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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en stor folksjukdom som främst drabbar yngre 

människor. Att drabbas av diabetes är påfrestande fysiskt och psykiskt. Det är därför 

ett viktigt ämne att belysa för att kunna underlätta och förbättra vården av barn och 

ungdomar med diabetes.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa barn och ungdomars erfarenheter 

av att leva med diabetes typ 1. 

Metod: Litteraturstudien är en sammanställning av 10 kvalitativa studier där 

samtliga kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. Deltagarna i 

litteraturstudien var 6–22 år gamla. 

Resultat: Resultatet visade på barn och ungdomars erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1 från att få diagnosen, ta kontroll över sjukdomen, få stöd från 

hälsoprofessioner, familj och vänner till att lära sig leva ett förändrat men ”normalt” 

liv. 

Konklusion: Att leva med diabetes är en ständig kamp om att leva så normalt och 

självständigt som möjligt. Detta underlättas genom stöd och tillräcklig information 

från familj och vårdpersonal. Denna fördjupande kunskap och förståelse av barn och 

ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes kan bidra till förbättrad 

diabetesvård som kan underlätta för dessa att leva ett gott liv trots diabetes. 

Nyckelord: Ungdomar*. Upplevelse*. Diabetes typ 1*. 



 

 

Abstract 

Background: Diabetes type 1 is a large endemic disease that mainly affects younger 

people. Diabetes has shown to be straining physically and psychologically and is an 

important subject to highlight to ease and improve the care for adolescents with 

diabetes. 

Purpose: The aim with this literature study was to highlight children and 

adolescents experience of living with diabetes type 1. 

Method: The literature study is a compilation of 10 qualitative studies that has been 

quality reviewed, analysed and compiled. The participants in the study was 6-22 

years old. 

Results: The result showed children and adolescents experiences of living with 

diabetes type 1. From being diagnosed, taking control of the disease, getting support 

from healthcare, family and friends to learning how to live a changed but “normal” 

life. 

Conclusions: To live with diabetes is a constant struggle to live as normal and 

independent as possible. This facilitates with care and information from family and 

health professionals. Increased knowledge and understanding of children and 

adolescence experience of living with diabetes may help to improve diabetes 

healthcare which can ease their life despite diabetes. 

Key words: Adolescence*. Experience*. Diabetes type 1*.



 

 

Innehåll 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 1 
Sjukdomen diabetes ................................................................................................................................... 1 
Omvårdnad vid diabetes typ 1 ................................................................................................................... 2 
Barn och ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1........................................................... 2 
Problematisering/motiv till syfte .............................................................................................................. 4 
Syfte ............................................................................................................................................................. 4 

Metod .............................................................................................................................................................. 4 
Definitioner ................................................................................................................................................ 5 
Sökmetoder ................................................................................................................................................. 5 
Urval ............................................................................................................................................................ 6 
Analys .......................................................................................................................................................... 6 
Forskningsetik ............................................................................................................................................ 7 

Resultat ........................................................................................................................................................... 8 
Barn och ungdomars erfarenheter av att få diagnosen diabetes typ 1 .................................................... 8 

Att konfronteras med diagnosen ........................................................................................................... 8 
Attityder och bemötandet från omgivningen ........................................................................................ 9 

Processen att integrera och hantera sjukdomen .................................................................................... 10 
Behov av kunskap och utbildning ........................................................................................................ 10 
Blodsockerkontrollernas betydelse ..................................................................................................... 10 
Vägen till självhantering av egenvård vid diabetes typ 1 ..................................................................... 11 

Barn och ungdomars stöd från andra ..................................................................................................... 12 
Stöd från familj ..................................................................................................................................... 12 
Stöd/brist på stöd från vänner och andra betydelsefulla personer ................................................... 13 
Stöd/brist på stöd från hälsoprofessioner .......................................................................................... 13 

Leva ett förändrat men ”normalt” liv ...................................................................................................... 14 
Positiva aspekter med diabetes ............................................................................................................ 14 
Utmaningar att leva med diabetes typ 1 som barn och ungdom ....................................................... 14 

Diskussion .................................................................................................................................................... 16 
Resultatdiskussion ................................................................................................................................... 16 

Barn och ungdomars erfarenheter att få diagnosen diabetes typ 1 ................................................... 16 
Processen att integrera och hantera sjukdomen ................................................................................ 17 
Barn och ungdomars stöd från andra.................................................................................................. 17 
Att leva ett förändrat men normalt liv ................................................................................................ 18 
Betydelse för omvårdnad .....................................................................................................................20 

Metoddiskussion ...................................................................................................................................... 21 
Forskningsetisk diskussion ...................................................................................................................... 22 
Konklusion ................................................................................................................................................ 22 

Referenser..................................................................................................................................................... 24 
 
 

 
 
Bilaga 1, Sökvägar 
Bilaga 2, Artikelöversikt 



 

1 
 

Bakgrund 

Människor som drabbas av diabetes typ 1 som ung står inför att lära sig leva med en 

kronisk sjukdom som innebär livsstilsförändringar med dagliga behandlingsinsatser. 

De upplever ofta en oro över komplikationer som i sin tur kan påverka den 

psykosociala hälsan (Mosand Dammen & Stubberud, 2011. s. 507). Denna 

litteraturstudie kommer att belysa barn och ungdomars erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1. 

