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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och drabbar 

många unga vuxna. Diabetes typ 1 innebär att kroppen har brist på insulin och behandlingen 

av sjukdomen är alltid insulin. För den drabbade krävs ansvar för att kunna hantera 

sjukdomen så optimalt som möjligt. Unga vuxna upplever ofta att egenvården vid diabetes typ 

1 ger begränsningar i det vardagligalivet. Därför är det viktigt att som vårdpersonal ge stöd till 

dessa unga vuxna.                                                                                                                

Syfte: Belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1.                                                                                                                    

Metod: En litteraturstudie av tio kvalitativa artiklar som analyserats i enlighet med en 

kvalitativ innehållsanalys.                                                                                              

Resultat: I studiens resultat framkommer det tydligt att unga vuxna som lever med diabetes 

typ 1 upplever diabetessjukdomen som en begränsning i livet. Diabetes typ 1 kan även leda 

till känslor av oro och osäkerhet. Resultatet belyser även att stödet från vården är 

betydelsefullt för unga vuxna med diabetes typ 1. Unga vuxna önskar mer emotionellt och 

individuellt stöd, både från vården och utanför vården. Personer med diabetes typ 1 kan 

genom kunskap, ansvar och stöd från andra hantera sjukdomen så optimalt som möjligt.                                                                                                                  

Slutsatser: Resultatet i studien visar på att diabetes typ 1 ger begränsningar i livet för den 

unga vuxna.  Det framkom också att vården har en central roll i att stödja den unga vuxna 

individen som lever med diabetes typ 1. Genom kunskap, eget ansvar och professionellt stöd 

kan den unga vuxna individen hantera diabetessjukdomen på bästa sätt. Även från andra som 

lever med sjukdomen kan betydelsefullt stöd fås. 
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BAKGRUND 

 

Historik - Diabetes typ 1 

Diabetes har beskrivits i litteraturen flera hundra år före vår tidsberäkning i både antikens 

Grekland och i Kina (Quittenbaum, 2007). I de Eberska papyrusrullarna som är upphittade i 

Egypten 1522 f.Kr. beskrivs det första kända fallet av sjukdomen. I papyrusrullarna redogör 

man hur en patient med uttalad insulinbrist dör i förtid på grund av utebliven behandling 

(Mulder, 2008). 

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och som idag förekommer hos 

både barn och vuxna. Idag finns det cirka 365 000 personer som har diabetes i Sverige 

(Socialstyrelsen 2013). I världen har 347 million människor drabbats av diabetes och 

sjukdomen blir den 7:e vanligaste dödsorsaken år 2030 (WHO, 2013). Trots stora framgångar 

med modern behandling av diabetes kan skador uppkomma i främst blodkärl, nervsystem, 

njurar och ögon (Quittenbaum, 2007).  

Det finns två olika typer av diabetes vid namn diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 

2 drabbar vanligtvis den äldre befolkningen hos personer över 50 år. Det är den vanligaste 

typen av diabetes där livsstilsfaktorer har en bidragande orsak. Övervikt och minskad fysisk 

aktivitet ökar risken att drabbas av diabetes typ 2 (Mulder, 2008). Diabetes typ 1 kallades 

tidigare för ungdomsdiabetes då den ofta debuterar innan vuxen ålder (Mulder, 2008). 

Insjuknande av diabetes typ 1 sker vanligen vid pubertetens inträdande i åldrarna 12-14 år och 

sällan efter 35 års ålder (Quittenbaum, 2007). Vid diabetes typ 1 har det länge varit känt att 

ärftliga faktorer har betydelse för uppkomsten av sjukdomen (Ibid.). Denna litteraturstudie 

kommer enbart att belysa diabetes typ 1. 

 

Fysiologisk påverkan vid diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som inte går att bota (Lager, 2013), där kroppen utsätts 

för insulinbrist. I kroppens bukspottkörtel finns betaceller och dessa celler tillverkar hormonet 

insulin. Insulinet är ett mycket viktigt hormon i kroppen och är ett transportmedel för glukoset 

när det ska ta sig från blodet och in i celler. Glukos framkommer när de kolhydraterna som 

kroppen får i sig via föda bryts ned till enkla sockerarter (Hanås, 2008). Glukos kan utnyttjas 

dels som en akut energikälla men kan också lagras som glykogen i lever och muskelvävnad 

(Quittenbaum, 2007).  

Immunförsvaret spelar en avgörande roll för utvecklingen av diabetes typ 1 (Mulder, 2008). 

Orsaken till diabetes typ 1 är att man har brist på hormonet insulin (Quittenbaum, 2007). Det 

som händer är att antikroppar förstör betacellerna som tillverkar insulinet i kroppen (Klasén 

Mc Grath, 2012). De insulinproducerande betacellerna är utsatta för en inflammatorisk 

reaktion som bidrar till deras förstöring (Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Vid insulinbrist får 

cellerna brist på socker och energi då glukoset inte kan ta sig in i cellerna. När glukoset inte 

kan ta sig in i cellerna ökar således glukoskoncentrationen i blodet vilket ger ett förhöjt  

blodsockervärde (Hanås, 2008).  
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Debutsymptom vid diabetes typ 1 

Insjuknandet vid diabetes typ 1sker vanligtvis tämligen hastigt och brukar utvecklas inom en 

månad (Mulder, 2008). Små barn kan dock få allvarliga symptom inom bara några dygn 

(Fritz, 2010).  En mer omfattande brist på hormonet insulin ger allvarligare symptom vid 

insjuknandet (Mulder, 2008). De första vanligaste symptomen vid insjuknande av diabetes typ 

1 är ökade urinmängder och ökad törst då kroppen förlorar mycket vätska (Ibid.). Andra 

vanliga symptom som kan förekomma är trötthet, illamående, magont och synrubbningar 

vilket leder till att man kan se suddigt. Om många av dessa symptom uppkommer är det 

viktigt att genast uppsöka läkare (Fritz, 2010). Diagnostisering av diabetestyp typ 1 grundar 

sig på symptomen samt vanligtvis ett blodprov för att få sitt blodsockervärde kontrollerat. Vid 

diagnostisering av barn tas det även mestadels ett urinprov. I urinen kan det finnas socker 

vilket det inte vanligtvis gör men har man ett för högt blodsockervärde läcker sockret från 

blodet ut med urinen (Ibid.).  

 

Behandling vid diabetes typ 1 

Målsättning vid behandling av diabetes typ 1 är att uppnå symptomfrihet och minska risken 

för akuta och långsiktiga komplikationer (Agardh, 2013). Vårdgivarna lotsar den drabbade 

och även deras anhöriga den första perioden. Undervisning om sjukdomen, information om 

livsföring, instruktion om egenvård och injektionsteknik av insulin påbörjas omgående 

(Quittenbaum, 2007). En diabetessjuksköterska har i uppgift att stödja och utbilda personer 

med diabetes att hantera egenvården på bästa sätt och med ett så gott välbefinnande som 

möjligt.  

Vid diabetes typ 1 ska behandlingen alltid vara insulin. Personer som lever med diabetes typ 1 

överlever inte utan insulinbehandling. Insulin ska ges regelbundet för att garantera en basal 

nivå och förhindrar höga halter av ketonkroppar och eventuell acidos. Det är viktigt att 

insulindosen individanpassas för varje individ (Quittenbaum, 2007). Beroende på hur mycket 

personen äter och rör på sig ges insulin i olika doser. Blodsockervärdet höjs när man äter och 

sänks vid fysisk aktivitet, hur mycket det höjs eller sänks varierar från person till person 

(Lager, 2013). Insulinet är uppdelat i basinsulin och måltidsinsulin. Basinsulinet är 

långverkande och tas en till två gånger per dygn. Måltidsinsulin tas i samband med måltid 

(Fritz, 2013). Insulinet ges som en injektion under huden antingen i buken eller i låret 

beroende på om resorptionen ska ske snabbt eller långsamt (Quittenbaum, 2007). Dagens 

insulinsprutor ser ut som pennor och kallas för insulinpenna. Det finns både engångspennor 

och flergångspennor, vid båda ställs antal enheter insulin in beroende på hur mycket insulin 

som ska ges. Idag finns även så kallade insulinpumpar vilket för många ger ett mer obegränsat 

liv. Att ha en insulinpump innebär att en tunn plastslang, en kateter, är kopplad från 

insulinpumpen och har ett fäste under huden. Insulinpumpen är inställd på ett särskilt schema 

och insulin tillförs automatiskt under dygnet. Det krävs ofta engagemang och intresse för att 

kunna ha en insulinpump. Samtidigt som insulinpumpen kan ge stor frihet i vardagen måste 

blodsockret följas noga och personen bör ständigt kontrollera så att plastslangen sitter som 

den ska och att insulintillförsel inte blir bruten (Fritz, 2010).  

En viktig del i behandlingen av diabetes typ 1 är att ha kontroll över sitt blodsockervärde. 

Genom att mäta blodsockervärdet får man information om hur blocksockervärden påverkas av 

insulindosen, mat, dryck och motion. Personen kan studera kroppens reaktioner genom att 
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göra blodsockermätningar före och efter måltid. På samma sätt kan man mäta 

blodsockervärdet före och efter fysisk aktivitet för att se hur fysisk aktivitet kan sänka värdet 

(Fritz, 2010). Det tar tid att lära sig att hitta balansen kring blodsockervärdet men genom att 

mäta blodsockervärdet får man information om hur stor insulindos man behöver. Det kan 

därför vara bra att föra en diabetesdagbok där man skriver upp blodsockervärdena samt vad 

man har ätit och hur mycket insulin man har tagit (ibid.).  

Vid behandling av diabetes typ 1 är det viktigt, förutom insulinbehandling, att ha en god 

kosthållning. För att hålla blodsockernivån på en jämn nivå krävs regelbundna måltider. Det 

är rekommenderat att följa den så kallade tallriksmodellen vilket är en modell för att få en 

balanserad och näringsriktig måltid (Quittenbaum, 2007). Många som drabbas av diabetes typ 

1 upplever svårigheter med måltider utanför hemmet. I hemmet är det tryggt att injicera 

insulin, utföra insulinjusteringar och personen har kontroll över innehållet i måltiden. 

Kunskap kring kost och matrutiner kan minska osäkerheten och stressen som förekommer hos 

vissa diabetiker samt förbättra personens hälsa och välbefinnande (Sigurardottir, 2005; Huus 

& Enskär, 2007). 

Motion har goda effekter vid diabetes typ 1. Det är viktigt att röra på sig regelbundet eftersom 

det ger många positiva effekter för vår hälsa. Motion sänker blodsockervärdet på grund av att 

den fysiska aktiviteten gör att sockret i viss mån transporteras från blodet till muskelcellerna 

och ersätter i viss grad insulinets uppgift i kroppen (Fritz, 2010). Det är dock viktigt att vara 

uppmärksam på att insulinkänningar kan uppstå vid fysisk aktivitet. Symptom på 

insulinkänningar kan vara hunger, svettningar, skakningar och blekhet (Kallenberg, 2014). 

