diabetes innebär 

för den som har sjukdomen.  
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I litteraturstudiens resultat framkom det att tonåringar inte alltid tyckte att de 

passade in. Enligt Iversen, Graue, Haugstvedt och Råheim (2018) fanns denna 

känsla även hos föräldrar, eftersom de kunde uppleva att deras familj var 

annorlunda jämfört med andra familjer, vars barn var friska. Författarna till denna 

litteraturstudie funderar på om detta möjligtvis påverkade tonåringarna, genom att 

föräldrarna kan ha förstärkt deras känsla av att vara annorlunda. Litteraturstudiens 

resultat visade att tonåringarna skulle uppskattat att bli bemötta som andra friska 

personer. Författarna diskuterar om det kan ha varit möjligt att tonåringarna inte 

kände sig bemötta på det sätt som de önskade, om föräldrarna utstrålande osäkerhet 

och en känsla av att deras familj var annorlunda på grund av tonåringens sjukdom. 

Kime (2014) påpekar att föräldrar kände att de hade behövt professionell hjälp i hur 

de skulle hantera sjukdomens påverkan på familjens dagliga liv. Författarna till 

litteraturstudien har en tanke om hur den professionella hjälpen kunde ha påverkat 

familjen. Om föräldrarna hade fått det efterfrågade stödet, kanske de inte hade känt 

sig lika annorlunda som Iversen et al. (2018) beskrev. Möjligtvis kunde det lett till 

konsekvensen att tonåringarna också känt sig mindre annorlunda. 

8.2.2 Vägen mot självständighet 

I resultatet påvisades att vissa tonåringar menade att deras diabetesklinik gav 

otillräckligt med stöd. Dessutom uttryckte de att besöken på kliniken var för korta. 

Lemes Cavini et al. (2016) lyfte fram sjuksköterskans viktiga roll i att ha förståelse 

för sjukdomens inverkan på den enskilde och att därefter kunna undervisa sina 

patienter och dess närstående för den kommande egenvården på ett pedagogiskt sätt. 

Dessutom bekräftade Orem (1991) att sjuksköterskan skulle eftersträva ett 

förhållningssätt som bidrog till patientens förmåga att utföra egenvården på egen 

hand. Vidare visade Kime (2014) att upplevelsen av att inte få tillräckligt med stöd 

kunde grunda sig i en uppfattning om att vårdpersonal inte hade nog med kunskap 

om diabetes. Det kunde också bero på att kontinuiteten med vårdpersonalen var 

bristfällig. Kime (2014) visade även att tonåringarna upplevde det som påfrestande, 

när de var tvungna att upprepa sin hälsohistoria för ny vårdpersonal. Författarna till 

litteraturstudien diskuterar om tidsbristen under besöken kan ha uppkommit till följd 

av att en betydande del av tiden lades på att varje gång upprepa sin hälsohistoria. 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att tonåringarna gärna hade fått mer 
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kontinuerlig utbildning om sjukdomen. Kime (2014) beskrev dessutom att 

tonåringar uppfattade det som hjälpsamt att få information om sin sjukdom, men det 

var enbart ett fåtal tonåringar som ansåg att de fick tillräckligt med information. 

Litteraturstudiens resultat visade att en del tonåringar tyckte att deras föräldrar 

begränsade dem när de ville förbli involverade i egenvården. Det kan kopplas till 

litteraturstudiens problem där Lemes Cavini et al. (2016) och Perez et al. (2019) 

beskrev att föräldrar ofta föredrog att själva ansvara för tonåringens egenvård. 

Iversen et al. (2018) beskrev att föräldrar till barn, mellan ett och sju år, med 

diabetes ofta hade svårt att lita på att omgivningen hade tillräckligt med kunskap om 

sjukdomen för att kunna ta hand om barnet. Det gällde både den generella 

egenvården och i akuta situationer. Enligt Lemes Cavini et al. (2016), Spencer, 

Cooper och Milton (2013) samt Strand, Broström och Haugstvedt (2019) beskyllde 

föräldrar sig själva om deras tonåring drabbades av komplikationer och att det var 

därför de inte vågade släppa kontrollen fullt ut. Litteraturstudiens författare funderar 

på om föräldrarnas osäkerhet från när barnen var små kan ha kvarstått när barnen 

vuxit upp, och att föräldrarna därför inte vågat överlämna ansvaret för egenvården 

till sin tonåring. Khandan, Abazari, Tirgari och Cheraghi (2018) och Kime (2014) 

beskrev att föräldrar upplevde att vårdpersonal gav för lite information om 

tonåringarnas övergång till självständighet. Författarna till litteraturstudien 

diskuterar därför om ytterligare information från vårdpersonal kunde förebyggt 

föräldrarnas oro över att låta sin tonåring bli självständig. Khandan et al. (2018) och 

Kime (2014) bekräftar att föräldrarna hade uppskattat mer råd från vårdpersonal, för 

att vidare kunna ge sin tonåring stöd i hanteringen av sjukdomen. 

