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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studiens syfte är att undersöka tonåringars upplevelser av att leva med diabetes och vilka 

problem de stöter på i vardagen. Tonårstiden är en omtumlande period då förvandlingen från 

att vara barn till att bli vuxen sker. Att samtidigt anpassa livet efter en kronisk sjukdom som 

innebär strikta regler och regelbunden vardag gällande mat och medicinering är påfrestande.  

 

En litteraturstudie har gjorts för att sammanställa forskning på området. Artiklarna hämtades i 

databaserna Cinhal och Medline. Sökorden som använts var: ungdomar, diabetes typ 1 och 

upplevelser. 14 artiklar valdes ut och analyserades. Två huvudteman definierades, det första 

var att leva med diabetes med underrubrikerna fritid, medicinering, kost och motion, skola 

och vård samt livskvalitet. Det andra var relationer med underrubrikerna familjen, vänner och 

frigörelse.  

 

Resultatet visar att tonåringar med diabetes typ 1 känner att de skiljer sig från sina vänner. De 

måste följa en regelbunden kost och medicinering. De kan inte vara spontana utan måste alltid 

planera sitt liv efter sin sjukdom. Frigörelseprocessen ser annorlunda ut för ungdomar med 

diabetes. Flickor och pojkar upplever sin sjukdom på olika sätt, pojkar har svårare att 

acceptera sin sjukdom och försöker dölja den, flickor identifierar sig mer med sin sjukdom 

men har svårare att följa de strikta och regelbundna rutinerna.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The aim of this study is to look into the experiences of adolescents living with diabetes and 

what problems they encounter in everyday life. Adolescence is a difficult period in life in 

which children grow up to become adults. At the same time it is stressful to adapt life to a 

chronic disease, with strict rules for food and medication on a regular timetable. 

 

A literature review has been made to compile research. Articles were retrieved in the 

databases Cinahl and Medline. The keywords used were: adolescent, type 1 diabetes and 

experiences. 14 Articles were selected and analyzed. Two main themes were defined, the first 

was to live with diabetes with subheadings leisure, medication, diet and exercise, quality of 

life, health care and school. The second was relationships with subheadings family, friends 

and emancipation.  

 

The result shows that teenagers with type 1 diabetes know that they are different from their 

friends. They must adhere to a regular diet and medication. They can not be spontaneous 

because they have to plan life to their illness. Emancipation process is different for 

adolescents with diabetes. Girls and boys experience their disease in different ways. Boys 

have more difficulties accepting their illness and try to hide it, girls identify more with it but 

find it harder to follow the strict and regular routines. 
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INLEDNING 

Tonårstiden är en jobbig och svår tid. Att dessutom drabbas av och tvingas hantera en svår 

kronisk sjukdom är krävande. Idag lever ca 7000 svenska barn med diabetes. I åldrarna 0-14 år 

ökar förekomsten av diabetes typ 1, vilket medför att fler och fler kommer att uppleva hur det är 

att leva med diabetes i tonåren (Socialstyrelsen, 2005). Det är därför av vikt att sjuksköterskan 

har kunskap om och förståelse för den unga diabetespatientens situation, för att på så vis kunna 

ge så god omvårdnad som möjligt.  

BAKGRUND  

Tonårstiden är för många en känslig period då individen går från barndomen in i vuxenvärlden. 

Det är tiden då ungdomar hittar sin egen identitet (Sjöblad, 1996). 

 

Barn- och ungdomstiden är den vanligaste perioden i livet att utveckla diabetes typ 1 och 

sjukdomen kallas därför i folkmun ungdomsdiabetes. Till skillnad från diabetes typ 2 kräver typ 

1 diabetes alltid tillförsel av insulin. Det innebär att en diagnos medför förändringar i vardagen 

för de drabbade men även för deras familjer (Sjöblad, 1996). 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som beror på bristande insulinproduktion i 

bukspottkörteln. Det är insulin som transporterar socker från blodet in i muskler och andra 

vävnader, där det används som energi eller lagras som energireserv. Vid diabetessjukdom måste 

blodsockernivån regleras via regelbunden kost och genom att tillföra insulin via injektioner. Om 

blodsockerhalten är för hög kan det leda till skador på blodkärl, vilket leder till skador på ögon, 

njurar och nervsystem. När blodsockret är för lågt kan det leda till att personen förlorar 

medvetandet. Diabetes uppträder oftast innan tjugo års ålder men kan uppkomma under hela 

livet. Till skillnad från diabetes mellitus typ 2 kräver patienter med typ 1 diabetes alltid tillförsel 

av insulin. Omkring 300 000 personer uppskattas ha diabetes i Sverige. Diabetes är något 

vanligare bland män än bland kvinnor, ca 3,5 respektive ca 2,8 procent. Typ 1-diabetes utgör ca 

10–15 procent av all diabetes, och ungefär 30 000–40 000 personer är drabbade i Sverige, varav 

omkring 7 000 är barn (Socialstyrelsen, 2005). 

Adolescens 

Med preadolescens menas övergången från barndom till tonår. Övergången sker tidigare för 

flickor än pojkar och sker vanligtvis under slutet av mellanstadiet eller i början av högstadiet. 

Under preadolescens börjar ungdomar se på sig själva utifrån och får ökad insikt om sig själva. 

Det är viktigt att de under den här tiden har en känsla av att duga. Frånvaro av känslan att vara 

någon innebär svårigheter att ifrågasätta sig själv, vilket är en viktig del av adolescensprocessen. 
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Det är även under denna tid som ungdomar börjar ifrågasätta vuxenvärlden, till skillnad mot 

tidigare då de accepterat och sett det vuxna sagt som självklara sanningar (Goldinger, 1999).  

 

Under tidig adolescens sker en frigörelse från de beroendeband som ungdomen har till sina 

föräldrar. Det handlar inte om att frigöra sig från föräldrarna som människor utan från den 

trygghet de står för. Tiden är mycket stormig då psyket hos en ungdom i tidig adolescens är 

sårbart. Tonåringens beteende kan ha många sidor så som snabba känsloväxlingar, förgudandet 

av idoler eller att uppslukas av ett brinnande intresse. Under frigörelsetiden använder tonåringen 

ofta vänner för att underlätta frigörelsen från föräldrarna (Goldinger, 1999).  

 

Utåt sett är hög adolescens en lugnare tid, ungdomarna har nu kommit upp i femton-

sextonårsåldern. De har återfått sin gamla jagstyrka och kan kontrollera sina humörsvängningar 

lättare. Det sker en personlighetsutveckling på det psykiska planet med mycket funderingar kring 

vem man är och vilken betydelse man har (Goldinger, 1999). 

 

Sen adolescens omfattar åren sexton till tjugo. Under den här tiden är samhällsrollen viktigare, 

de går i skolan trots att skolplikten upphört. Det förlänger tonårsprocessen att inte tjäna egna 

pengar och att vara beroende av föräldrar för sitt uppehälle. Det märks att vuxenlivet närmar sig, 

de ska ta ställning i politiska frågor, rösta för första gången och ta ställning till mönstring och 

värnplikt. Tonåringen börjar känna viss stabilitet inom sig, känslor växlar inte lika snabbt som 

innan. Självkänslan blir starkare och förmågan att prioritera, vänta och kompromissa ökar. 