Det är viktigt att lära sig att eventuellt minska insulindosen före motion och även att äta lite 

extra (ibid.). Det krävs av personer med diabetes typ 1 att ha lärdom om sitt eget 

reaktionsmönster om hur föda och motion påverkar glukosläget och hur känslig kroppen är för 

insulin (Quittenabum, 2007). 

 

Att leva med diabetes typ 1 

Att leva med diabetes typ 1 kräver att man dagligen håller en jämn blodsockerbalans. 

Personer med diabetes typ 1 har stort ansvar att kontinuerligt ha kontroll över sitt insulinintag. 

Diabetessjukdomen kommer ofta som en chock och blir ett lidande för personen då tankar om 

en livslång sjukdom och olika komplikationer som kan uppstå på grund av diabetessjukdomen 

är skrämmande (Quittenbaum, 2007). Det förekommer även en del fördomar om 

behandlingen och många tror att man få offra mycket i livet när man har drabbats av en 

diabetessjukdom (Hanås, 2008).  

När man drabbas av diabetes typ 1 blir det för många en stor livsstilsförändring men det kan 

också leda till känslor av ångest. Ångesten uppkommer vanligtvis på grund av tanken med att 

börja med insulininjektioner och en känsla av rädsla kan förekomma att själv föra in en nål i 

kroppen (Wallymahmed, 2006).  

Det kan även uppstå känslor av skam om personen med diabetes typ 1 inte tar sitt ansvar över 

sjukdomen. Diabetes kräver egenvård vilket är huvudelen av vården kring sjukdomen. 

Egenvård handlar om att själv behandla sjukdomen och kunna utföra de aktiviteter som krävs 

för att personen ska kunna leva ett normalt liv och inte drabbas av allvarliga komplikationer 

(Aspegren-Pagels, 2004). Att drabbas av diabetes typ 1 och att ta ansvar för sin egenvård kan 
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till en början upplevas osäkert och överväldigande. Då en kronisk sjukdom är obotlig krävs 

det att man lär sig att leva med den och bemästrar den. Egenvården vid en kronisk sjukdom 

kan leda till ett ökat välbefinnande om en känsla av kontroll infinner sig. Denna kontroll fås 

genom erfarenheter och ansvar. Det är betydelsefullt att vara motiverad, positiv och nyfiken 

på att lära sig hantera sjukdomen (ibid.)  

I Thors et al (2009) presenterar de betydelsen av utbildningar kring diabetes typ 1. Genom 

individuell rådgivning och gruppundervisningar kan ett behandlingsmål uppnås. Det är viktigt 

att sätta individuella mål för att nå bästa möjliga behandlingsmål (Thors Adolfsson, Smide, 

Rosenblad & Wikblad, 2009). Behandling av diabetes typ 1 är upp till personen i fråga om 

den ska utföras och hur den ska utföras, därför krävs det ett stort ansvar hos den som har 

sjukdomen. Vårdgivare bör uppmuntra vårdtagare i deras diabetesvård för att motverka 

komplikationer och öka sannolikheten att uppnå behandlingsmålen (Appel, 2007). Det kan för 

vissa personer med diabetes typ 1vara svårt att be om hjälp då sjukdomen inte ger några 

synliga tecken, varken kroppsligt eller psykiskt. Att vänja sig vid att leva med en kronisk 

sjukdom kan vara en utmaning men om andra människor i sin närhet visar medlidande kanske 

det kan stötta personen i beslutet att acceptera sin kroniska sjukdom. Det kan vara svårt att 

finna harmoni om man drabbats av en kronisk sjukdom då livet får nya begränsningar och ens 

identitet rubbas (Delmar, Bøje, Dylmer, Forup, Jakobsen,  Møller, Sønder, & Pedersen, 2005).  

I Due-Christensen,  Zoffmann, Hommel och  Lau, (2011) framkommer det att personer med 

diabetes typ 1uppskattar att samtala med andra människor som befinner sig i en liknande 

situation. Genom att dela erfarenheter kring sjukdomen kunde nya perspektiv erhållas. Enligt 

studien upplever deltagarna att stödet från andra personer med diabetes typ 1 gav lite bättre 

stöd och hjälp än sjukvården. Att möta andra som lever med en kronisk sjukdom kan lindra 

känslor av lidande och ensamhet som förkommer hos vissa personer med diabetes typ 1.  

Att leva med diabetes typ 1 kan vara en utmaning i de unga åren. Unga människor vill gärna 

leva ett spontant och aktivt liv. Kompisar har ofta stor betydelse för människor i de unga åren 

och att vara annorlunda än andra kan upplevas som ett lidande. En stor orsak till att ett lidande 

kan uppstå är att personen som har diabetes typ 1 måste leva ett kontrollerat liv och är 

beroende av sjukdomen. Att behöva äta på regelbundna tider och stanna upp för att ta sitt 

insulin är nog så stora upphov till att livet blir mer kontrollerat och oberoende (Huus & 

Enskär, 2007).  För att kunna hantera sjukdomen och upprätthålla sin egenvård behövs 

kunskap. Kunskap kan fås genom sjukvården men också genom att samtala med andra som 

har diabetes typ 1 (Viklund & Wikblad, 2009).  

Henricks, Monaghan, Soutor, Chen och Holmes (2013) menar att egenvård vid diabetes typ 1 

väsentligt kan förbättras i den unga åldern genom stöd och utbildning för att nå ett 

hälsofrämjande och individuellt resultat. Att stödja unga människor som har diabetes typ 1 

kräver kunskap om sjukdomen men också kunskap i att kunna stödja den individuella 

personen. Människor med diabetes typ 1 önskar att leva för dem ett så normalt liv som 

möjligt, därför är det viktigt att som vårdpersonal att ha kunskap om personens upplevelser 

och erfarenheter så att den enskilda individen får bästa möjliga stöd i att hanterar sjukdomen. 

Bland många yngre personer med diabetes typ 1 önskas tydlig information för att kunna 

uppnå en så god egenvård som möjligt. Information och kunskap om sjukdomen underlättar 

vardagen för personen med diabetes typ 1. Det önskas således inte enbart information om 

sjukdomen utan också stöd och hjälp för att kunna hantera sin sjukdom självständigt. Det 

finns studier som visar att personer med diabetes typ 1 önskar individuell information och 
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rådgivning då sjukdomen har en stor påverkan på personens vardagliga liv (Carroll & 

Marrero, 2006). 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Denna litteraturstudie baseras på det vårdvetenskapliga synsättet. Vårdvetenskapen har sitt 

intresse i att förstå hälsa, sjukdom och vårdandet. Förståelsen grundar sig på 

patientperspektivet och med livsvärlden som bas (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta betyder 

att vården ska inneha fokus på patientens värld och förstå hur hälsa, sjukdom och lidande 

påverkar den individuella patienten (ibid.). Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, 

välbefinnande lidande och sjukdom. Denna litteraturstudie har valt att fokusera på begreppen 

livsvärld och lidande. Dessa begrepp är starkt förankrade med upplevelserna av att leva med 

en kronisk sjukdom då hela personens livsvärld påverkas och lidande kan uppstå. 

 

Livsvärld 

Livsvärldsteorin är en filosofisk pelare i den vårdvetenskapliga teorin. Det är svårt att undvika 

begreppet livsvärld i tankar och principer kring vårdandet då det är i livsvärlden som 

vårdandet börjar och därifrån hälsotillståndet uppkommer (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) omfattar livsvärlden det sätt som vi förstår oss själva, 

andra medmänniskor och allt annat i världen som omger oss. Samtidigt som den delas med 

andra är den unik för var och en (Dahlberg & Segesten , 2010). 

Kroppen ses som en central faktor i människans livsvärld. Varje förändring i kroppen medför 

en förändring i personens liv. När en person drabbas av diabetes typ 1 kommer den levda 

kroppen att påverkas i olika dimensioner, både fysiskt och psykiskt. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) påverkas inte bara kroppen eller en viss kroppsdel av sjukdomen som drabbat 

en, utan det lidande som uppkommer påverkar hela existensen. Genom att använda begreppet 

livsvärld i processen där unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 ska belysas 

kan de individuella upplevelserna som utspelar sig i personens livsvärld åskådligöras. 

 

Lidande 

Lidandet är unik upplevelse för varje individ och påverkar livsvärlden betydligt. Grunden för 

en bra vård är att främja hälsa och lindra lidande. Det finns tre olika former av lidande: 

Livslidande då individen upplever lidande på grund av sin egen livsituation. Sjukdomslidande 

då individen känner lidande på grund av sin sjukdom och vårdlidande är det onödiga lidandet 

orsakad av vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Att leva med diabetes typ 1 i unga åren kan 

medföra både livs- och sjukdomslidande. Då den enskilda individen måste anpassa sig efter 

sjukdomen. Den ständiga insulinbehandlingen och täta blodsockerkontroller blir en del av 

livet vilket kan göra livet mer begränsat. Det är viktigt att som vårdpersonal minska detta 

lidande för patienter med diabetes typ 1 och främja hälsa samt att undvika vårdlidande. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Diabetes är en utav de vanligaste folksjukdomarna och en stor andel unga vuxna lever idag 

med diabetes typ 1. Behandlingen och egenvården av diabetes typ 1 kräver ansvar och 

engagemang av den som innehar sjukdomen för att egenvården ska bli så optimal som 

möjligt. Vid insjuknandet kan detta ansvar upplevas som en stor börda och många tror att man 

får offra mycket i livet.  

Att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 kan innebära stora förändringar i 

personens liv. Personer som har diabetes typ 1 upplever ofta att känsla av kontroll leder till ett 

ökat välbefinnande. För att personer med diabetes typ 1 ska känna att de har kontroll över 

sjukdomen och att de kan hantera den krävs stöd, uppmuntran och hjälp från både närstående 

och vårdpersonal.  

Då diabetes typ 1 är en vanlig sjukdom kommer sjukvårdspersonal sannolikt möta personer 

som har sjukdomen. Att som sjuksköterska möta unga människor som har diabetes typ 1 

kräver kunskap och förståelse för hur just unga vuxna upplever sjukdomen. Denna 

litteraturstudie belyser unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Genom en 

ökad kunskap och förståelse kring hur de upplever att leva med sjukdomen gagnar detta 

vårdpersonalens arbete att stödja unga vuxna personer med diabetes typ 1 samt öka deras 

välbefinnande. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 

I denna litteraturstudie kommer unga vuxna att innebära personer mellan 18-30 år.  

 

 

METOD 

 

Författarna valde en kvalitativ ansats för att kunna besvara syftet i denna systematiska 

litteraturstudie. Författarna ansåg att en litteraturstudie ger en överblick på aktuell forskning 

inom det valda området. Målet med att utgå från den kvalitativa forskningen sammanförd till 

en litteraturstudie är att finna det unika och subjektiva hos människan (Sohlberg, P & 

Sohlberg, B-M, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010). Den kvalitativa ansatsen var mest lämpad 
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för denna studie då upplevelserna av att leva med diabetes typ 1 bäst kan besvaras av den 

erfarna människan som lever med sjukdomen.  