Kime (2014) beskrev att tonåringar uttryckte att de inte kände sig involverade i de 

beslut som togs angående deras sjukdom, och att de ofta upplevde att de blev 

förbisedda av sina föräldrar och vårdpersonalen under besöken på kliniken. Enligt 

Orems (1991) egenvårdsteori, borde sjuksköterskan samarbeta med patient och 

närstående för att främja förmågan att utföra egenvården. Det innebär att de 

inblandade tillsammans skapar en plan för egenvården som tillgodoser både 

patientens och närståendes behov. Därav diskuterar litteraturstudiens författare om 

sjuksköterskorna verkligen har handlat enligt Orems egenvårdsteori, eftersom det 
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inte verkade som att alla tonåringar upplevde att besluten på kliniken fattades 

gemensamt. Detta kan associeras till det faktum att föräldrar ofta övertog ansvaret 

för egenvården, vilket beskrevs av Lemes Cavini et al. (2016) och Perez et al. 

(2019). Orem (1991) poängterade att patienten själv skulle ges möjlighet att bli 

självständig i sin egenvård, men att ett hinder för det kunde vara bristande kunskap 

om hur egenvården genomförs. Därför tror författarna till litteraturstudien att 

tonåringarna skulle bli hjälpta av att föräldrar visar tillit till tonåringens egen 

förmåga för att tonåringen, på egen hand, ska få mer kunskap om hanteringen av sin 

sjukdom. I litteraturstudiens resultat uttryckte vissa tonåringar att de, trots att de 

blivit självständiga, fortfarande behövde stöd från sina föräldrar. Orem (1991) 

menade att ålder kunde vara en hindrande faktor i utförandet av egenvården och att 

stöd från närstående behövdes vid dessa tillfällen. Om närståendes stöd inte var 

tillräckligt, kunde hjälp från professionella vara aktuell. I litteraturstudiens resultat 

framgick det dock att tonåringarna föredrog att lära sig av sina misstag för att 

utvecklas i sin självständighet. Vidare bekräftades detta av Smith et al. (2018) som 

menade att tonåringarna lärde sig bäst genom olika strategier och att experimentera 

med dessa för att lära känna sin kropp och sjukdom. 

9 Slutsats och kliniska implikationer 

Litteraturstudien visade att tonåringarna ville bli mer självständiga i hanteringen av 

sin diabetes, men kände sig inte alltid delaktiga i beslut gällande sin vård. Samtidigt 

som de ville ha eget ansvar för sin sjukdom, önskade de ha möjlighet att få stöd från 

föräldrarna när det så behövdes. Föräldrarna hade själva behov av att få hjälp och 

råd från sjukvårdspersonal, för att känna att deras situation var hanterbar och 

följaktligen kunna ge sin tonåring stöd på ett adekvat sätt. Författarna till 

litteraturstudien rekommenderar därav att sjuksköterskor reflekterar över hur de 

förmedlar information till patient och närstående, så att stödet anpassas till varje 

individs behov. Dessutom förespråkar författarna att sjuksköterskor bör ge personer 

i tonåringarnas omgivning mer information om diabetes, för att skapa en ökad 

förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Sjuksköterskor kan, genom att 
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motivera tonåringar till att utföra sin egenvård på ett adekvat sätt, bidra till att 

förebygga komplikationer.  

10 Förslag på fortsatt forskning 

Enligt den valda teoretiska referensramen i denna litteraturstudie ska sjuksköterskan 

kunna stödja patienter och dess närstående till att utföra egenvården självständigt. 

Det krävs även att sjuksköterskan kan ge tillräckligt med relevant information för 

det enskilda vårdtillfället och dessutom på ett pedagogiskt sätt. Författarna till 

litteraturstudien upplever dock inte att sjuksköterskeutbildningen hitintills innehållit 

tillräckligt med undervisning gällande pedagogik, relaterat till mötet med patienten. 

Det kan vara av betydelse att undersöka om andra sjuksköterskestudenter tycker att 

denna undervisning är tillräcklig eller behöver vidareutvecklas för att få en större 

förståelse för hur information till patienten förmedlas på ett individanpassat sätt.  
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build a theoretical 
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studie tar upp fyra olika 
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the experience of 
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(T1DM) from the 

perspectives of 
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Nio latinamerikanska tonåringar 

som hade diabetes typ 1, samt sju 

läkare deltog i semistrukturerade, 

individuella djupintervjuer. 