Fortfarande är tonåringen lätt att påverka och det kan fortfarande gå fel, särskilt om inte 

tonårsprocessen blir fullständig (Goldinger, 1999).  

Barn och diabetes 

När barn drabbas av diabetes innebär det inte bara förändringar för barnen utan för hela deras 

familj. Sjöblad (1996) beskriver sjukdomen som unik i sitt sätt att påverka vardagslivet. Han 

beskriver det ansvar som diabetesdiagnosen påtvingar patienterna och deras familjer. Det 

upplevs som en psykisk påfrestning att anpassa familjens liv efter sjukdomen. Barn reagerar 

olika när de får en diagnos beroende på hur gamla de är. I förskoleåldern funderar barnen inte 

över framtiden. De barnen oroar sig mer för sprutor och provtagning. Det är svårt för barn att 

acceptera att de inte får äta godis så ofta som tidigare. Trots det anpassar sig barn relativt snabbt. 

Då barnen börjar skolan blir de mer medvetna om sin sjukdom. De upplever att de är annorlunda 

och det förekommer att barn revolterar mot påtvingade behandlingar. När barnen kommer upp i 

tonåren börjar de fundera på vad sjukdomen innebär för framtiden (Sjöblad, 1996).  

 

Sjöblad (1996) beskriver fyra faser som patienter och deras familjer går igenom vid nyupptäckt 

diabetes. Chockfasen är olika lång för olika patienter. Den kan vara ett par timmar eller ta flera 

dagar att komma igenom. Under den tiden är patienter och anhöriga känslomässigt upprörda och 

har svårt att ta in ny information. Då chocken avtagit något inträder reaktionsfasen. Under denna 

fas söker de drabbade en förklaring till varför just de drabbats. Det kan även uppträda en 

försvarsmekanism där ungdomarna och deras familjer söker någon eller något att anklaga, 

exempelvis läkare som inte upptäckt sjukdomen tidigare eller skolmatsalen som inte serverat 

tillräckligt bra mat. Bearbetningsfasen är tiden då patienterna och deras familjer accepterar 

sjukdomen och de förändringar den innebär. Det är i den här fasen de drabbade börjar söka ökad 
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kunskap om sjukdom och behandling. När ungdomar och deras föräldrar anpassat sig till sin nya 

livsstil har de kommit fram till nyorienteringsfasen vilken innebär att de accepterar sin sjukdom 

och kan fortsätta utvecklas som individ och familj (Sjöblad, 1996). 

Barn och föräldrar  

När ett barn får diagnosen diabetes påverkar det hela familjen. För att kunna hantera situationen 

krävs att alla i familjen får kunskap om sjukdomen. I en familj som normaliserar hur de hanterar 

sjukdomen känner sig barn och ungdomar mer självsäkra både i hemmet och i andra sociala 

situationer (Amer, 1999). Det finns olika strategier för att lära sig att hantera den nya situationen. 

Vilken som används beror på kön, ålder, värdering och inställningar (Grey, Boland, Yu, 

Sullivan-Bolyai & Tamborlane 1998). 

 

Grey et al (1998). genomförde en undersökning där 77 ungdomar delades in i två grupper. Den 

ena gruppen fick extra hjälp med att hantera sin sjukdom under ett år medan kontrollgruppen fick 

sedvanlig behandling. Studien visade positiva resultat i metabolisk kontroll och i livskvaliteten 

för gruppen som fått extra hjälp av vårdpersonal.  

Omvårdnad 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori uppmärksammar de mellanmänskliga aspekterna i olika 

omvårdnadssituationer. Människan betraktas som en unik person med allmänmänskliga 

erfarenheter. Travelbee anser att lidande är en del av livet som alla någon gång kommer att 

uppleva. Den känslan är allmänmänsklig men den egna personens erfarenhet är högst personlig. 

Travelbee har ingen direkt definition av hälsa utan ser hälsa som en subjektiv upplevelse. En 

människa kan uppleva god hälsa även med en diagnostiserad sjukdom, likaså uppleva sämre 

hälsa trots frånvaro av sjukdom. I subjektiv mening är människan så frisk eller sjuk som hon/han 

känner sig. Många förknippar hälsa med att kunna utföra vardagssysslor på ett tillfredställande 

sätt. Omvårdnadsteorin riktar sig först och främst mot den enskilda individen men är också 

knuten till familj och samhälle. Hon beskriver att familjen har stor betydelse för patientens 

välmående. Omvårdnad handlar om att hjälpa lidande och sjuka personer att finna en mening i 

den situation de genomlever och att kunna se olika möjligheter (Travelbee ,1971). I familjer där 

ett eller fler barn har den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 1 uppger de att deras 

upplevelse av hälsa och välbefinnande varierar. När barnets blodsocker är stabilt upplever barnet 

med familj hälsa och välbefinnande och kan under den perioden leva ett ganska vanligt liv. Det 

är mer påtagligt för familjen att barnet har en sjukdom och inte mår bra när blodsockret är 

instabilt (Wennick A, 2007).  

 

Woodgate (1998) har undersökt hur kroniskt sjuka ungdomar helst vill bli bemötta av 

vårdpersonal. Studien visade på 8 förhållningssätt för vårdpersonal i mötet med diabetessjuka 

ungdomar. Förhållningssätten var: behandla mig som en person, försök att förstå, behandla mig 

inte annorlunda, uppmuntra mig, tvinga mig inte, ge mig valmöjligheter, använd humor och ha 

kunskap. 
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PROBLEMFORMULERING 

Diabetessjuka ungdomar har regelbunden kontakt med vården. Vårdpersonalens bemötande 

underlättar för patienterna i deras situation (Grey,et. al. 2000; Woodgate 1998). Det är därför av 

vikt att sjuksköterskan har kunskap om och förståelse för den unga diabetespatientens situation 

för att på så vis kunna ge så god omvårdnad som möjligt. Med ökad förståelse för den unge 

patientens situation kan dennes omvårdnadsbehov tillgodoses gynnsammare. Genom att studera 

hur tonåringar med diabetes upplever sin sjukdom kan förståelsen hos vårdpersonal öka. 

SYFTE  

Syftet med studien är att beskriva hur ungdomar upplever att leva med diabetes. 

Frågeställningar 

 Vad innebär det för en tonåring att ha diabetes? 

 Vilka problem och svårigheter upplever tonåringar med diabetes? 

METOD 

Denna studie sammanställer aktuell forskning inom området genom en litteraturstudie. En 

litteraturöversikt ses som ett verktyg för att på ett systematiskt sätt få en överblick över valt 

område. Översikten ska vara baserad på vetenskapliga källor. Källornas kvalitet ska granskas och 

innehållet ska analyseras. Friberg (2006) beskriver hur en litteraturstudie som baseras på analys 

av kvalitativ forskning ger ökad förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar 

och behov.  

 

När studiens källmaterial är framtaget ska källornas kvalitet granskas. Friberg (2006) beskriver 

olika kriterier som bör uppfyllas för att en studie ska anses vara av god kvalitet. Kriterierna är 

bland annat tydligt formulerat syfte och klar problemformulering, väl beskriven metod med 

beskrivning av undersökningspersoner, etiska resonemang samt korrekt utförd dataanalys. 