Studiens resultat bygger på tio stycken vetenskapliga artiklar som belyser upplevelser av att 

leva med diabetes typ 1 hos unga vuxna. 

 

Datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar söktes artiklar i databaserna CINAHL, Swemed+ 

och Pubmed då samtliga är inriktade på omvårdnad och medicinsk forskning (se bilaga 1). 

Sökningar gjordes även i Onesearch, där sökningar sker i de flesta databaser som tillhör 

universitetsbiblioteket. När författarna sökte efter artiklar användes ämnesord för att finna 

lämpliga artiklar. Ämnesord avgränsar antalet träffar i databaserna så att ett mer inriktat 

resultat kan finnas som är förenligt med studiens syfte. Sökorden som valdes utifrån studiens 

syfte var t.ex. type 1 diabetes, self-care, experience (Se bilaga 1). Sökningen av artiklar 

avgränsades till ”peer reviewed” vilket betyder att artiklarna är granskade och lästa av 

sakkunniga. För att få sökningar med så aktuell forskning som möjligt avgränsades även 

sökningen till artiklar publicerade mellan 2009-2013.  

 

Urvalsförfarande  

Genom att avgränsa sökningen användes inklusionskriterier respektive exklusionskriterier. 

Detta ger mer tydlighet i vad som ska studeras (Chekol, 2012). Inklusionskriterier för studien 

var att artiklarna var vetenskapliga och skulle utgå från en kvalitativ ansats. Innehållet i 

artiklarna skulle beskriva upplevelser av att leva med typ 1 diabetes. Artiklarna skulle även 

vara granskade och lästa av professionella och sakkunniga inom området. Artiklar på svenska 

och engelska inkluderades i artikelsökingen för att minska risken för feltolkningar av andra 

språk. Artiklarna som visade på att etiska övervägande gjort inkluderades i sökingen. 

Informanterna i artiklarna skulle vara mellan 18-30 år då syftet med studien var att belysa 

upplevelser hos unga vuxna, därför var detta åldersspannet ett inklusionskriterium. För att få 

sökningar med så aktuell forskning som möjligt inkluderades enbart artiklar som är 

publicerade mellan år 2009-2013. Författarna valde inte att begränsa sökningen till artiklar 

från särskilda länder, därför inkluderades artiklar från alla världsdelar och länder. 

Exklusionkriterier för studien var artiklar som enbart beskrev upplevelser hos personer med 

typ 2 diabetes. Studien inriktar sig på patienters upplevelser av typ 1 diabetes därför 

exkluderades artiklar som fokuserar på vårdgivare eller anhörigas perspektiv.  Kvalitén på 

artiklarna granskades i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall för 

kvalitativa artiklar (se bilaga 2). Kvalitén grupperades efter låg, medel och hög kvalité. 

Kvalitén beror bland annat på hur väl genomförd metoddel artiklarna har, hur resultatet har 

beskrivits och hur noga diskussionen har framförts samt om etiska resonemang påträffas (se 

bilaga 3). Syftet med denna kvalitetgranskning var att studien skulle få hög kvalité och en hög 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Dataanalys 
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Författarna fann artiklar genom att inledningsvis läsa artiklarnas rubrik och abstract. Om 

abstractet passade och motsvarade studiens syfte läste författarna igenom artikelns helhet flera 

gånger. Samtliga artiklarna lästes först var för sig och sedan gemensamt av författarna för att 

ingen väsentlig information förbisågs. Författarna valde under sökningsprocessen ut tio 

stycken lämpliga artiklar till resultatet och samtliga analyserades tillsammans av författarna 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2012). Författarna plockade ut 

relevanta delar ur artikelinnehållet för att göra materialet mer hanterbart och koncentrerat. 

Dessa delar kallas meningsenheter och utgör ord, meningar och stycken i texten (Ibid.). Under 

analysprocessen kondenserade och abstraherade författarna meningsenheterna för att finna det 

centrala i artikelinnehållet. Sedan sattes en kod för varje meningsenhet som kortfattat beskrev 

enhetens innehåll. Ur den kondenserande texten skiljs koder ut som sedan sammanförs till 

kategorier och underkategorier utifrån likande innehåll (Graneheim & Lundman, 2012). För 

exempel på analysförfarandet se tabell 1. Resultat i denna studie bildade efter analysprocessen 

fyra kategorier och två underkategorier. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 
Meningsenhet Kodensering Abstrahering Underkategori Kategori 

Connecting with 

other young 

adults with type 

1 diabetes 

enabled 

participants to 

discuss and 

validate negative 

emotions such 

feeling quilty, 

naughty, stupid 

or uncertain.wich 

was therapeutic.  

Att möta andra unga 

vuxna som lever med 

diabetes typ 1 kan vara 

betydelsefullt och 

terapeutiskt. Det gör 

det möjligt att diskutera 

om negativa känslor 

kring sjukdomen. 

Människor med 

diabetes typ 1 

kan få stöd av 

varandra. 

Stöd utanför 

vården. 

Stöd 

Reduced 

participation in 

social events. 

Another 

prominent issue 

for many student 

was their 

perception that 

their diabetes 

had in some way 

compromised 

their 

participation in 

social events at 

college or 

university. This 

finding combines 

with the 

previously 

reported desire to 

appear normal 

and avoid 

Diabetessjukdomen har 

för visa studenter 

minskat deras 

deltagande kring 

sociala sammanhang. 

Dessa fynd kan kopplas 

ihop med att personer 

med diabetes typ 1 vill 

uppföra sig normalt och 

samtidigt inte få några 

diabeteskomplikationer. 

Studenter som 

lever med 

diabetes typ 1 

undviker sociala 

sammanhang 

och vill inte vara 

onormala. 

 Upplevelser 

kring sociala 

sammanhang. 
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hypoglycaemia 

in social 

situation.  

 

Forskningsetiska aspekter 

En litteraturstudie ska helst byggas på artiklar som är godkända av en forskningsetisk 

kommitté, vilket i sin tur ger försäkran om att goda forskningsetiska överväganden har följts. 

Artiklarna i studien beskriver tydligt att etiska överväganden har gjorts. De intervjuer som har 

genomförts i artiklarna ska vara i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008), vilket 

innebär att informanterna ska ha fått information om studiens syfte, gett samtycke och haft 

valmöjligheter att avbryta intervjun om detta har önskats. Föräldrar eller vårdnadshavare gav 

samtycke för de informanter som var under 18 år. Ingen information har undanhållits eller 

lagts till för att på något sätt passa studiens syfte bättre (Helsingforsdeklarationen, 2008).  

Författarna satte sin egna förförståelse åt sidan vid analyseringen av artiklarna för att minska 

risken att egna tolkningar av resultatet skulle påverka. Genom att beakta förförståelsen 

hindras resultatet från att influeras av dessa (Axelsson, 2012).  

 

 

Resultat  

 

Utifrån analysen av artiklarna framkom mångsidiga upplevelser av att leva med diabetes typ 

1. Resultatet från analysprocessen presenteras i tabellen nedan, i kategorier och 

underkategorier som skapades under analysförfarandet.  

 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelser av det sociala livet  

Känslor av oro och osäkerhet  

Stöd  Stöd från vården 

 Stöd utanför vården 

Eget ansvar och kunskap  

 

Upplevelser kring det sociala livet  
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Personer med diabetes typ 1 beskriver hur sociala relationer blir svårare att integrera med och 

att detta påverkar personens självförtroende (Hillege, Beale & McMaster, 2011). Sjukdomen 

är många gånger osynlig för andra men den finns alltid där för personen som lever med den 

(Balfe, Doyle, Smith, Sreenan, Brigha, Hevey & Conroy, 2013).  Diabetesjukdomen upplevs 

inte som ett avbrott utan blir ett intrång i personens liv och kan skapa känslor som ensamhet 

(Ibid.). 

Rasmussen, Ward, Jenkins, King och Dunning (2010), Wilson (2010)  och Balfe (2009)  

menar att personer med diabetes typ 1 upplever svårigheter att delta i sociala sammanhang. 

Svårigheterna uppkommer i samband med måltid, intag av alkoholhaltiga drycker och danser. 

Personer med diabetes typ 1 kan även uppleva svårigheter att finna lämpliga platser att ta sin 

insulininjektion på offentliga platser (Wilson, 2010).  

I en studie av Balfe et al (2013b) beskriver en intervjudeltagare som har diabetes typ 1 att 

många människor kan känna sig obekväma när de ska injicera insulin.  Andra 

intervjudeltagare i samma studie medgav att det är beredda att undvika aktiviteter som skulle 

kunna avslöja att de ha diabetes. Några var rädda hur andra skulle se på dem och inte bli 

sedda som friska och hälsosamma människor. En anledning till att vilja dölja sin 

diabetessjukdom kan bero på att personen inte vill bli sedd som annorlunda på grund av 

sjukdomen (Hill, Gingras & Gucciardi, 2013). Andra människor i ens närhet kan ha 

förutfattade meningar om diabetessjukdomen vilket ofta grundar sig på bristande kunskap. 

Personen som inte har diabetes typ 1 förstår inte vad det innebär att ständigt leva med 

sjukdomen (Balfe et al, 2013b; Scholes et al, 2012). 

I Hillege et al (2011) berättar en deltagare att diabetessjukdomen orsakar svårigheter att inleda 

kärleksrelationer. Detta förklarade deltagaren med att ingen vill vara i relation med någon 

som är sjuk och lever med en kronisk sjukdom. Detta kan orsaka känslor av oro, förtvivlan 

och ledsamhet (Hillege et al, 2011). Även deltagarna i Rasmussen et al. (2010) beskriver 

osäkerheten i att inleda kärleksrelationer och känslor av oro kring hur sjukdomen kommer att 

påverka relationen i framtiden. Kvinnor kan ha rädslor för att bli gravida och är oroliga för att 

sjukdomen ska skada barnet. Oro relaterat till graviditet och diabetes typ 1är vanligt bland 

kvinnor som lever med sjukdomen (Rasmussen et al, 2010; Balfe et al, 2013b; Hillege et al, 

2011).  

I Wilson (2010) berättar en intervjudeltagare att en fokusering på att hålla en hög 

blodsockernivå i kroppen gör det lättare att inte drabbas av blodsockerfall. Detta för att inte 

skapa uppmärksamhet vid sociala sammanhang. Unga människor vill kunna utföra de 

traditionella aktiviteterna som kan innebär att dricka alkohol och är beredda att ta de riskerna 

som kan uppstå (Rasmussen et al, 2010). I Hill et al (2013) beskrev intervjudeltagarna att de 

är villiga att försumma sin egenvård kring diabetessjukdomen då det orsakar begränsningar 

vid exempelvis festliga tillfällen. Några förklarade att de ibland avstår från att kontrollera sitt 

blodsocker eller förskjuter sin insulininjicering.  