Urvalet utsågs medvetet för att 

skapa en bredd i åldrar och 

metabolisk kontroll. Baserat på 

tolkande och beskrivande 

metodik, kodades materialet och 

skapade teman. Dessa teman 

skapades separat för de båda 

grupperna och jämfördes sedan 

med varandra. Materialet 

analyserades samtidigt som 

datainsamlingen utfördes.  

Tonåringar och läkare 

rapporterade liknande teman 

relaterade till, kulturella aspekter 

av att leva med Typ 1 diabetes, 

hitta en balans i egenvården, att 

samtidigt som att vara en “perfekt” 

diabetiker även leva som en 

“normal” tonåring. Att vara 

självständig men även behöva stöd 

samt vägar för att för att förbättra 

tonåringar  liv med diabetes typ 1. 

Trots tonåringarnas kultur ansåg 

både tonåringarna och deras läkare 

att det dagliga livet var likt andra 

tonåringar som hade en annna 
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Grad 1. 
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Successful Diabetes 

Self-Management. 

“To gain a greater 

understanding of 

adolescent’s 

experiences living 

with Type 1 diabetes 

mellitus (T1DM) and 

create a theoretical 

paradigm.” 

Grundad teori användes utifrån 

Glasers beskrivning.   

Femton fördjupade intervjuer 

genomfördes med tonåringar med 

diabetes typ 1 i åldrarna 11 till 15. 

Symbolisk interaktionism är den 

teoretiska ramen för den grundade 

teorin. 

Materialet samlades in, 

transkriberades, kodades och 

analyserades samtidigt som 

konstant  jämförelse av analysen 

och fynden baserade på 

tonåringarnas egna ord.  

  

En teoretisk modell skapades med 

konceptet “normalisering”. 

Normaliseringen definierades som 

förmågan att göra diabetes till en 

del av sitt dagliga liv. Denna 

studie fokuserade på att bli 
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kategorierna: att ta över 

egenvården, hamna i konflikt med 

föräldrar och att inse att diabetes är 

något svårt. Målet var att 

tonåringarna skulle bli oberoende 

av föräldrarna och kunna utföra sin 

egenvård självständigt. 

Tonåringarna beskrev utmaningar 

med egenvården och hur de 

upplevde konflikter med sina 

föräldrar. Det konstaterades att det 

var svårt för tonåringarna att 

hantera alla förändringar som 

tonåren medför, och samtidigt ha 

en kronisk sjukdom. 

Grad 1. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Spencer, J., 

Cooper, H., & 

Milton, B. 

 

2014 

 

United Kingdom 

of Great Britain 

& Northern 

Ireland 

Journal of Diabetes 

Nursing 

 

Type 1 diabetes in 

young people: The 

impact of social 

environments on 

self-management 

issues from young 

people's and parents' 

perspectives. 

“This qualitative 

study explores the 

social environments 

of young people with 

type 1 diabetes and 

their potential 

influence on 

glycaemic control.” 

20 tonåringar och deras föräldrar 

(n=27) intervjuades om sina 

upplevelser i hemmet, socialt och 

på diabeteskliniken. En tolkande, 

fenomenologisk ansats användes 

för att undersöka tonåringars och 

deras föräldrars erfarenheter av 

diabetes typ 1. Fokus var att samla 

djupgående beskrivningar av 

individuella erfarenheter från 

deltagarnas egna perspektiv. Detta 

möjliggjorde utforskandet av hur 

kultur, relationer, tro, historia och 

synen på framtiden påverkar 

upplevelserna av att leva med 

diabetes typ 1.  

Det visade sig att 

diabetesklinikerna var avgörande 

för den medicinska hanteringen av 

diabetes typ 1 hos tonåringarna. 

Även stöd från familjerna gavs till 

dessa tonåringarna. Trots detta 

fanns det hinder i 

självhanteringen  för tonåringarna i 

skolan och andra sociala 

sammanhang.   

Grad 1. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Chilton, R., & 

Pires-Yfantouda, 

R. 

 

2015 

 

United Kingdom 

of Great Britain 

& Northern 

Ireland 

Psychology & 

Health 

 

Understanding 

adolescent type 1 

diabetes self-

management as an 

adaptive process: A 

grounded theory 

approach. 

“To develop a 

conceptual 

understanding of the 

process of adapting 

to the self-

management of type 1 

diabetes during 

adolescence.” 

Deltagarna var rekryterade från 

National health service pediatriska 

diabetestjänst i  

sydöstra england vilka bedriver 

sex diabeteskliniker.  

13 intervjuer var genomförda med 

hjälp av en social konstruktivistisk 

grundad teorimetod.   

Fynden illustrerar hur egenvård 

kan tolkas i termer av 

kontinuumbaserade ramar. Detta 

sträcker sig från att ha svårigheter 

med egenvården till att 

framgångsrikt hantera sin 

sjukdom. Anpassning inom 

kontinuumet kan vidare tolkas 

genom specifika övergångsfaser 

och processmekanismer. Dessa ger 

ytterligare djup till individernas 

upplevelser av anpassning. 