Litteratursökning och urval 

För att kunna genomföra en litteratursökning måste relevanta sökord identifieras. Relevanta 

sökord är de ord som svarar för den problemformulering och det syfte som studien har. Först 

genomförs mer översiktliga sökningar för att undersöka hur grundligt det valda området är 

studerat. Det måste finnas en viss mängd källmaterial för att en litteraturstudie ska kunna 

genomföras. Urval görs för att arbetet inte ska ta upp ett för stort område Ett sätt att begränsa sitt 

område är att sätta upp inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2006).  

 



5 

 

Modellen som använts för sökning är Polit och Hunglers (1999) flödesschema. Se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Hunglers (1999) flödesschema.(Polit och Hungler (1999) Nursing Research – 

Principles and Methods. Sid. 97). 

 

Artiklar till studien söktes i databaserna CINAHL samt MedLine. Willman & Stoltz (2006) 

uppger att det i CINAHL finns vetenskapliga studier som publicerats som artiklar i över 600 

olika engelskspråkiga omvårdnadstidsskrifter. För att få fram så relevant material som möjligt 

använde vi oss av Booelsk sökning samt asterisker. Först gjordes mer översiktliga sökningar för 

att få en överblick inom området. De mest relevanta sökorden, så som ungdomar och diabetes, 

användes. Därefter lades flera sökord till, så som erfarenheter och perspektiv. Se tabell 1. De 

artiklar med titel som överensstämde med det område författarna valt sparades. Sedan lästes de 

sparade artiklarnas abstrakt och de som var relevanta för studien lästes i sin helhet.  

 

Kriterierna för att ingå i studien var kvalitativa, vetenskapliga och empiriska studier/artiklar. 

Artiklarna skulle undersöka hur tonåringar upplever hur det är att leva med diabetes. De skulle 

innehålla aktuell forskning och publicerats efter år 2000 sattes upp som inklusionskriterier. Flera 

relevanta artiklar som hittades var publicerade 1998 och 1999. På grund av detta ändrades 

publiceringsår i inklusionskriterierna till 1998. En äldre artikel inkluderades då innehållet ansågs 

alltför relevant för att exkluderas. Artiklar inkluderades från länder med liknande 

levnadsstandard som Sverige. Artiklar från USA, Storbritannien, Finland och Sverige valdes ut. 

Referenslistorna i de utvalda artiklarna granskades och nya referenser som kunde vara aktuella 

för studien söktes upp. Sju nya artiklar lästes, två valdes ut och de ingår i studien. 

Deltagarna i de granskade artiklarna var mellan åldrarna 11 och 20 år. I vårt arbete 

används orden tonåringar och ungdomar för att beskriva denna grupp. 

 

Totalt granskades 21 artiklar varav 14 valdes utifrån ovanstående inklusionskriterier. 
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Tabell 1 Sökord i respektive databaser. 
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda artiklar 

Cinahl Diabetes 42422  

Cinahl diabet* and adolescen* 3554  

Cinahl diabet* AND (type 1 OR type I) AND adolescen*  948  

Cinahl diabet* AND (type 1 OR type I) AND adolescen* AND 

experience* 

1 1 

Cinahl diabet* AND (type 1 OR type I) AND adolescen* AND  

perspectiv* 

1 1 

Cinahl diabet* AND adolescen* AND perspectiv* 72 2 

Cinahl diabet* (type 1 OR type I) AND adolescen* AND  

manag* 

201 4 

Medline diabetes AND adolescents 398 4 

 

Analys 

Relevant material analyseras. Artiklar läses noggrant och kritiskt. Det underlättar att skriva 

anteckningar och stryka under viktiga delar. Likheter och skillnader identifieras och sorteras för 

att kunna hitta huvudteman (Polit & Hungler, 1999). 

 

14 artiklar matchade de inklusionskriterier som var uppsatta för studien. De genomlästes av båda 

författarna enskilt. Viktiga delar ströks under och likheter samt skillnader identifierades. Sedan 

diskuterades artiklarna gemensamt av författarna tillsammans. Under diskussionerna framkom 

två olika huvudteman med olika antal underteman. Det första huvudtemat var att leva med 

diabetes med undertemana fritid, medicinering, kost och motion, livskvalitet, framtid, möten med 

vården samt skolan. Det andra huvudtemat var relationer med undertemana familjen, vänner 

samt frigörelse.  
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Tabell 2. Artikelöversikt 

Artikel Att leva med  med 

diabetes 

Relationer 

1. • • 

2. • • 

3. • • 

4. • • 

5. • • 

6.  • 

7. •  

8. •  

9. •  

10. • • 

11. •  

12.  • 

13. • • 

14. • • 

 

Tabell 2 visar vilka artiklar som behandlar respektive tema. För förklaring till artikelnummer se 

Bilaga 1. 

Etiska aspekter 

Felaktig analys av data som avsiktligt missvisar resultatet anses som fusk och ohederlighet inom 

forskning. Det får heller inte förkomma stöld eller plagiat av annan forskares data. 

Källhänvisningar ska vara korrekta och så tydliga som möjligt (Medicinska forskningsrådet, 

2003). Författarna har avsett att bidra till riktighet och noggrannhet i vetenskaplig kunskap. 

Enligt Nyberg (2000) ska inga felaktiga data läggas till och inga icke önskvärd data tas bort. 

Författarna har följt detta så noggrant som möjligt. Artiklarna har granskats objektivt och 

författarna har varit måna om att inte förvanska resultatet. Engelskspråkiga artiklar har översatts 

så korrekt som möjligt dock med risk för feltolkningar. 
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RESULTAT 

Resultatet av studien presenteras utifrån de två teman som analyserats fram, att leva med 

diabetes och relationer.  

Att leva med diabetes 

Ungdomarna känner att de är annorlunda ifrån sina vänner, en känsla som är både positiv och 

negativ. De tycker att de mognat fortare än sina jämnåriga kamrater. De har också mer kunskap 

om att hur de bör ta hand om sin kropp och hur de bör äta och motionera. Att hålla sig sund och 

frisk, är av avgörande betydelse för diabetiker. Både ungdomar och deras föräldrar anser att de är 

mer ordningsamma och ansvarstagande än vad deras vänner och syskon i samma ålder är.( Huus 

& Enskär, 2007; Buchbinder, Detzer, Welsch, Christiano, Patashnick & Rich, 2005). 

 

En del ungdomar uttrycker sin diabetes som att vara fånge i en mardröm, de vet inte hur det är att 

leva ett fritt liv. De upplever att ha diabetes är fyllt av oro, ångest och att vara beroende av andra 

människor. De känner att deras diabetes begränsar dem i vardagslivet och medför att de inte kan 

njuta av livet fullt ut (Kyngäs ,1995). 