I Balfe (2009) framkommer det att personer som har diabetes typ 1upplever svårigheter att 

delta i sociala sammanhang när det börjar på universitet. Rutiner och egenvården kring 

sjukdomen får en lägre prioritet. Det blir viktigare att lära känna nya vänner när man börjar 

studera. Det blir också mer vanligt med sena nätter för att gå ut på klubbar där dans och intag 

av alkohol förekommer. Det är viktigt att passa in och leva ett normalt studentliv. Kring dessa 

sociala sammanhang blir det svårt att fullfölja sina rutiner som kretsar kring sjukdomen och 

hålla blodsockret i schack (Balfe, 2009).  
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Känslor av oro och osäkerhet  

I Rasmussen et al (2010) framkommer det att vid semester och resor kan uppstå svårigheter 

att sköta sin egenvård. Diabetes typ 1 kräver täta blodsockerkontroller för att optimera 

välbefinnandet och förebygga komplikationer. Det krävs därför noggrann planering för att 

undvika risker som kan orsakas av diabetessjukdomen. Att resa skapar osäkerhet och oro 

kring sin egenvård. Att finna lämpliga platser att ta sin insulininjektion, äta regelbundna 

måltider och olika tidszoner är exempel på svårigheter som kan förekomma när man reser 

(Rasmussen et al, 2010). Att inte ha full kontroll över diabetessjukdomen kan skapa rädslor 

för att diabetesrelaterade komplikationer ska uppstå (Balfe et al, 2013b). Känslor av rädsla 

och oro hos diabetiker finns även kring hur människor i sin omgivning skulle reagerar om 

personen drabbas av diabeteskomplikationer såsom hypoglykemi. Enligt Hill et al (2013) 

menar en intervjudeltagare att andra människor inte har tillräckligt med kunskap och att det 

inte finns tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa en person som drabbats av en 

diabeteskomplikation. 

Oro kan även uppstå när personer med diabetes typ 1 upplever att sjukdomen hotar deras 

livsplaner. I Hillege et al (2011) beskriver en deltagare att sjukdomen gör det svårt att tänka 

på karriär. Sjukdomer stoppar en från att göra saker och många får ändra sina karriärplaner 

(Hillege et al, 2011; Scholes et al, 2012).  

Att börja studera på universitet kan leda till oro hos unga vuxna som lever med diabetes typ 1 

när det gäller att äta regelbundna måltider och vilka tider det är lämpligt att ta sitt insulin (Hill 

et al, 2013; Watts et al, 2010; Balfe, 2009). Deltagarna i Wilson (2010) upplever att det är en 

stor press att ständigt ha kontroll över sitt insulinintag, blodsockerkontroller och ofrånkomliga 

måltider. När unga vuxna flyttar från sitt barndomshem lämnas rutinerna kvar hemma. Detta 

kan leda till känslor av oro och förvirring kring egenvården och den nya livssituationen 

(Balfe, 2009; Watts et al, 2010; Rasmussen et al, 2010).  Enligt studenterna i studien av Hill et 

al (2013)  fanns de osäkerhet kring vart på studentområdet det är tillåtet att äta. De upplever 

även svårigheter att finna hälsosam mat i resturanger och caféer. Att äta hälsomat mat har ofta 

en stor inverkan på förmågan att kunna hantera sin diabetessjukdom hos personer med 

diabetes typ 1. Det önskas enligt studenterna i studien mer information om innehållet i maten 

på resturanger och caféer på universitetet. Bristfällig information om måltider kan leda till 

utmaningar i egenvården av diabetessjukdomen då det blir svårt att bedöma lämpliga 

insulindoseringar (Hill et al, 2013). 

Känslor av oro och osäkerhet kan för studenter även uppstå i samband med en salstentamen.  

Personer med diabetes typ 1 kan behöva göra ett uppehåll för att kontrollera sitt blodsocker. 

Då alla studenter måste följa samma regler kan problem uppstå. Enligt en student menade 

läraren att det är studenternas ansvar att följa reglerna, vilket innebär att genomföra en 

fullständig salstentamen utan att göra några uppehåll (Wilson, 2010). Studenter är ofta 

bekymrade över hur de ska balansera egenvården kring sjukdomen och de vardagliga 

aktiviteterna som studentlivet innebär (Balfe, 2009). 

 

Stöd 
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Stöd från vården 

Unga vuxna som lever med diabetes typ 1 upplever vanligtvis behov av hjälp och stöd från 

främst föräldrar och vården (Scholes et al, 2012). En diabetessjuksköterska har i uppgift att 

hjälpa och lära personer med diabetes att ta eget ansvar över sjukdomen och behandlingen. I 

studien av Balfe et al (2013b) beskriver de unga vuxna intervjudeltagarna att de lättare kan 

hantera diabetes relaterade känslor genom samtal med vårdpersonal.   

Den psykologiska upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 varierar från person till person 

(Watts et al, 2010). Detta tyder på att personer med diabetes typ 1behöver en individualiserad 

vård för att egenvården ska kunna fungera så optimalt som möjligt i personens vardag (Watts 

et al, 2010). Price, Corbett, Lewis –Barned , Morgan,Oliver, & Davey- Pearce  (2011)  menar 

att det finns individuella behov för att kunna klara av de utmaningar som typ 1 diabetes kan 

ge främst när det gäller behandlingen. Det är viktigt att sjukvården är medveten om att det är 

väsentligt att ge individanpassad vård och stöd. Detta för att kunna stärka unga människors 

självkännedom och självtillit samt ge motivation i deras egenvård av sjukdomen (Price et al, 

2011). 

Hälso- och sjukvården har brister när det gäller uppföljning och att de är svårt att få kontakt 

med samt tid för samtal med vårdtagare (Balfe, Brugha, Smith, Sreenan, Doyle & Conroy, 

2013; Balfe  et al, 2013b). I artikeln Scholes et al (2012) upplever de unga vuxna med 

diabetes typ 1 bristande stöd från vårdpersonal och att det saknas emotionellt stöd. I Balfe et 

al (2013a) upplever intervjudeltagarna att de inte får tillräckligt med tid att samtala om 

känslor som oro kring sin diabetessjukdom. Deltagarna i intervjun kände känslor av 

tillfredställelse när de fått en stödjande relation med vårdpersonalen. För att unga vuxna ska 

kunna hantera sin diabetes sjukdom önskas ett lättsamt och känslobetonat stöd (Balfe et al, 

2013a). Känslomässigt stöd till unga vuxna bör ingå i den allmänna vården då detta är en del 

av hälsan (Balfe et al, 2013b). 

Det är svårt att öppna upp sig och berätta om sina känslor om det inte råder någon slags 

relation (Price et al, 2011; Scholes et al, 2012). I Price et al (2011) framkommer det att 

relationen mellan de unga vuxna som har diabetes typ 1 och vården är betydelsefull. 

Intervjudeltagarna menar att det uppskattas när relationen är av hög kvalité. Med hög kvalité 

menas en relation som grundar sig på bra sammarbetsförmåga, är förtroendegivande och har 

öppenhet (Price et al, 2011; Scholes et al, 2012; Balfe et al, 2013a).  

Stöd utanför vården 

I Rasmussen et al (2010) medger deltagarna att det kan ge positiva effekter att umgås med 

andra som har diabetes typ 1. Genom att samtala med andra som har diabetes typ 1 kan 

känslor såsom skuld, skam och osäkerhet delas med varandra, men det kan också ske ett 

utbyte av erfarenheter kring sjukdomen (Rasmussen et al, 2010). Intervjudeltagarna i Balfe et 

al, (2013b) kände att andra personer som har diabetes typ 1har empati för deras upplevelser av 

sjukdomen. I studien av Balfe et al, (2013a) intervjuas en kvinna som har utvecklat ett nätverk 

med kramratstöd för unga vuxna som har diabetes typ 1. Hon kände att det fanns en stor 

efterfrågan på någon typ av stödgrupper där personer med diabetes typ 1 kan fungera 

gemensamt. En ung vuxen som har diabetes typ 1 vill inte bli blandad med äldre som diabetes 

typ 2. Ett bättre stöd ges när personer med diabetes typ 1får umgås med andra som befinner 

sig i en liknande situation. Särskilt unga vuxna upplever betydelsefullt stöd genom att möta 
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andra som lever med diabetessjukdomen och som befinner i en liknande situation (Balfe et al, 

2013b). 

Diabetesläger har positiva effekter hos personer som lever med diabetes typ 1 (Scholeset al, 

2012; Rasmussen et al, 2010). På diabetes läger där det finns personer som befinner sig i en 

liknande situation kan inspiration fås till att bättre kunna hantera sjukdomen (Rasmussen et al, 

2010). Alla som deltar i ett diabetesläger går igenom samma sak och har mer förståelse av hur 

det är att leva med sjukdomen. Detta kan leda till att känslor av ensamhet försvinner (Scholes 

et al, 2012). I studie av Balfe et al, (2013b) beskriver intervjudeltagarna att strukturerade 

kurser tycktes hjälpa mycket och kan leda till ökad kontroll över diabetessjukdomen. Kurser 

om diabetes typ 1 kan även stödja personer som känner skuld och frustration kring sjukdomen 

(Balfe et al, 2013b). 

De unga vuxna deltagarna i studien av Balfe et al, (2013b) som har diabetes typ 1beskrev att 

stödet från familjen har betydande del i deras mående. Stödet från familjen kan ge ökade 

känslor av kontroll över diabetessjukdomen och minska oron över diabeteskomplikationer. 

Stödet från familj och vänner är även mer emotionella. Samtidigt uppger deltagarna i studien 

av Hillege et al (2011) att föräldrar kan försvåra självständigheten i egenvården av 

diabetessjukdomen hos unga vuxna.  

 

Eget ansvar och kunskap 

Om en ung vuxen inte upplever att de kan hantera sjukdomen kan lidande uppstå (Watts et al, 

2010; Price et al, 2011). Känslor av frustration kan orsakas av att personen känner sig 

kontrollerad av sjukdom (Watts et al, 2010). Diabetessjukdomen kan leda till ökade 

begränsningar i livet och hindrar en från att leva sitt liv fullt ut. Det kärvs en ansträngning för 

att hitta en balans mellan diabetessjukdomen och sitt vardagliga liv (Balfe, 2009; Balfe et al, 

2013b; Watts et al, 2010). Intervjudeltagare i Balfe et al, (2013b) ser sig själva som ensamt 

ansvariga för sin diabetessjukdom. De berättar att om något gått fel eller personen inte tagit 

tillräckligt ansvar för sin egenvård kunde känslor som skuld och skam uppstå.  