Grad 1. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Rostami, S., 

Parsa-Yekta, Z., 

Najafi Ghezeljeh, 

T., Vanaki, Z. 

 

2014 

 

Iran  

Nursing and Health 

Sciences 

Supporting 

adolescents with 

type 1 diabetes 

mellitus: A qualitive 

study.  

“Describe and explore 

the support that 

Iranian adolescents 

with type 1 diabetes 

mellitus 

experienced.”  

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tio tonåringar, 

sju familjemedlemmar, en dietist, 

en sjuksköterska och en 

skolsköterska. Deltagarna valdes 

ut medvetet från två 

universitetssjukhus och en skola i 

två urbana områden i Iran. 

Genom användning av  

standardförfarandet för en 

innehållsanalys framkom tre 

stycken huvudteman: 

Upprätthållandet av ett normalt liv, 

erhålla informativt och emotionellt 

stöd från familjen och samhället 

samt framsteg mot normalisering.  

Hörnstenen för att bibehålla ett 

normalt liv för tonåringarna med 

typ 1 diabetes är att de själva tar 

ansvar för att ta hand om sig själva 

och sin sjukdom tillsammans med 

olika stödsystem.  

Grad 1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rostami%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parsa-Yekta%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najafi%20Ghezeljeh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najafi%20Ghezeljeh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanaki%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692212
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Castensøe-

Seidenfaden P, 

Teilmann G, 

Kensing F, 

Hommel E, Olsen 

BS, Husted GR. 

 

2017 

 

Danmark  

Journal of  

Clinical Nursing. 

 

Isolated thoughts 

and feelings and 

unsolved concerns: 

Adolescents’ and 

parents’ 

perspectives on 

living with type 1 

diabetes - a 

qualitative study 

using visual 

storytelling.  

“To explore and 

describe the 

experiences of 

adolescents and their 

parents living with 

type 1 diabetes, to 

identify their needs 

for support to improve 

adolescents' self-

management skills in 

the transition from 

child- to adulthood.” 

Urvalet utsågs medvetet och 

bestod av nio tonåringar och deras 

föräldrar (sju mammor och sex 

pappor). Deltagarna tog 

fotografier som illustrerade deras 

upplevelser av att leva med 

diabetes typ 1. Deltagarna blev 

sedan intervjuade individuellt med 

utgångspunkt i fotografierna och 

en semistrukturerad intervjuguide. 

Materialet analyserades sedan med 

hjälp av tematisk analys.    

Fyra huvudteman identifierades 

bland tonåringarna och deras 

föräldrar. Dessa var: strävan efter 

säkerhet, strävan efter normalitet, 

strävan efter självständighet och 

oro inför framtiden. Trots att 

tonåringarna och föräldrarna 

oroade sig för samma saker, så 

upplevdes dem på olika sätt. Deras 

tankar och känslor förblev 

mestadels isolerade och deras 

utmaningar och problem förblev 

olösta. 

Grad 1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castens%C3%B8e-Seidenfaden%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castens%C3%B8e-Seidenfaden%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teilmann%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kensing%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hommel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Husted%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27865017
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Bilaga VI - Exempel på analys 

Artikel Fynd Kondenserat och översatt Kategori 

Moving the journey 

towards independence: 

Adolescents 

transitioning to 

successful diabetes 

self-management 

“Steps needed to independently monitor blood sugars 

include: reaching independence in blood sugar 

monitoring, remembering/forgetting, and creating 

strategies for remembering. Strategies that help the 

adolescents remember include the following: keeping a 

log, setting an alarm, using app on iPod touch or phone, 

keeping a schedule, and using a planner.” 

Olika strategier används av 

tonåringarna för att inte glömma sin 

egenvård. Dessa kan innefatta 

användandet av scheman och 

påminnelser från alarm.   

Möjligheter till 

självständighet 

General Life and 

Diabetes-Related 

Stressors in Early 

Adolescents With Type 

1 Diabetes 

“Some adolescents also mentioned that having diabetes 

contributed to not feeling like they “fit in” and were not 

normal in relation to their peers or family members.”   

Diabetes väckte en känsla av att inte 

vara normal i jämförelse med familj 

och vänner.  

Känslan av att vara 

annorlunda 

Moving the journey 

towards independence: 

Adolescents 

transitioning to 

successful diabetes 

self-management 

“The adolescents struggled with how to take care of 

themselves when their parents want to be so involved.”   

När föräldrarna ville vara delaktiga 

i vården upplevde tonåringarna att 

det blev svårt för dem att ta hand 

om sig själva. 

Hinder för 

självständighet 

 