Fritid 

Diabetessjukdom påverkar tonåringars liv, även fritid. Alla fritidsaktiviteter måste anpassas till 

diabetesbehandlingen. Att leva ett vanligt tonårsliv är svårt för ungdomar som har diabetes. De 

måste alltid planera sina måltider och ta sina injektioner på samma tid varje dag. De kan inte 

spendera sin tid som de vill på samma sätt som sina jämnåriga vänner. De har inte samma 

möjligheter att vara spontana då de alltid måste tänka på att ha med sig insulin och 

blodsockermätare. Om de exempelvis ska sova över hos en kompis måste de först tänka igenom 

hur det kan påverka den ständigt pågående diabetesbehandlingen. (Huus, et. Al. 2007; Faro 1999; 

kyngäs 1995) 

Medicinering 

Diabetesbehandlingen innebär att kroppen tillförs insulin. Behandling består av ett visst antal 

injektioner per dag. Om behandlingen består av färre insulininjektioner per dag kräver den en 

mer strikt och regelbunden diet. Fler injektioner per dag innebär mer frihet och flexibilitet men 

det innebär också att de måste ta sina injektioner utanför hemmet t.ex. i skolan. Många 

ungdomar upplever att de får större frihet och att de inte är lika bundna vid måltidsrutiner när de 

byter från färre till fler injektioner per dag. ( Christian, D’Auria & Fox, 1999; Williams 1999)  

 

Pojkar vill inte att diabetessjukdomen skulle vara en stor del av deras liv, utan föredrar 

behandling med färre injektioner. De vill undvika att ta injektioner i skolan. Pojkar vill att deras 

diabetes ska döljas för de befarar att den sänker deras sociala status och ändrar deras plats i 

hierarkin bland andra killar. De föredrar att inte prata om sin diabetes överhuvudtaget, inte ens 

med sina vänner. Flickor har inte samma attityd och tar sina injektioner i skolan. De anser att 
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diabetessjukdomen är en del av dem och de identifierar sig med den. De anser att möjligheten att 

leva mer flexibelt och spontant är viktigare för dem. Behandling med ett större antal injektioner 

ger dem bättre möjligheter till ett vanligt socialt liv (Williams, 1999; Williams, 2000; 

Buchbinder , et. al. 2005). 

 

Behandling med ett större antal injektioner om dagen gör att ungdomar kan kontrollera 

blodsockernivån bättre men gör det samtidigt möjligt för flickorna att ”slarva” lite med kosten, 

t.ex. äta lite godis tillsammans med kompisarna och sedan injicera extra insulin. (Williams; 1999; 

Williams, 2000) Flickor har sämre metabolisk kontroll än pojkar men pojkar upplever ändå mer 

negativa sidor med att ha diabetes (Faro, 1999). 

Kost och motion 

Att ha bra kosthållning är viktigt för att ha kontroll på blodsockret. Särskilt flickor upplever att 

samhällets kroppsideal, som föreskriver att flickor ska vara trådsmala, medför höga krav på dem 

angående vikt och mat. Flickor men även pojkar får ofta skuldkänslor när de äter, detta är ett 

problem för diabetesbehandlingen eftersom behandlingen kräver regelbundna måltider och 

näringsriktig mat. (Williams 2000; Huus, et. al. 2007; Faro, 1999). En tonåring beskriver att han 

i början av sin behandling var tvungen att äta 3 huvudmål och 3 mellanmål om dagen. Han 

upplevde det som att han blev tvingad att äta hela tiden och började avsky mat och att äta: 

 

“They had me eating all the time, six times a day, and I was just 

like, I hate food--I hated it. I did not want to eat it any more. I 

mean, it was just something that absolutely just--it disgusted me--

-food.” (Christian 1999). 

 

Att inte kunna äta på samma sätt som sina vänner är ett stort socialt problem. Ungdomar med 

diabetes kan exempelvis inte äta glass på sommaren som alla andra. Det kan hända att de får sitta 

och titta på när deras kompisar äter pizza för att de äter på fel tid och för att det är onyttigt. 

Ibland händer det att barn och ungdomar får ta med egen mat på kalas för att maten som serveras 

inte är tillräckligt näringsriktig för en diabetiker (Williams, 2000; Christian, 1999; Huus, 2007; 

Faro, 1999). 

 

När pojkar får frågan om vad som är svårt med att ha diabetes fokuserar de inte på kosten utan på 

motion. De anser att kunna utöva någon sport är viktigt för att de ska må bra och uppleva hälsa. 

Pojkar använder ofta motion för att kontrollera sitt blodsocker istället för att injicera extra insulin 

om sockret är för högt (Williams, 2000). 

Livskvalitet 

I huvudsak upplever de flesta tonåringar med diabetes att de har hög livskvalitet och att deras 

sjukdom inte heller har stor påverkan på deras livskvalitet. Majoriteten oroar sig inte för sin 

sjukdom i särskilt stor utsträckning och är inte deprimerade. De som oroar sig mycket för sin 

diabetes och är mer deprimerade sköter sin diabetes sämre. De som upplever sig ha bra 

livskvalitet har färre symtom från sin diabetes, är mindre deprimerade och sköter sin diabetes väl. 

De uppger även att de har familjer som hjälper och tar hand om dem. Ungdomar som har bra 

stöd hemifrån har bättre blodsockerkontroll. Flickor oroar sig mer över sin diabetes än pojkar 
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och löper därför större risk för depression. Om de tar få eller många injektioner har inte 

betydelse för livskvalitet eller risken för depression Det ungdomar oroar sig mest för i sitt 

vardagliga liv är att få lågtblodsocker. De är mest rädda för att vara ensamma när det händer eller 

att de ska göra bort sig och att det ska bli pinsamt (Grey, Boland, Yu, Sullivan-Bolyai & 

Tamborlane, 1998; Faro 1999).  

Framtid 

Tonåringar oroar sig inte så mycket för vad diabetessjukdomen kan ge för följdsjukdomar i 

framtiden utan lever i nuet. Deras föräldrar däremot oroar sig för deras framtid speciellt när 

blodsockernivån under en period är för hög. En del ungdomar uppger att de inte behöver oroa sig 

för framtiden och högt blodsocker för det gör deras föräldrar åt dem. En anledning till att de inte 

oroar sig lika mycket för högt blodsocker som lågt, är att de lätt kan känna av när blodsockret 

blir för högt och vet då vad de kan göra åt det. Lågt blodsocker däremot kan komma plötsligt och 

kan leda till att de blir medvetslösa. Ungdomarna kan inte alltid göra något åt det själva. 

(Weinger, O’Donnell & Ritholz, 2001; faro, 1999).  

 

Ungdomar upplever en viss oro. Eftersom de måste äta och ta injektioner på samma tider varje 

dag, undrar de om det kommer att störa dem i deras framtida yrken eller om de kan välja vilket 

yrke de vill. De oroar sig också för sin skolgång. Ibland måste de gå ifrån lektionerna för att äta. 

De har svårt att prestera de dagar blodsockret inte är bra. De komplikationer de oroar sig mest 

för är att bli amputerade, att bli blinda eller att få njurskador De oroar sig däremot inte för att dö i 

förtid om de inte sköter sin diabetes behandling (Kyngäs ,1995; Faro, 1999).  

Möten med vården 

Ungdomar med diabetes har mycket kontakt med vården. Både när sjukdomen upptäcks, när 

insulindoseringen ställs in och när de får gå på regelbundna kontroller. För att kunna sköta sin 

behandling bra är det viktigt för ungdomarna att få fakta om sin sjukdom och behandling. 

Tonåringar upplever att utbildningsmaterial om diabetes är grundade på sjuksköterskans kunskap 

och inte på vad ungdomar vill få mer kunskap om. Ungdomar vill få mer kunskap om sjukdomen, 

behandling, vilka problem som kan uppstå och vad de kan göra åt problemen. De känner att ju 

mer de kan om sin sjukdom ju mer självständigt kan de leva (Kyngäs, 2003; Christian, et .al. 

1999; Hanna et al 2000). 