För många personer som lever med diabetes typ 1 är det viktigt att ha kontroll över sin 

sjukdom och kunna hantera den. Detta för att kunna leva sitt liv fullt ut och utföra vardagliga 

aktiviter. Intervjudeltagarna i Balfe et al, (2013a) menar dock att även personer med diabetes 

typ 1 har god kontroll över sin egenvård kan känslor som psykosocial stress infinna sig. Det är 

däremot ingen idé att ha en negativ inställning kring sjukdomen för den går inte att ta bort och 

det är en del av livet (Balfe et al, 2013b; Watts et al, 2010). 

Över tid utvecklar personer med diabetes typ 1sin egen stil att hantera sjukdomen och 

egenvården (Rasmussen et al, 2010). Att lära känna sin egen kropp och hur den reagerar i 

olika situationer har en väsentlig del i att kunna kontrollera sin diabetessjukdom. Enligt de 

unga vuxna intervjudeltagarna i studien av Rasmussen et al (2010) grundar de ofta sina beslut 

kring sin diabetessjukdom på befintlig kunskap och kroppens signaler. Personer med diabetes 

typ 1 skaffar sig erfarenheter kring att vårda och behandla sin diabetessjukdom. Att ha 

erfarenheter underlättar när personen ska anpassa sig till nya miljöer och skapa nya rutiner 

(Balfe, 2009).  
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När unga vuxna ska börja på universitet hotas rutiner och egenvården vilket kan tendera till att 

personen ignorerar sin egenvård eller att personen känner sig för överväldigad av 

diabetessjukdomen (Balfe, 2009). Rutiner har en stor del i att kunna hantera sin 

diabetessjukdom och samtidigt känna sig tillfredställd vid olika aktiviter i vardagen. Rutiner 

kring egenvården av diabetessjukdomen bör integrera med personens vardag på bästa möjliga 

sätt. I Watts (2010) framkom det önskningar om att finna ett sätt att kontrollera sin 

diabetessjukdom, skulle leda till att livet inte enbart kretsar kring sjukdomen och att det känns 

mer accepterat att leva med den. Om personen med diabetes typ 1 accepterar sjukdomen kan 

det blir lättare att ta ansvar över sjukdomen och egenvården (Scholes et al, 2012). 

I Watts et al (2010) studie beskriver en intervjudeltagare att det inte handlar om att bemästra 

sjukdomen utan det handlar om att lära sig leva med den och disciplinera sig själv så gott det 

går (Watts et al, 2010). I Rasmussen et al (2010) framkommer det att det är av betydelse att 

vara positiv och sätta allt i ett större perspektiv. Att ha en god relation med 

diabetessjukdomen blir en fördel för att kunna uppnå god livskvalité.  Det finns de som har 

det värre och utvecklingen kring diabetes typ 1 har nått stora framgångar när det gäller 

framförallt behandling (Watts et al, 2010; Rasmussen et al, 2010; Balfe et al, 2013b). 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie då detta ger ökad förståelse och en överblick av 

den aktuella forskningen i det avgränsade området (Axelsson, 2012). Då syftet med denna 

studie var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 valdes en 

kvalitativ ansats. Från början var tanken att författarna skulle göra en intervjustudie då detta är 

lämpligt för att belysa upplevelser. På grund av den begränsade tiden, etiska aspekter samt 

risken att inte hitta tillräckligt med informanter valdes istället en litteraturstudie 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). I artiklarna framkom upplevelser tydligt därför bedömde 

författarna en de valt en adekvat metod för studiens syfte.   

Vid sökning av artiklarna använde författarna sig av inklusions- och exklusionskriterer, vilket 

betyder att avgränsa sökningen för att finna lämpliga artiklar Enligt Graneheim och Lundman 

(2012) ökar detta studiens giltighet. Ett väsentligt inklusionskriterium vid sökningen av 

artiklarna var att de skulle vara aktuella. Därför avgränsades sökningen till artiklarna 

publicerade 2009 och framåt med tanke på utvecklingen av medicinsk behandling. Det går 

inte att jämföra hur det var att leva med diabetes typ 1 för tio år sedan med idag. Utveckling 

kring egenvård och behandlingen har visat sig förbättra livskvaliten väsentligt för unga vuxna 

som lever med diabetes typ 1. Ett inklusionskriterium var även att artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska. Författarna fann ett antal passande artiklar som stämde 

överrens med studiens syfte men som var skrivna på andra språk. Författarna var medvetna 

om att betydelsefullt material kan ha försummats ur dessa artiklar som inte var skrivna på 

svenska eller engelska. 
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Författarna valde att belysa unga vuxnas upplevelser kring att leva med diabetes typ 1, därför 

begränsades sökningen till artiklar med informanter mellan 18-30 år. Författarna ansåg att 

personer mellan 18 och 30 år kan ses som unga vuxna.  Det finns dock artiklar i studien där 

informanter är under 18 år och över 30 år. Författarna valde dock att bara använda sig av delar 

i artikeln där informanter mellan 18 och 30 år beskrivit sina upplevelser.  

För att svara på studiens syfte valdes bara artiklar som belyste upplevelser hos patienter med 

diabetes typ 1, och exkluderade alla artiklar som beskrevs upplevelser hos föräldrar eller 

vårdpersonal. Det var dock en artikel där upplevelse av diabetes typ 1 hos vårdpersonalen 

framkom, men då artikeln var uppdelad i delar där det tydligt visades vad patienter respektive 

vårdpersonal hade beskrivit ansåg författarna att delar kunde användas till resultatet.   

Författarna var noga med att etiska överväganden skulle uppfyllas i artiklarna därför valdes 

artiklar som var granskade av etisk kommitté (Helsingforsdeklarationen, 2008). Författarna 

uppmärksammade att en artikel inte var grundligt etiskt försvarsbar men då informanterna i 

artikeln fått skriftlig information om studien, att de fått medge om det vill delta eller inte samt 

att det endast var en artikel som inte var etiskt försvarsbar ansåg författarna att artikeln kunde 

inkluderas i studien.  

Författarna läste artiklarna först var för sig och läste sedan igenom dem tillsammans. Detta 

stärker tillförlitligheten då författarna kunde diskutera med varandra om tolkningar av 

materialet. Tillförlitligheten stärks även om tydlig information ges om hur metoden har 

genomförts och hur granskningen gått till (Graneheim & Lundman, 2012). Författarna valde 

därför att med hjälp av ett exempel i tabellform under metoddelen visa hur analysförfarandet 

gått till. Artiklarna granskades först var för sig för att sedan jämföra resultaten med varandra, 

detta ökar tillförlitligheten. Vid analysering av texterna sätter författarna sin förförståelse 

inom parantes för att minska risken för egna tolkningar av resultatet. Genom att beakta 

förförståelsen hindras resultatet från att influeras av dessa (Axelsson, 2012).  

Tanken med studien var att få en ökad förståelse för unga vuxnas upplevelser av att leva med 

diabetes typ 1. För att författarna ska öka möjligheten till överförbarhet av resultatet valde de 

att ge en noggrann redogörelse av metod och analys. Detta hjälper läsaren att själv bedöma 

om studiens resultat är överförbart till andra grupper eller situationer (Graneheim & 

Lundman, 2012). Ingen information har undanhållits eller lagts till för att på något sätt passa 

studiens syfte bättre (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Resultatdiskussion   

Ökat välbefinnande genom individuellt och emotionellt stöd 

Studiens resultat och tidigare forskning visar på att emotionellt och individuellt stöd är 

betydelsefullt för människor som lever med diabetes typ 1. Deltagarna i studien av Murphy, 

Casey, Dinneen, Lawton, och Brown (2011) menar att stöd från personer som har nyttig 

kunskap kring att leva med diabetes typ 1 kan leda till ett ökat välbefinnande. I resultatet och 

Murphy et al (2011) förklarar deltagarna att de genom kurser har fått betydligt mer kunskap 

kring diabetes typ 1 än tidigare. Genom kunskap från sakkunniga blir sjukdomen lättare att 

hantera (Murphy et al, 2011; Scholes et al, 2012). Kunskap kring olika 

behandlingsmöjligheter, kost och motion är viktiga faktorer som påverkar diabetessjukdomen 
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väsentligt men också välbefinnandet. Studiens resultat, Sigurardottir (2005) samt Huus och 

Enkär (2007) belyser att genom att inneha kunskap om diabetes typ 1 kan upplevelser av 

osäkerhet och otrygghet förhindras.  

För att kunna hantera en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 bör emotionellt stöd ges av 

vårdpersonal (Scholes et al, 2012). När unga människor drabbas av diabetes typ 1 uppstår 

mycket känslor såsom oro och rädsla för innebörden av att leva med sjukdomen och hur den 

påverkar vardagslivet. Unga människor vill leva ett normalt spontant liv. I resultatet 

framkommer det att många som drabbas av diabetes typ 1 upplever svårigheter att delta i 

sociala sammanhang vilket kan påverka hela personens livsvärld (Rasmussen et al, 2011; 

Wilson, 2010; Hillege et al, 2011; Balfe, 2009). Många gånger upplever unga människor att 

stödet från vården brister kring emotionella stöd vilket kan orsaka lidande hos personen med 

diabetes typ 1 (Scholes et al, 2012; Balfe et al, 2013a). Leger, Stölten och Bolmsjö (2009) 

menar att unga vuxna som lever med diabetes typ 1 saknar ofta åldersanpassad information 

kring sjukdomen. I resultatet framkommer det bland annat att unga vuxna som drabbats av 

diabetes typ 1 vill bli informerade om hur alkohol påverkar kroppen och hur alkohol förhåller 

sig till sjukdomen (Price et al, 2011).  

Samtal om känslor angående att leva med diabetes typ 1 är betydelsefullt för att kunna uppnå 

välbefinnande (Balfe et al, 2013b). Genom en god relation kan samtal skapas där både känslor 

och erfarenheter kan delas med varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelserna av att 

leva med diabetes typ 1som ung vuxen varierar från person till person. För att kunna stödja en 

person som lever med diabetes typ 1 krävs enligt Watts et al (2010) individualiserat och 

emotionellt stöd för att personen ska kunna hantera sjukdomen så optimalt som möjligt i den 

egna vardagen vilket även Murphy et al (2011) påpekar. Många gånger handlar det om att 

stärka den unga individens självkännedom för att försöka integrera egenvården i personens 

vardag på bästa sätt. Låg självkännedom kan vara en bidragande orsak om personen har svårt 

att acceptera en kronisk sjukdom som diabetes typ 1(Leger et al, 2009). 

Ett mer meningsfullt och emotionellt stöd kan ges genom att möta den andres livsvärld och 

ansikte samt samtala med personen som har diabetes typ 1 (Rasmussen et al, 2010; Scholes et 

al, 2012; Balfe et al, 2013b; Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Scholes et al (2012) och 

Rasmussen et al (2010)  kan känslor och erfarenheter delas i möten med andra som lever med 

diabetes typ 1och befinner i sig en liknande situation. Detta kan leda till att känslor av oro och 

ensamhet lindras (Scholes et al, 2012). Kunskap om att leva med diabetes typ 1 kan också 

delas med andra vilket ger inspiration kring att utveckla och förbättra sin egenvård av 

sjukdomen (Rasmussen et al, 2010; Murphy et al, 2011). Hos unga vuxna är det av särskild 

betydelse att få möta andra personer som lever med diabetes typ 1. Unga människor har 

lättare för att känna sig ensamma och vill inte bli sedda som annorlunda (Hill et al, 2013). Att 

få möta andra unga vuxna som befinner sig i en liknad situation kan för många unga vuxna 

leda till ett ökat välbefinnande då de inte känner sig ensamma eller annorlunda och kan prata 

öppet om sin sjukdom (Scholes et al, 2012; Rasmussen et al, 2010). Även Rankin, Cooke, 

Elliott, Heller  & Lawton, (2012) menar att det kan skapas ett mer lättsamt, personligt och 

roande möte med andra som är i en likande situation jämfört med möten med vårdpersonal. 

Ett lättsamt möte kan leda till ett mer emotionellt och givande möte menar Rankin et al, 2012 

och Balfe et al, 2013a.   

Av det som framkommit i denna studies resultat och tidigare forskning kan vi dra slutsatser 

om att vården bör vara medveten om hur upplevelserna är att leva med diabetes typ 1. 

Diabetessjukdomen har en stor påverkan på livet då den både skapar begränsningar och kräver 



     

17 

 

planering.  Resultatet i studien och tidigare forskning menar att unga vuxna som lever med 

diabetes typ 1 behöver individuellt stöd men även emotionellt stöd. Genom stöd kan 

motivation skapas hos den unga individen att sköta sin egenvård. För att egenvården ska 

fungera så optimalt som möjligt i personens vardag önskas emotionella och individuella 

samtal med sakkunniga. Genom emotionella och individuella stöd kan personens livsvärld 

bättre nås och målet att tillfredsställa personen som lever med diabetes typ 1 och deras behov 

kan uppnås på bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

kan det vara möjligt att känna välbefinnande trots kronisk sjukdom med bland annat god 

professionell hjälp. De menar att varje vårdare har i uppgift att sammanfläta all sin kunskap 

med patientens livsvärld, kunskap och erfarenheter, på ett sätt som gagnar patientens 

individualitet och livssituation.  

Ökat välbefinnande genom kunskap och kontroll  

Studiens resultat och tidigare forskning visar på att kunskap och erfarenheter kring 

egenvården av diabetes typ 1 är väsentliga.  Ramussen et al (2010)  och Balfe (2009) menar 

precis som Lawson, Lyne, Harvey & Bundy (2005) att personer med typ 1 diabetes lär sig att 

hantera sjukdomen i vardagen genom erfarenheter och rutiner. Ansvaret ligger hos personen 

som har diabetes typ 1 att kunna hantera sjukdomen på bästa sätt och vara aktivt involverad i 

sin egenvård menar Balfe et al (2013b) och Lawson et al (2005) vilket även Ritholz, 

Smaldone, Lee, Castillo, Wolpert, & Weinger (2007) påpekar.   

Många gånger handlar det om att acceptera sjukdomen om den är kronisk. Leger et al (2009) 

och Lawson et al (2005) menar båda att det är viktigt att bearbeta sina känslor istället för att 

undvika dem. Detta gör det lättare att efter hand acceptera sjukdomen och kunna se 

sjukdomen i ett sammanhang i sin egen livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). En bidragande 

orsak till att personen får svårt att acceptera och hantera sjukdomen är brist på kunskap (Leger 

et al, 2009). I studiens resultat framkommer att det blir enklare att hantera diabetessjukdomen 

genom att inneha kunskap om hur kroppen reagerar i olika situationer men också kunskap 

kring kost, motion och behandlingsmöjligheter (Ramussen et al, 2010; Murphy et al, 2011; 

Scholes et al, 2012). Kunskap kan fås genom vården, föräldrar, och andra som har diabetes 

typ 1. Resultatet i studien visar på, precis som Lawson et al (2005), att kunskap även kan fås 

genom att själv aktivt söka efter den (Lawson et al, 2005; Balfe et al, 2013a; Rasmussen et al, 

2010; Balfe et al, 2013b; Balfe, 2009).  

I Rankin, Heller och Lawton, (2011) framkommer det att det ofta är föräldrar till personer 

under 18 år som ta ansvar över behandlingen. När personen sedan blir myndig blir det svårare 

att ta eget ansvar över behandlingen och sköta sin egenvård själv. Watts et al (2010) menar 

precis som Rankin et al (2011) att föräldrar kan försvåra självständigheten kring egenvården 

av diabetessjukdomen. Då egenvården har en central roll hos de som lever med diabetes typ 1 

krävs ansvar att sköta sin egenvård. När de unga vuxna blivit myndiga kan en ökad press på 

att ta ansvar över egenvården leda till ångest. Om något skulle gå fel eller personen inte tagit 

tillräckligt ansvar för sin egenvård kan känslor som skuld och skam uppstå (Balfe et al, 

2013a; Balfe et al, 2013b; Balfe, 2009). Det kan upplevas otryggt och obehagligt att ta ansvar 

för sin egenvård hos de som drabbas av diabetestyp 1. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom 

och går inte att bota vilket betyder att personen får lära sig att leva med den och kunna hantera 

och kontrollera egenvården. Studiens resultat, Aspegren-Pagels (2004) samt Lawson et al 

(2005) menar att kontroll kan fås genom erfarenheter, kunskap och att ta eget ansvar. 
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Unga vuxna som lever med diabetes typ 1 upplever ofta att de saknar spontanitet i vardagen 

då sjukdomen kan ge ökade begränsningar i livet vilket kan påverka hela personens livsvärld 

(Balfe et al, 2013b; Dahlberg & Segesten, 2010). I Watts et al (2010) framkom det att 

personer som lever med diabetes typ 1 kan uppleva att det är kontrollerade av sjukdomen 

istället för att känna att de själva kontrollerar den. Många gånger lever unga vuxna ett 

impulsivt liv och vill leva som alla andra gör. Svårigheter uppkommer ofta vid aktiviter kring 

sociala sammanhang, middagar och fester (Hillege et al, 2011; Balfe, 2009; Wilson, 2010). 

Ritholz et al (2007) och Alsaleh, Smith & Taylor (2012) stödjer Rasmussen et al (2011) i att 

en insulinpump kan ha stor betydelse i den unga vuxnas liv för att kunna leva ett mer spontant 

och flexibelt liv. Enligt Rasmussen et al (2011) och Ritholz et al (2007) kan en insulinpump 

ge ökade känslor av frihet. En insulinpump hjälper personen att lättare klara av aktiviter i 

vardagen (Ritzhols et al, 2012; Alsaleh et al, 2012; Rasmussen et al, 2011). Det finns flera 

faktorer som talar för att en insulinpump är en bra behandlingsåtgärd. En insulinpump kan ge 

en mer flexibel livsstil, leda till en ökad kontroll över egenvården och minska rädslan för 

diabeteskomplikationer. Detta förklarar varför en insulinpump kan ge ökat välbefinnande och 

minska begränsningar i personens livsvärld (Alsaleh et al, 2012; Balfe et al, 2013b; Ramussen 

et al, 2010; Hillege et al, 2011; Watts et al, 2010). Hill et al (2013) menar precis som Alsaleh 

et al (2012) att en insulinpump också kan leda till att personen känner sig mindre annorlunda 

jämfört med personer som inte har diabetes typ 1 och den drabbade slipper dölja sin sjukdom. 

Många som lever med diabetes typ 1 upplever att det kan bli en obekväm situation vid 

insulininjiceringen, denna obekväma situation slipper personen om den använder en 

insulinpump (Balfe et al, 2013; Asaleh et al, 2012). Även känslor som stress och ångest kring 

att ständigt ha ansvar över sin egenvård kan lindras med hjälp av en insulinpump och påverka 

personens livsvärld till de positiva (Alsaleh et al, 2012; Wilson, 2010).  

Att leva med en kronisk sjukdom har som nämnts tidigare en stor påverkan på livet hos den 

drabbade. För många unga vuxna som drabbas av diabetes typ 1 kan sjukdomen orsaka 

känslor som rädsla, osäkerhet och oro. Vissa vill inte bli sedda som annorlunda eller är rädda 

för att de inte kan hantera sjukdomen i det vardagliga livet. Enligt studiens resultat kan 

personer med diabetes typ 1 uppleva välbefinnande om de känner att de kan kontrollera 

sjukdomen och att de kan hantera olika utmaningar i livet som sjukdomen kan skapa. Att ta 

kontroll över livssituationen där personen med den kroniska sjukdomen vågar lita på sig själv 

och sin egen kropp kan välbefinnande fås. Personen kan genom kontroll sätta sin sjukdom i 

ett sammanhang i sin egen livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Det handlar enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) om att kämpa med sjukdomen och inte mot den. Genom att ha 

kunskap om diabetessjukdomen kan personens som lever med den hantera sjukdomen lättare 

vilket kan lindra lidande och skapa välbefinnande.  

 

 

Slutsats 

 

Förslag på framtida forskningar kring diabetes typ 1 är att fortsätta studera upplevelserna av 

att leva med sjukdomen. Förslagsvis kan en intervjustudie med unga vuxna som lever med 

diabetes typ 1 ge en ytterligare djupare förståelse för hur de upplever sin situation. Då 

behandlingen av diabetes typ 1 utvecklas behövs ständigt uppdaterad forskning kring hur det 
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är att leva med sjukdomen för att kunna stödja den drabbade på bästa sätt. Människor som 

lever med diabetes typ 1 behöver individuellt stöd men för att vården ska kunna stödja den 

drabbade krävs mångsidig kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Det finns idag 

forskning om hur det är att leva med diabetes typ 1 som barn och ungdom, däremot saknas det 

forskning om hur det är att leva med sjukdomen som vuxen. Diabetes typ 1 är en vanlig 

sjukdom som vårdpersonal stöter på ofta, därför anser vi att forskning kring upplevelser av att 

leva med diabetes typ 1 är viktigt, både när det gäller barn, ungdomar och vuxna.  

Målet med denna studie var att belysa och få en ökad kunskap om hur unga vuxna upplever 

att leva med diabetes typ 1. Av det som framkom i resultatet kan författarna dra slutsatser om 

att det är väsentligt att vården har intresse i att utforska upplevelserna av att leva med diabetes 

typ 1 för att kunna förstå patientens livsvärld och gagna patientens behov. Resultatet i studien 

visar på att unga vuxna upplever diabetessjukdomen som en begränsning i livet då de inte kan 

leva ett lika spontant liv som tidigare. Det kräver ansvar för att kunna hantera sjukdomen och 

egenvården så optimalt som möjligt. Unga vuxna som lever med diabetes typ 1 önskar 

individuellt och emotionellt stöd för att kunna hantera sin egenvård så optimalt som möjligt, 

både från vården men också andra människor. Individuellt och emotionellt stöd ger utrymme 

för att kunna få en djupare förståelse om patientens livsvärld samt samtala kring känslor om 

att leva med en diabetes typ 1, detta kan leda till ett ökat välbefinnande hos patienten. Genom 

kunskap och professionellt stöd kan den unga vuxna individen hantera diabetessjukdomen på 

bästa sätt i sin livsvärld som delas med andra och i det vardagliga livet. 