 

Ungdomar klagar på att de inte finns bra utbildningslokaler tillgängliga på sjukhusen. Utbildning 

bedrivs i lokaler där det rings ofta i telefoner och personal kommer och går in och ut ur rummet. 

Önskemål finns om ett avskilt rum där de har möjlighet att prata ostört. En del deltagare har även 

fått sin utbildning i samma rum där de tidigare tagit blodprover och injektioner och förknippade 

rummet med smärta och obehag. Vilket språk sjuksköterskan använder har betydelse för hur 

mycket ungdomarna tar till sig och förstår av lektionen. När sjuksköterskan använder latinska 

ord och sjukhustermer har ungdomarna svårt att hänga med, de anser att det är brist på respekt. 

Det är också viktigt för dem att veta vem som är ansvarig för vad av föräldrar, sjukvårdspersonal 

och de själva (Kyngäs, 2003).  

 

De är inte helt ovanligt att det blir konflikter mellan tonåringar och vårdpersonal och föräldrar. 

En del tonåringar känner att vårdpersonal och föräldrar inte förstår sig på dem och därför inte 
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kan ge dem tillräckligt med stöd. Det händer att tonåringar känner att det bara är fokus på deras 

sjukdom och inte på dem som personer. Det inträffar att de måste berätta om privata saker för 

sjukvårdpersonal vilket upplevs som pinsamt, speciellt av yngre tonåringar. Ibland upplever 

tonåringar att regler för kost och behandling är för strikta att de är tvungna att ljuga för 

sjukvårdspersonal och föräldrar och inte erkänna att de ”fuskar”. Tonåringar fick dåligt samvete 

av att ljuga men föredrar det framför att få skäll för att de inte sköter sin diabetes (Kyngäs, 1995; 

Weinger, et. al. 2001). Eftersom depression är mer förekommande bland diabetiker är det av vikt 

att sjukvårdspersonalen är observanta på depressionssymtom. Det gäller både bland ungdomar 

som har god metabolisk kontroll och bra stöd av familjen och bland ungdomar med sämre 

metabolisk kontroll. (Grey, et .al. 1994) 

Skolan 

Skolungdomar spenderar cirka en tredjedel av sina liv i skolan. I England uttrycker en del 

ungdomar och deras föräldrar att personalen i skolan har för lite kunskap och förståelse om 

diabetes. Medan andra är nöjda med skolhälsovård och övrig personals engagemang. För att 

elever med diabetes ska känna sig trygga är det viktigt att lärarna vet hur de ska handla om 

eleven får lågt blodsocker. Även att klasskompisar vet hur de ska handla om det uppstår en 

situation och ingen vuxen är i närheten. Det är viktigt att känna tryggheten. Flera ungdomar 

upplever att maten som serveras i skolan och finns i cafeterian inte är tillräckligt näringsriktig. 

Det händer att ungdomarna måste gå ifrån lektioner för att äta, vilket kan upplevas som ett 

problem. En del lärare tillåter inte eleverna att äta under lektionstid vilket ibland är nödvändigt 

för elever med diabetes. Andra lärare har infört tid för mellanmål för alla elever på lektionstid 

vilket var mycket uppskattat av både elever och deras föräldrar. (Hayes-Bohn, Neumark-Sztainer, 

Mellin & Patterson, 2004; Christian, et. al. 1999).  

Relationer 

Familjen 

Konflikter relaterade till diabetes och dess behandling är vanligt förekommande mellan 

tonåringar med diabetes och deras föräldrar. Ungdomar med diabetes upplever att deras föräldrar 

oroar sig för mycket. Oron uttrycks genom tjat, bannor och ifrågasättande av ungdomars sätt att 

sköta sin egenvård. Överdriven oro leder till att de unga diabetikerna upplever att deras föräldrar 

inte längre är intresserade av dem som människor utan mer fokuserade på sjukdomen. Ungdomar 

upplever att de efter att de fått diagnosen inte längre kan vara på dåligt humör eller upprörda utan 

att föräldrarna relaterar det till sjukdomen (Weinger et. al. 2001; Kyngäs et. al. 1995).  

 

Många ungdomar med diabetes upplever även att föräldrar saknar förståelse för deras situation. 

Det leder till att föräldrar har svårt att ge adekvat stöd (Kyngäs et. al. 1995). Det är svårt för 

föräldrar att förstå den komplexitet som egenvård vid diabetes innebär. Bristen på förståelse 

leder till att ungdomarna känner sig anklagade för att missköta sin egenvård exempelvis vid 

dåliga blodsockervärden. Ungdomar till föräldrar som har större förståelse känner att föräldrarna 

har förtroende för dem och att de vågar lita på sina barn. Genom att föräldrar visar att de har 

förtroende för dem kan de undvika att ungdomarna upplever sig kontrollerade. (Weinger et. al. 

2001; Kyngäs et. al. 1995). 
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Att få stöd från sin familj är av betydelse för ungdomar med diabetes. Förståelse för ungdomars 

situation är viktigt men det är även uppmuntran. Ungdomar uttrycker att det optimala sättet för 

föräldrar att visa uppmuntran är att vänta till de verkligen är i behov av hjälp och undvika att 

agera för tidigt. Att som förälder finnas där då ungdomarna möter svårigheter är viktig men 

föräldrar bör inte lägga sig för tidigt utan låta sina barn försöka tills de är i behov av hjälp 

(Weinger et. al. 2001; Kyngäs et. al. 1995; Hanna, K., Guthrie, D 2001). 

Vänner 

Tonårstiden är tiden då ungdomar frigör sig från familjen och vänner får allt större betydelse. 

Det stöd som de tidigare fått från familjen övergår till att istället komma från vänner. Unga 

diabetiker med dåliga relationer till sina vänner har sämre metabolisk kontroll än ungdomar med 

bra relationer till vänner. En orsak till det är att ungdomar med diabetes brister i egenvård medan 

de bygger upp relationer till vänner. Även bland de ungdomar som har bra vänskapsrelationer 

kan vänner inverka negativt på den metaboliska kontrollen. För att lättare passa in i sociala 

situationer slarvar de med blodsockermätning och äter mat som inte är bra för dem (Helgeson, V., 

Reynolds, K., Escobar, O., Siminerio, L., Becker, D. 2007). Många ungdomar med diabetes 

upplever en stigmatisering då de berättar för sina vänner om sin diagnos. De går då från att vara 

den de är till att istället vara den sjuke (Buchbinder et. al. 2005). Det finns även tydliga 

könsskillnader då det gäller diabetikers relationer till vänner. Flickor upplever tydligare stöd från 

vänner än pojkar men samtidigt anser flickor att deras vänner blir för engagerade i matvanor och 

rutiner (Helgeson et. al. 2007; Buchbinder et. al. 2005). 

Frigörelse 

I början av tonåren startar frigörelsen från föräldrar. För ungdomar med diabetes ökar kraven på 

att de själva kunna sköta sin vård. Vänner och sociala aktiviteter får större betydelse. Det sker en 

gradvis övergång från beroende till självständighet. Under denna övergång lär sig ungdomar att 

leva med sin diabetessjukdom. För många är det svårt att passa in sjukdomen i ett vanligt liv 

eftersom behandlingsrutiner kommer i vägen för sociala aktiviteter och sportutövande. De flesta 

diabetessjuka ungdomarna kommer till en vändpunkt då de vill lära sig mer om sin sjukdom. 