     

20 

 

Referenser 

 

Agardh, C-D. Diabetes. Nationalencyklopedin. Hämtad 2013-10-28 från 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/diabetes.  

 

Alsaleh, F-M., Smith, F-J. & Taylor, K-M. (2012). Experiences of children/young people and 

their parents, using insulin pump therapy for the management of type 1 diabetes: qualitative 

review. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 37, 140–147 

 

Appel, S-J. (2007). Optimizing insulin regimes of patients with diabetes mellitus. The Nurse 

Practitioner. 32. 

 

Aspegren-Pagels, A. (2004). Egenvård -kapacitet i vardagen vid kronisk sjukdom. Vård i 

norden. 24, 10-14 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie.I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Balfe, M. (2009). Healthcare routines of university students with type 1 diabetes. Journal of 

advanced nursing. 65, 2367-2375.  

 

Balfe, M., Brugha, R., Smith, D., Sreenan, S., Doyle, F. & Conroy, R. (2013). Considering 

quality of care for young adults with diabetes in Ireland. BioMed central.Health service 

research. 13, 1-15 

 

Balfe, M., Doyle, F., Smith, D., Sreenan, S., Brigha, R., Hevey, D. & Conroy, R. (2013) 

What´s distressing about having type 1 diabetes? A qualitative study of young adults´ 

perspectives. BioMed central Endocrine disorders. 13, 1-14.  

 

Carroll, A. E. & Marrero, D.G. (2006). The role of significant others in adolescents diabetes. 

A qualitative study. The Diabetes Educator. 32, 243-252. 

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/diabetes


     

21 

 

Chekol, I-M. (2012) Fenomenografi. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 

och kultur. 

 

Dahlqvist, G & Sjöblad, S. I Sjöblad, S. (2008) Barn- och ungdomsdiabetes. Studentlitteratur 

 

Delmar, C., Bøje, T., Dylmer, D., Forup, L., Jakobsen, C., Møller, M., Sønder, H. & 

Pedersen, B. D. (2005). Achieving harmony with oneself: life with a chronic illness. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 19, 204-212. 

 

Due-Christensen, M,.  Zoffmann, V,. Hommel, E,.  & Lau, M. (2011). Can sharing 

experiences in groups reduce the burden of living with diabetes, regardless of glycaemic 

control? Diabetic Medicine. 29, 251-256. 

 

Fritz, T., (2013) Vårdguiden. Landstinget Kronobergs. Hämtad 2013-10-29 från 

http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-typ-1-

diabetes/?ar=True  

 

Fritz, T., (2010) Vårdguiden. Landstinget Kronoberg. Hämtad 2013-10-28 från 

http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/  

 

Graneheim, U & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär, M. & Nielsen, 

B. H. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hanås, R., (2008). Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna. Stockholm: Betamed. 

 

Henricks.M., Monaghan.M., Soutor.S., Chen. R. & Holmes. C S. (2013). A profile of self-

care behaviours in emerging adults with type 1 Diabetes. The Diabetes EDUCATOR. 39, 195-

203 

 

http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-typ-1-diabetes/?ar=True
http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-typ-1-diabetes/?ar=True
http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/


     

22 

 

Hill, S,. Gingras, J. & Gucciardi, E. (2013) The lived experience of Canadian university 

students with type 1 diabetes mellitus. Canadian journal of diabetes. 37, 237-242. 

 

Hillege, S,. Beale, B. & McMaster R. (2011) Enhancing management of depression and type 

1 diabetes in adolescents and young adults. Archives of psychiatric nursing. 25. 57-67. 

 

Huus, K., & Enskär, K., (2007) Adolescents' experience of living with diabetes. Paediatric 

nursing. 19, 29-31 

 

Kallenberg, J. (2014). Vårdguiden. Akut omhändertagande vid diabetes. Hämtad 2014-06-02 

från http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Akut-omhandertagande-vid-

diabetes/  

 

Klasén McGrath, M., (2012). Vårdguiden, sjukdomar och råd. Hämtad 2013-10-28 från 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-

mellitus/  

 

Lager, I. (2013) Vårdguiden. Landstinget Kronoberg. Diabetes typ 1. Hämtad 2014-02-06 

http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/  

 

Leger, A., Stölten, C. & Bolmsjö, I. (2009)  Experiences of alcohol drinking among Swedish 

youths with type 1 diabetes. European Diabetes Nursing. 6, 10-16 

 

Lawson, V. L., Lyne, P. A., Harvey, J. N. & Bundy, C. E. (2005). Understanding why people 

with type 1 diabetes do not attend for specialist advice: A qualitative analysis of the views of 

people with insulin-dependent diabetes who do not attend diabetes clinic. Journal of Health 

Psychology. 10, 409-423. 

 

Mulder, H. (2008) Diabetes mellitus – ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom. 

Stockholm: Studentlitteratur. 

 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Akut-omhandertagande-vid-diabetes/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Akut-omhandertagande-vid-diabetes/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-mellitus/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-mellitus/
http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/


     

23 

 

Murphy, K., Casey, D.,  Dinneen, S., Lawton, J. & Brown, F. (2011). Participants’ 

perceptions of the factors that influence Diabetes Self-Management Following a Structured 

Education (DAFNE) programme. Journal of clinical nursing. 20, 1282–1292 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins, s. 556-601. 

 

Price,C.S., Corbett, S.,  Lewis –Barned , N., Morgan,J., Oliver, L.E.,&Davey- Pearce, G 

(2011).  Implementing a transition pathway in diabetes: a qualitative study of the experiences 

and suggestions of young people with diabetes . 2011 Blackwell Publishing, 37. 852–860 

 

Quittenbaum, S. (2007). Diabetes. I Grefberg, N. & Johansson, L-G. (2007) Medicinboken: 

Vård av patienter med invärtes sjukdomar (s. 347-390). Stockholm: Liber. 

 

Rankin, D., Cooke D., Elliott, J., Heller., S. & (2012). Lawton, J.  Supporting self-

management after attending a structured education programme: a qualitative longitudinal 

investigation of type 1 diabetes patients’ experiences and views. BioMed central.public 

health. 12, 1-10 

 

Rankin, D., Heller, S. & Lawton, J. (2011). Understanding information and education gaps 

among people with type 1 diabetes: A qualitative investigation. Patient Education and 

Counseling. 8,. 87–91 

 

Rasmussen. B., Ward. G., Jenkins. A., King. S. & Dunning.T. (2010). Young adults` 

managment of Type 1 diabetes during life transitions. Journal of clinical nursing. 20, 1981-

1992.  

 

Ritholz, M. D., Smaldone, A., Lee, J., Castillo, A., Wolpert, H. & Weinger, K. (2007). 

Perceptions of Psychosocial Factors and the Insulin Pump. Diabetes Car. 30, 549-554.  

 

Scholes, C., Mandleco, B., Roper, S., Dearing, K., Dyches, T., & Freeborn, D. (2012). A 

qualitative study of young people’s perspectives of living with type 1 diabetes: do perceptions 

vary by levels of metabolic control? Journal of Advanced Nursing. 69, 1235-1247 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20Advanced%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


     

24 

 

 

Sigurardottir, A-K., (2005). Self-care in diabetes: model of factors affecting self-care. Journal 

of Clinical Nursing, 14, 301–314 

 

Socialstyrelsen. (2012). Fler personer med diabetes riskerar svåra komplikationer. Hämtad 

2013-10-01 från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012januari/flerpersonermeddiabetesriskerarsvarakomp

likationer 

 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former – vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Malmö: Liber. 

 

Thors Adolfsson, Smide, Rosenblad & Wikblad. (2009). Does patient education facilitate 

diabetic patients’ possibilities to reach national treatment targets?  Scandinavian Journal of 

Primary Health Care. 27, 91-96 

 

Viklund, G. & Wikblad, K. (2009). Teenagers’ perceptions of factors affecting decision-

making competence in the management of type 1 diabetes. Journal of clinical nursing. 18, 

3262-3270.  

 

Wallymahmed, M., (2006). Insulin therapy in the management of type 1 and type 2 diabetes.  

Nursing standard. 21, 50-56.  

 

Watts, S., O’Hara, L. & Trigg, R. (2010). Living With Type 1 diabetes: A by-person 

qualitative exploration. Psychology and Health. 25, 491-506. 

 

World health organization (2013)  Hämtad 2013-10-01 från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/   

 

Wilson, V. (2010). Students’ experiences of managing type 1 diabetes. Paediatric Nursing. 

22, 25-28. 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012januari/flerpersonermeddiabetesriskerarsvarakomplikationer
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012januari/flerpersonermeddiabetesriskerarsvarakomplikationer
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/


     

 

 

Bilaga 1                         (1) 

Schema för artikelsökning      

Databas 

(avgränsningar) 
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resultatet 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND adult 

AND self-care 

89  2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND healthcare 

NOT child 

64 1 (Balfe, 2009) 2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND 

experiences  

62 1 (Hill et al. 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND young 

adult 

28 2 (Scholes et al. 
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Rasmussen et al. 

2010) 

2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Living with 

diabetes type 1 

AND 

Experiences  

6 1 (Hillege, et al . 

2011). 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND feelings  

15  2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 
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AND daily 

living AND 

adult 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 
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issues AND 

adult 

51  2013-11-02 

Cinahl (2010-
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reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND quality of 
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2013, peer 

reviewed) 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND quality of 

life  

70  2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND attitude to 

illness 

56  2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND adult NOT 

child 

104  2013-11-02 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND quality of 

life  

39  2013-11-06 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 
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AND young 
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Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed) 
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AND adult 
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reviewed) 
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life AND young 

adult 
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2010, Balfe, et 

al. 2013b) 
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reviewed) 
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reviewed) 
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(2010-2013, peer 
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(2010-2013, peer 

reviewed) 
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AND adult NOT 

child 
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OneSearch 

(2010-2013, peer 

reviewed) 
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OneSearch 

(2010-2013, peer 
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AND quality of 

life AND young 

adult 
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(2010-2013, peer 

reviewed) 
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AND daily 
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OneSearch 

(2010-2013, peer 

reviewed) 
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AND self-care 

AND young 

adult 

118  2013-11-07 
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OneSearch 

(2010-2013, peer 

reviewed) 
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AND attitude to 

illness AND 

young adult 

16  2013-11-07 

OneSearch 

(2010-2013, peer 

reviewed) 
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AND attitude to 

health AND 

young adult 

71  2013-11-07 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND interview  

31  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND healthy 
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4  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND experience 

AND adolscent 

32 1 (Price et al, 

2011) 

2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND quality of 

life AND young 

adults 

3  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND daily 

living NOT 

child 

2  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes typ 1 

AND self-care 

NOT child 

50  2013-11-10 
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Databas 

(avgränsningar) 

Sökord Antal träffar Artiklar till 

resultatet 

Datum 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Living with type 

1 diabetes AND 

experience NOT 

child 

3  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Living with type 

1 diabetes AND 

young adult 

4  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Living with type 

1 diabetes AND 

quality of life 

NOT child 

3  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Living with type 

1 diabetes AND 

emotions 

6  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Living with type 

1 diabetes AND 

self-care 

10  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND emotions 

AND young 

adult 

2  2013-11-10 

Cinahl (2010-

2013, peer 

reviewed 

Diabetes type 1 

AND self-care 

AND young 

adult 

5  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Type 1 diabetes 

AND interviews 

167 1 (Balfe, et al. 

2013a) 

2013-11-10 
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Databas 

(avgränsningar) 

Sökord Antal träffar Artiklar till 

resultatet 

Datum 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND 

experiences 

9  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND quality of 

life AND young 

adult 

9  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes typ 1 

AND experience 

AND young 

adult 

3  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND insulin 

AND quality of 

life 

73  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND emotion 

11  2013-11-10 

PubMed (2010-

2013, peer 

reviewed) 

Diabetes type 1 

AND daily 

living 

35  2013-11-10 

 

Lista på förkortningar som avgränsar eller utökar sökningen 

MeSH = ämnesordlista  

Major = det som artikeln koncentrerar sig på. 
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NOT = exkluderar icke relevant material  
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Bilaga 2                         (1) 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar (Forsberg och Wengström, 2003) 

 

A.  

• Syftet med studien?  

• Vilken kvalitativ metod har använts?  

• Är designen av studien relevant för att svara på frågeställningen?  

  

B. Undersökningsgrupp  

• Är urvalskriterierna (inklusions/exklusions kriterierna) för undersökningsgruppen tydligt  

beskrivna?  

• Var genomfördes studien?  

• Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

• Vilken urvalsmetod användes? (Strategiskt, snöboll, teoretiskt, ej angivet)  

• Beskriv undersökningsgruppen (kön, ålder, social status, annan demokratisk bakgrund)  

• Är undersökningsgruppen lämplig?  

  

C. Metod och datainsamling  

• Är fältarbetes tydligt beskrivet(var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen?)  

• Beskriv metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor) beskriv!  

• Ange datainsamlingsmetod (ostrukturerad, halvstrukturerad, fokusgrupper, observationer,  

video/band- inspelningar, skrivna texter eller anteckningar)  

• Är data systematiskt insamlat?( finns intervjuguide/ studieprotokoll?)  

  

D. Datainsamling  

• Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

• Ange om: Teman är utvecklade som begrepp? Det finns episodiskt presenterade citat? De  
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Granskningsmall för kvalitativa artiklar (Forsberg och Wengström, 2003)  

• 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?  

• Beskriv resultatet:  

• Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  

• Är resultatet trovärdigt(källor bör anges)?  

• Är resultatet pålitligt(undersökningarnas och forskarens pålitlighet)?  

• Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

• Är resultaten överförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

• Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E. Utvärdering  

• Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

• Stöder insamlade data forskarens resultat?  

• Har resultatet klinisk relevans?  

• Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

• Finns risk för bias?  

• Vilken slutsats drar författaren?  

• Håller du med om slutsatsen? Om nej varför?  

Ska artikeln inkluderas? 
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Kvalitetsbedömning av artiklar 

       

Författare  Titel 

 

Syfte  Metod  

Etik  

År land Tidskrift Resultat Kvalitet 

Balfe, M. Healthcare routines 

of university  

students with type 1 

diabetes. 

Att undersöka 

upplevelserna hos 

universitetsstudenter 

med typ 1 diabetes 

angående deras 

egenvårds rutiner, 

samt de hindren 

som de upplever 

kring egenvård och 

rutiner i 

universitetsmiljöer.  

Kvalitativ metod, 

intervjustudie. 

N=? 

Etisk godkännande. 

2009 

Journal of advanced 

nursing. 

Irland 

Rutiner hade ett 

antal fördelar för 

studenter med 

diabetes typ 1. 

Eleverna upplever 

ofta svårigheter att 

finna rutiner i sin 

egenvård på 

universitetet. 

Hög  

Balfe, M., 

Doyle, F.,  

Smith, D., 

Sreenan, S., 

Brugha, R. & 

Conroy, R. 

What´s a distressing 

about having type 1 

diabetes? A 

qualitative study of 

young adults´ 

perspektives 

Att kartlägga 

orsakerna till 

diabetes svårigheter. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

N=35 

Etisk Godkännande  

 

2013 

BioMed Central 

Endocrine disorders 

Irland 

Diabetes svårigheter 

utlöstes av flera 

faktorer. 

Självmedvetande, 

svårigheter med 

diabetes 

behandling, behov 

att kämpa med 

hälso- och 

sjukvården, oro 

över framtiden och 

oro om graviditet. 

Hög 
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Författare  Titel 

 

Syfte  Metod  

Etik  

År land Tidskrift Resultat Kvalitet 

Balfe, M., Brugha, 

R., Smith, D., 

Sreenan, S., Doyle, 

F. & Conroy, R. 

Considering quality 

of care for young 

adults with diabetes 

in Ireland. 

Syftet med studien 

var att kartlägga 

unga vuxnas 

upplevelser och 

erfarenheter av 

vårdens bemötande 

av diabetessjuka. 

Kvalitativ metod. 

Intervjustudie. 

N=32 

Etiskgodkännande. 

2013 

BioMed 

central.Health 

service research. 

Irland 

Resultatet visade på 

att personer med 

diabetes typ 1 

upplever att vården 

brister för att de inte 

har tid för 

patienterna och de 

ger inte något 

emotionellt stöd. 

Hög 

Hill, S., Gungras, J. 

&Gucciardi, E. 

The lived 

experiences of 

Canadian university 

students with type 1 

diabetes mellitus 

Att undersöka de 

levda erfarenheterna 

som 

universitetsstudenter 

med diabetes typ 1 

har. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

metod.  

N=  

Etisk godkännande. 

2013 

Canadian journal of 

diabetes. 

Kanada 

Resultatet visar två 

huvud teman: 

Vikten av livsmedel 

i universitets miljö 

och brist på diabetes 

information på 

campus. 

Hög 
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Författare  Titel 

 

Syfte  Metod  

Etik  

År land Tidskrift Resultat Kvalitet 

Hillege, S., Beale, 

B.& mcMaster, R 

Enhancing 

Management of 

depression and 

Type 1 diabetes in 

adolescents and 

young adults  

Beskriva 

erfarenheter och 

hantering av 

diabetes typ 1 och 

depression hos 

ungdomar och 

vuxna som lever 

med diabetes typ 1. 

Kvalitativ metod 

N= 27 

Etisk godkännande  

2011 

Archiveso of 

Psychiatric nursing. 

Asutralien 

Studien visade att 

diabetes typ 1 och 

depression påverkar 

deltagarna negativt 

fysiskt, 

känslomässigt och 

socialt. 

Medel 

Price, C.S., 

 Corbett, c., 

 Lewis- Barbed , N., 

Morgan, J., 

 Oliver, l.e., & 

Davey- Pearce, G. 

Implementing a 

transition pathway 

in diabetes: a 

qualitative study of 

experiences and 

suggestions of 

young people with 

diabetes  

Att utvärdera en 

diabetes modell: 

genom kvalitativa 

intervjuer studera 

upplevelser hos 

ungdomar med 

diabetes typ 1. 

Kvalitativ analys, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=11 

Etisk godkännande 

2011 

Blackwell 

Publishing. 

England 

Resultatet visar på 

de unika behoven 

hos ungdomar när 

det gäller 

psykosocialt kring 

diabetes typ 1 och 

vad detta innebär 

för vårdgivare att 

hjälpa ungdomar. 

Medel 
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Författare  Titel 

 

Syfte  Metod  

Etik  

År land Tidskrift Resultat Kvalitet 

Rasmusssen, B.,  

Ward, G., 

 Jedkins, A.., 

 King, S., & 

Dunning, T. 

Young adults´ 

management of type 

1 diabetes during 

life transitions  

Att identifiera livets 

övergångar som kan 

påverka egenvården 

bland unga vuxna 

med diabetes typ 1. 

En kvalitativ 

tolkande utredning, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=20 

Etisk godkännande 

2010 

Journal of clinical 

nursing. 

Australien 

Deltagarna 

identifierade olika 

livsövergångar som 

exempelvis livs 

utveckling i 

samband med 

puberteten, nya 

relationer, 

moderskap samt 

flytta hemifrån. 

Dessa övergångar 

ha en stor påverkan 

på egenvården av 

diabetessjukdomen 

Medel 

Scholes, C.,  

Manleco , B., 

 Roper, S., 

 Daering, K., 

 Dyches, T & 

Freeborn , D. 

 A qualitative study 

Of young people´s 

perceptive of living 

With type 1 

diabetes: Do 

perceptions by 

levels of metabolic 

control?   

Genom en kvalitativ 

studie om unga 

människors 

perspektivav att 

leva med diabetes 

typ 1 och att 

påverkan av den 

metaboliska 

kontrollen. 

Kvalitativ metod, 

intervju studie. 

N=14 

Etisk godkännande  

2012 

Journal of advanced 

Nursing. 

England 

Resultatet i studien 

visar på att 

deltagarna med 

diabetes typ 1 

upplever 

betydelsefullt stöd 

från andra som 

lever med 

sjukdomen. 

Medel 
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Kvalitetsbedömning av artiklar 

Författare  Titel 

 

Syfte  Metod  

Etik  

År land Tidskrift Resultat Kvalitet 

Watts, S.,  

O´Hara, L. & Trigg, 

R. 

Living with type 1 

diabetes: A by-

person qualitative 

exploration  

Genom enskilda 

intervjuer få fram 

upplevelser av att 

leva med diabetes 

typ 1. 

Kvalitativ 

intervjustudie av 

enskilda deltagare. 

2010 

 

Journal of clinical 

nursing. 

England 

Resultatet i studie 

visar på faktorer 

som kan förbättra 

livssituationen vid 

diabetes typ 1. 

Kontroll, 

tillfredställelse av 

personliga mål och 

fokus på fysisk samt 

psykisk hälsa är 

viktigt för att kunna 

uppleva god 

livskvalité. 

Hög 

Wilson, V. Students´ 

experiences of 

managing type 1 

diabetes 

Att undersöka 

erfarenheter av 

ungdomar hur de 

hanterar sin 

diabetes typ 1 vid 

högskolan eller 

universitetet 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

telefonintervju  

N=23 

Etisk godkännande  

2010 

Pediatric Nursing. 

England 

Resultatet förklarar 

att studenter med 

diabetes typ 1 

upplever svårigheter 

att leva ett spontant 

liv och att känslor 

av skam kan 

påverka 

egenvården. 

Hög 

 