Tidigare har behandlingen till största del utförts av föräldrar. Ökad kunskap om den egna vården 

är nödvändig för ökad självständighet. Det är viktigt för ungdomar att kunna deltaga i samma 

aktiviteter som sina vänner. Den egna vården ses då som en börda som de tvingas anpassa sina 

liv efter(Christian et. al. 1999). 

 

Under frigörelsetiden samarbetar ungdomar och deras föräldrar. Ungdomarna övar på att fatta 

korrekta beslut genom att diskutera sina beslut med sina föräldrar. Sådana erfarenheter gör det 

möjligt för ungdomar att stegvis öka sitt själförtroende i hantering av egenvård (Christian et. al. 

1999; Huus et. al. 2007). Det är viktigt för ungdomar med diabetes att ha kunskap och tillräckligt 

självförtroende för att kunna sköta sin behandling själva. Ju mer egenvård ungdomarna kan klara 

på egen hand desto mer frihet får de (Hanna et. al. 2000). 

 

Ungdomar med diabetes upplever att de har svårare att frigöra sig från sina föräldrar än sina 

kamrater. Att se vänner frigöra sig från föräldrar samtidigt som de själva tvingas till ett längre 

beroende av föräldrar är jobbigt. Att själv kunna sköta sin diabetesbehandling kräver stort ansvar. 
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Det kan vara svårt för föräldrar att låta sina barn ta det ansvaret. Ungdomar med diabetes 

upplever sina föräldrar som mer strikta och med mer inflytande på deras liv i jämförelse med 

friska ungdomar. De upplever även press då de övergår till att sköta sin egen behandling. 

(Christian et. al. 1999; Huus et. al 2007; Hanna et. al 2000; Buchbinder et. al. 2005). 

 

Vänner har stor betydelse under frigörelseprocessen. De fungerar som ett stöd då ungdomar 

frigör sig allt mer från familjen. I början av tonårstiden undviker många diabetessjuka ungdomar 

att berätta för sina vänner om sin sjukdom samt vad den innebär för dem. Under den första tiden 

i tonåren har jämnåriga vänner ofta svårt att förstå sjukdomens betydelse. Ungdomar med 

diabetes upplever att relationen till vänner förändras då de förklarar vad diabetes innebär. Senare 

under tonårstiden ökar deras förståelse och de unga diabetikerna kan berätta mer om sin sjukdom. 

På så vis får de stöd och känner en trygghet i att omgivningen vet vad som kan hända, och kan 

agera i situationer med blodsockerfall (Christian et. al 1999; Huus et. al. 2007).  

 

Det är vanligare att flickor på ett tidigare stadium övergår till att sköta sin diabetessjukdom på 

egen hand. Flickor upplever att de har höga krav på sig att vara självständiga. Blir kraven för 

höga kan det leda till slarv med egenvård. I familjer där föräldrarna är mer involverade i 

behandlingen av diabetes har ungdomarna bättre värden. Det är därför viktigt att övergången till 

självständighet sker gradvis och i den takt som tonåringen klarar av att hantera (Williams 1999; 

Grey et. al. 1998). 

 

Att ha kontroll över sin situation och vara kapabel att sköta sig själv är viktigt för ungdomar. 

Även om de lärt sig vikten av att ha vänner med kunskap om sjukdomen kan omtanken från 

vänner upplevas som inkräktande och förolämpande Vänners försök att erbjuda hjälp kan leda 

till konflikter (Huus et. al. 2007; Buchbinder et. al. 2005). 
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DISKUSSION 

I denna del diskuteras först de metoder som använts i studien och därefter diskuteras resultatets 

innehållsliga delar. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och unga vuxna upplever sin diabetessjukdom. 

Friberg (2006) beskriver att en litteraturstudie ger en bra överblick över det aktuella 

forskningsläget. Författarna valde därför att göra en litteraturstudie. En annan möjlighet hade 

kunnat vara att studera självbiografier men det framkom tidigt att det fanns ont om information 

skriven av ungdomarna själva. En orsak skulle kunna vara att unga människor inte hunnit med 

att skriva någon biografi. Nackdelen med en litteraturstudie är att författarna tolkar andras 

resultat istället för att inhämta information direkt från den grupp som avses undersökas.  

 

Studien är baserad på 14 artiklar som uppfyller de inklusionskriterier som författarna angett. 

Inklusionskriterierna innebar att artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet, relevanta för syftet, 

ej äldre än 10 år samt att metoden som använts var kvalitativa empiriska studier. Både äldre och 

nyare artiklar visade på samma resultat vilket gör att 10 år gamla artiklar inte kan ses som för 

gamla. Då författarna ville beskriva ungdomars upplevelser av sjukdomen ansågs att kvalitativ 

metod var nödvändigt i artiklarna.  

 

Ett inklusionskriterie i studien var att artiklarna skulle beskriva ungdomar med diabetes i länder 

med liknande levnadsstandard som i Sverige. Detta eftersom författarna avsåg att studera 

svenska ungdomars upplevelser. En liknande levnadsstandard var nödvändig för att 

upplevelserna skulle överensstämma. 

 

Artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Båda databaserna innehåller 

artiklar från ett stort antal vetenskaplig tidskrifter. Huvudsökorden var diabetes och ungdomar. 

De kombinerades med nya ord vilket preciserade sökningen till relevanta artiklar för studiens 

syfte. Det framkom att det fanns mycket information om föräldrars samt hela familjers 

upplevelser av att ha en tonåring i familjen med diabetes. Då författarna avsåg att beskriva 

ungdomars upplevelser exkluderades de som enbart handlade om familjer och föräldrar. Vissa av 

de artiklar som inkluderats i studien handlar dock om både föräldrar och ungdomars upplevelser. 

Då nya tilläggsord vid sökning inte genererade fler relevanta artiklar ansåg författarna att 

ytterligare sökning inte var nödvändig. 

 

De utvalda artiklarna granskades av var och en av författarna enskilt och diskuterades sedan 

gemensamt. Detta för att minska risken att resultaten misstolkades. Då alla artiklarna var 

engelskspråkiga har de översatts till svenska av författarna. Tveksamheter har diskuterats mellan 

författarna för att få en så korrekt översättning som möjligt.  
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När artiklarna var analyserade och genomlästa flera gånger framkom två teman. Att formulera 

teman innebar vissa svårigheter då information kunde anses passa in under flera teman. Olika 

förslag på teman lades fram innan de två valdes ut. 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och unga vuxna upplever att leva med diabetes. 

Denna övergripande fråga konkretiserades i en fråga om dels vad det innebär att ha diabetes, dels 

i en fråga om ungdomars upplevelser av sin diabetessjukdom. Dessa båda frågor har inte 

separerats utan integrerats och presenteras i resultatet som två teman som analyserats fram. Även 

dessa teman överlappar varandra och beskriver ungdomars upplevelser av att leva med diabetes 

ur en rad olika aspekter som påverkar varandra. I denna diskuterande del förs de två temana 

samman. 

 

Ungdomar upplever sin sjukdom på olika sätt, det skiljer sig mellan hur pojkar och flickor 

upplever sin sjukdom. Pojkar har i större utsträckning svårare att acceptera sin sjukdom. De vill 

inte att det ska synas eller märkas att de är annorlunda. Flickor identifierade sig med sin sjukdom 

och har lättare att acceptera sin situation. Flickor har däremot svårare att följa sin behandling, de 

föll lättare för frestelsen när det bjöds på godsaker (Williams, 1999; Williams, 2000) En 

anledning till denna skillnad mellan könen skulle kunna hänföras till preadolescensen som sker 

tidigare för flickor än för pojkar. (Goldinger, 1999). 

 

Att leva med diabetes innebär att leva ett liv med regelbundna tider. Mat och injektioner måste 

tas på samma tid varje dag. Ungdomarna upplever att det är det som skiljer sig mest mellan dem 

och friska ungdomar. De blir begränsade i sin vardag och kan inte vara spontana utan måste 

planera sin vardag mer än ungdomar utan diabetes (Huus, et. al. 2007). Även här skiljer det sig 

mellan pojkar och flickor. Flickor tycker att det är ett större problem än pojkar (Williams, 1999; 

Williams, 2000). 

 

Ungdomar med diabetes har regelbunden kontakt med vården, därför är det viktigt för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal att veta hur ungdomar upplever sin sjukdom och hur de 

vill bli bemötta av vårdpersonal. Ungdomar vill ha kunskap om sin sjukdom och vill känna att 

vårdpersonalen förstår att de både har en sjukdom och lever ett tonårsliv med allt vad det innebär. 

Det är viktigt att hitta en bra balans i hur mycket ansvar tonåringen själv ska få för sin sjukdom 

och hur mycket föräldrar ska gå in och stötta (Kyngäs, 2003; Christian, et. al. 1999; Hanna et al 

2000). 

 

Ungdomarna lever med en ständig oro för att få lågt blodsocker och att inte hinna få i sig något 

att äta så att de förlorar medvetandet. När de är i skolan känner de sig trygga för de flesta lärare 

och klasskamrater vet hur de ska göra om de får lågt blodsocker. Då är de mer oroliga för att det 

ska bli pinsamt. I andra sammanhang exempelvis i affärer eller när de är för sig själva är oron 

större. Ungdomar är medvetna om följdsjukdomar diabetes kan medföra, men oroar sig inte 

särskilt mycket för dem eller för att dö av sjukdomen i förtid (Weinger ,et. al. 2001). På det sättet 

skiljer sig inte diabetes ungdomar från andra ungdomar, de lever i nuet och oroar sig inte så 

mycket för framtiden.  
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Det framkom i en engelsk studie att maten som serverades i skolan inte var tillräckligt nyttig och 

att det inte fanns nyttiga mellanmål att köpa i skolan, utan mest godis och andra sötsaker (Hayes-

Bohn. et. al. 2004). Artiklarna i studien är ifrån USA, Storbritannien (UK), Sverige och Finland i 

dessa länder skiljer sig skolmatsystemen. Varför dessa uttalanden inte behöver instämma på 

svenska skolor. Problemen med skolmat är kulturbundna. Det pågår ständigt diskussion om 

skolmatens kvalitet och i den bör även diabetikers behov av näringsriktig kost inkluderas.  

 

Som Goldfinger (1996) beskriver är tiden mellan barndom och tonår den tid då individen börjar 

ifrågasätta vuxenvärlden. Det leder till konflikter då ungdomar upplever att föräldrar inte har 

tillräcklig förståelse för dem. I familjer där ett barn har diabetes förekommer ofta bråk relaterade 

till sjukdomen (Weinger, et. al. 2001; Kyngäs, 1995). Det är viktigt att vårdpersonal hjälper och 

stöttar hela familjen genom att informera och svara på eventuella frågor. Med ökad kunskap får 

föräldrar och ungdomar bättre förståelse för varandra. Författarna anser att sjuksköterskan på 

detta sätt kan underlätta för diabetessjuka ungdomar. Amer (1999) beskriver att i familjer som 

normaliserar hur de hanterar sjukdomen känner sig barn och ungdomar mer självsäkra både i 

hemmet och i andra sociala situationer.  

 

För ungdomar är det viktigt att inte vara annorlunda och att kunna medverka i samma aktiviteter 

som sina vänner. För att kunna frigöra sig från föräldrar måste de successivt ta över ansvaret för 

sin diabetesbehandling (Christian, et. al. 1999). Sjukdomen innebär att ungdomar har svårare att 

frigöra sig från sina föräldrar. De upplever frustration över att se vänner frigöra sig från familjen 

tidigare.  

 

Vänner har stort betydelse för ungdomar under frigörelseprocessen. När de sjuka ungdomarna 

lämnar den trygghet som familjen inneburit söker de istället stöd hos vänner. Under 

frigörelsetiden använder tonåringen ofta vänner för att underlätta frigörelsen från föräldrarna 

(Goldinger, 1999). Den här studien har visat på vilka sätt vänner påverkar sjuka ungdomar, både 

positivt och negativt.  
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Konklusion 

Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan hur flickor och pojkar anpassar sitt liv efter sin 

sjukdom. Det märks både i det dagliga livet med kompisar, skola och fritidsaktiviteter och i 

frigörelseprocessen från sina föräldrar. Pojkar har svårare att acceptera sin sjukdom än vad 

flickor har, flickor har däremot det svårare för att följa regelbundna rutiner och regler.  

 

Ett resultat som kan lyftas fram är sjuksköterskans viktiga roll i mötet med ungdomar med 

diabetes. Ungdomar med diabetes hamnar ibland i en situation där de både utsätts för föräldrars 

och vårdens stränga krav när det gäller medicinering och att ta ansvar för sin sjukdom. Det är 

vikigt att sjuksköterskor vet hur de ska möta ungdomar, få deras förtroende och ställa lagom 

höga krav på dem. I studier framkommer att det inte är helt ovanligt att ungdomar tvingas ta till 

lögner då de inte klarar att följa den strikta livsföringen och hellre ljuger än att våga erkänna att 

de ”syndar”. Ungdomar vill få kunskap om sin sjukdom av sjuksköterskor, informationen ska 

vara på ungdomarnas nivå och vara lätt att ta till sig. 

 

Forskning kring diabetes och insulinbehandling går framåt. Studier av den här typen har därför 

kort varaktighet. Nya studier bör göras i takt med att nya behandlingsmetoder införs. Det har 

visat sig att ungdomar upplever sin sjukdom olika beroende på vilken behandlingsmetod de 

använder. Det skulle vara intressant att studera hur olika behandlingsformer förändrar 

ungdomars upplevelser av hur det är att leva med diabetes typ1.  
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 BILAGA 1 

Översikt artiklar 

Artikel 1 Gender, adolescence and the management of diabetes. 

Författare Williams, C. 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 

Årtal 1999, 30(5) 

Syfte Att undersöka på vilka sätt kön påverkar ungdomars sätt att leva med diabetes. 

Metod Intervjuer med ungdomar och deras mödrar. 

Resultat Pojkar och flickor både upplever och hanterar sin sjukdom på olika sätt. 

 
Artikel 2 Gaining freedom: self-responsibility in adolescents with diabetes. 

Författare Christian, BJ., D’Auria, JP., Fox, LC. 

Tidskrift Pediatric Nursing  

Årtal 1999 25(3) 

Syfte Att undersöka vilken betydelse upplevelsen av diabetes har för att ungdomar själva ska 

kunna ta ansvar för sin egenvård. 

Metod Intervjuer med ungdomar. 

Resultat Utvecklingen mot självständighet innefattar för ungdomar en gradvis mognad både 

känslomässigt och kognitivt. Även stöd från vänner och kunskap om egenvård är viktiga 

delar i frigörelseprocessen. 

 
Artikel 3 Adolescents’ experience of living with diabetes. 

Författare Huus, K., Enskär, K. 

Tidskrift Paediatric Nursing 

Årtal 2007 19(3) 

Syfte Att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes. 

Metod Intervjuer med ungdomar. 

Resultat Att vara ung och leva med diabetes kan upplevas som att man kastas mellan att vara normal 

och att vara annorlunda. 

 
Artikel 4 Adolescent views of diabetes-related parent conflict and support: A focus group analysis. 

Författare Weinger, K., O’Donnell, K., Ritholz, M. 

Tidskrift Journal of Adolescent Health 

Årtal 2001; 29 

Syfte Att öka förståelsen angående diabetesrelaterad osämja mellan ungdomar och deras föräldrar. 

Metod Grupper med flickor för sig och pojkar för sig deltog vid tre olika tillfällen i gruppsamtal. 

Resultat Ungdomar upplever att föräldrar oroar sig för mycket  och att föräldrar har svårt att förstå 

dem 
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Artikel 5 Adolescents’ perceived benefits and barriers related to diabetes self-management – Part 1. 

Författare Hanna, K., Guthrie, D. 

Tidskrift Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 

Årtal 2000; 23 

Syfte Att identifiera ungdomars upplevda fördelar och nackdelar då de övergår till att sköta sin 

diabetes på egen hand. 

Metod  Intervjuer med ungdomar.                                                                       

Resultat Ungdomarna anser att god kunskap om egenvård underlättade frigörelseprocessen. De anser 

att förmågan att sköta sin diabetes själv underlättar för föräldrarna genom att minska deras 

ansvar, stress samt oro. Samtidigt uppger ungdomarna att det ansvar som frigörelsen medför 

är en nackdel. Likaså är föräldrar som har svårt att överlåta kontrollen ett motstånd. 

 
Artikel 6 Parents’ and adolescents’ perceptions of helpful and nonhelpful support for adolescents’ 

assumption of diabetes management responsibility. 

Författare Hanna, K., Guthrie, D. 

Tidskrift Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 

Årtal 2001; 24 

Syfte Att undersöka vad ungdomar med diabetes samt deras föräldrar anser är bra och dålig 

support. 

Metod Intervjuer med ungdomar och deras föräldrar 

Resultat Både föräldrar och ungdomar beskriver att råd från sjukvårdpersonal både kan vara bra och 

dåliga. Sjuksköterskan kan uppmuntra föräldrar att använda lämplig vägledning och 

ungdomar att kunna prata om sina behov. 

 
Artikel 7 Adolescent and parent assessments of diabetes mellitus management at school. 

Författare Hayes-Bohn, R., Neumark-Sztainer, D., Mellin, A., Patterson, J 

Tidskrift Journal of School Health 

Årtal 2004 74(5) 

Syfte Att undersöka åsikter och rekommendationer angående behandling av diabetes typ 1 i 

skolan. 

Metod Intervjuer med ungdomar samt minst en av deras föräldrar. 

Resultat Ungdomarna uppger att många lärare och annan personal på skolan har för lite kunskap om 

diabetes. De säger att maten i skolan inte är tillräckligt hälsosam och att många regler på 

skolan inte är anpassade till diabetiker. 

 
Artikel 8 Patient education: perspective of adolescents with a cronich disease 

Författare Kyngäs, H 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing 

Årtal 2003; 12 

Syfte Att undersöka olika typer av patientutbildande strategier ur ungdomars perspektiv. 

Metod Intervjuer med ungdomar som lider av en kronisk sjukdom. 

Resultat Idealisk patientundervisning är väl förberedd baserad på ungdomars behov. Bra är även 

skriven information. En bra genomförd patientundervisning hjälper ungdomar att ta hand om 

sig själva på bästa möjliga sätt. 
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Artikel 9 The effect of diabetes on adolescents’ quality of life. 

Författare Faro, Beverly 

Tidskrift Pediatric Nursing 

Årtal 1999 25(3) 

Syfte Att undersöka på vilka sätt diabetes påverkar livskvaliteten. 

Metod Intervjuer med ungdomar. 

Resultat Ungdomar upplever att det mest bekymmersamma är matrestriktioner. De upplever även att 

den regelbundenhet i matvanor som diabetes kräver har en negativ inverkan på det sociala 

livet. 

 
Artikel 10 Personal and family factors associated with quality of life in adolescents with diabetes. 

Författare Grey, M., Boland, E., Yu, C., Sullivan-Bolyai, S., Tamborlane, W. 

Tidskrift Diabetes Care 

Årtal 1998 21(6) 

Syfte Att utvärdera de faktorer som inverkar på livskvaliteten hos ungdomar med diabetes typ 1. 

Metod Frågeformulär med öppna frågor. 

Resultat Även de ungdomar som har ett önskvärt HBA1c-värde kan uppleva att diabetes har en 

negativ inverkan på deras liv.  

 
Artikel 11 Doing health, doing gender: teenagers, diabetes and asthma. 

Författare Williams, C. 

Tidskrift Social Science & Medicine 

Årtal 2000; 50 

Syfte Att undersöka könskillnader vid hanteringen av en kronisk sjukdom. 

Metod Intervjuer med ungdomar som lider av en kronisk sjukdom varav 20 diabetiker. 

Resultat Flickor integrerar ofta sjukdomen i sitt vanliga liv medan pojkar försöker förminska den och 

utesluta den ur sin vardag. 

 
Artikel 12 The role of friendship in the lives of male and female adolescents: does diabetes make a 

difference? 

Författare Helgeson, V., Reynolds, K., Escobar, O., Siminerio, L., Becker, D. 

Tidskrift Journal of Adolescent Health 

Årtal 2007; 40 

Syfte Att undersöka hur relationer till vänner skiljer sig mellan friska ungdomar och ungdomar 

med diabetes typ 1. 

Metod Intervjuer med friska samt diabetessjuka ungdomar. 

Resultat Att ha en bästa vän var lika vanligt bland friska som sjuka ungdomar. Bland ungdomar med 

diabetes var det mindre vanligt med en vän av motsatt kön. 

 
Artikel 13 Diabetes: an adolescents’ perspective. 

Författare Kyngas, H., Barlow, J. 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing 

Årtal 1995; 22 

Syfte Att undersöka vilka personliga betydelser diabetes har samt på vilket sätt diabetes inverkar 

på livskvaliteten. 

Metod Intervjuer med ungdomar. 

Resultat Ungdomar upplever att diabetessjukdomen kontrollerar och begränsar deras självständighet 

samt frihet. 
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Artikel 14 Assessing adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus: a multiple perspective pilot 

study using visual illness narratives and interviews. 

Författare Buchbinder, M., Detzer, M., Welsch, R., Christiano, A., Patashnick, J., Rich, M. 

Tidskrift Journal of Adolescent Health 

Årtal 2005; 36 

Syfte Att undersöka hur ungdomar upplever sin sjukdom. 

Metod Intervjuer med ungdomar samt deras vårdpersonal. Ungdomarna fick sedan videofilma ca 8 

timmar av sitt liv. Detta följdes sedan upp med ytterliggare en intervju. 

Resultat Diabetes påverkar ungdomar på både positiva och negativa sätt. 

 

 