Sjukdomen diabetes 

Enligt International diabetes federation (2015) är det cirka 542 000 barn i åldrar 0-

14 år som har diabetes typ 1 i världen och det är ytterligare cirka 86 000 barn som 

utvecklar diabetes typ 1 varje år i världen (s. 50). I Sverige var det ungefär 39 671 

personer som levde med diabetes typ 1 år 2015, 433 personer hade fått nydebuterad 

diabetes typ 1 samma år (Nationella diabetesregistret, 2015, s. 18). År 2014 var det 

ungefär 422 miljoner vuxna i världen som levde med någon typ av diabetes och år 

2012 hade diabetes orsakat 1.5 miljoner dödsfall (WHO, 2016, s. 23-25). 

 

Diabetes består av två huvudtyper, diabetes typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 innebär 

insulinbrist som orsakas av en autoimmun reaktion, det vill säga antikroppar bildas 

och angriper beta-cellerna som producerar insulin. Symtom som uppstår är bland 

annat stora urinmängder, ökad törst, trötthet och acetonluktande andedräkt. Vid 

diabetes typ 2 utvecklas insulinresistens över en längre tid och leder till funktionell 

insulinbrist. Diagnostiseringen av diabetes bestäms av förhöjda blodglukosvärden 

genom att ta plasmaglukos i fasta, alternativt med peroral glukosbelastning. En 

plasmaglukos som överstiger 6.1 mmol/l under fasta vid flera tillfällen kan ställa 

diagnosen. Vid glukosbelastning testas glukostoleransen genom regelbunden 

mätning av blodglukos. Det vill säga kroppens omsättningshastighet över en viss 

mängd tillförd glukos utreds (Ericson & Ericson, 2012, s. 550-555). 

 

För att leva ett så bra och långt liv som möjligt bör en låg och stabil glukosbalans 

eftersträvas, glukosnivån bör ligga på 4-7 mmol/l. Behandlingen består av fysisk 

aktivitet, kost och insulinbehandling. Personer med Diabetes typ 1 behöver daglig 

insulintillförsel för att ha ett stabilt glukosvärde (Mosand Dammen & Stubberud, 

2011, s. 508-509). 
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Personer med diabetes drabbas ofta av komplikationer relaterat till ett obalanserat 

glukosvärde. En vanlig komplikation är hypoglykemi vilket innebär låg 

blodsockernivå. Symtom på detta kan bland annat vara blekhet, hjärtklappning, 

illamående och huvudvärk (Mosand Dammen & Stubberud, 2011, s. 522-523). 

Diabetisk ketoacidos eller hyperglykemi är andra komplikationer, dessa är tillstånd 

med insulinbrist eller minskad förbrukning av glukos. Några symtom är huvudvärk, 

acetondoftande utandning, illamående och kräkningar (Ericson & Ericson, 2012, s. 

575). 

Omvårdnad vid diabetes typ 1 

Grundläggande arbetsområden för en sjuksköterska är enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) att förebygga sjukdom, minska lidande, återställa och 

främja hälsa. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad med respekt för mänskliga 

rättigheter och ta hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. Sjuksköterskan 

ansvarar för att tillämpa och utarbeta godtagbara riktlinjer för omvårdnad, ledning, 

forskning och utbildning (s. 3-8). Diabetessjuksköterskans uppgift är att utforma ett 

informationsprogram. Sjuksköterskan bedömer personens behov och sätter upp 

behandlingsmål över motion, kost och medicinsk behandling. Personen med diabetes 

utbildas även i att själv kontrollera sitt blodglukosvärde och genom beräkning av 

fysisk aktivitet och födointag kan personen själv dosera insulinet efter 

blodglukosvärdet (Ericson & Ericson, 2012, s. 587). 

 

Diabetessjuksköterskor beskriver i en studie behovet av att upprätthålla en god 

kontakt med skolor för att kunna stödja och ge en god vård till ungdomar med 

diabetes. Sjuksköterskorna beskrev att stödet till barn var bristfälligt och att stödet 

borde vara bättre (Marshall, Gidman, & Callery, 2013). En annan studie visade att 

vårdpersonal var oroliga över att unga människor med diabetes typ 1 skulle tappa 

kontakten med hälso- och sjukvården vid byte mellan barn- till vuxenklinik. Minskad 

vårdkontakt kan leda till ökad risk för lång- och korttidskomplikationer (Visentin, 

Koch & Kralik, 2006).  

Barn och ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 

Barn och ungdomar berättade att det var viktigt med självständighet men trots det så 

var de beroende av vuxna, de beskrev att det var svårt att balansera egenvården med 
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vardagslivet då det kan vara jobbigt att ta injektioner och blodsockerkontroller bland 

andra människor. De berättade även om en oro över komplikationer som kan uppstå i 

framtiden men även om korttidskomplikationer som exempelvis hypoglykemi 

(Serlachius, Northam, Frydenberg, & Cameron, 2012). Visekruna, Edge & Keeping-

Burke (2015) beskriver i en studie att unga kvinnor bland annat var oroliga över 

framtida komplikationer gällande graviditeter och att detta medför en stress. Andra 

unga kvinnor kunde sluta ta insulinet för att de ville gå ner i vikt. 

 

Att skämmas, känna sig obekväm, frustrerad och begränsad är några av de problem 

som ungdomar med diabetes typ 1 beskrev (Balfe, 2009).  I en studie med 91 barn och 

ungdomar i åldrarna 11-16 år skattade 53-79% att deras liv var bra, 90% skattade att 

diabetessjukdomen inte påverkade deltagandet i skolan och 80-93% hade bra kontakt 

och stöd med deras diabetesteam. De yngre deltagarna, 11-13 år hade bättre kontroll 

över sin diabetes än de som var 14-16 år. Detta var relaterat till bättre kost, mindre 

stillasittande, mer socialt stöd och bättre uppfattning om hälsa. De positiva 

uppfattningarna från deltagarna över att leva med diabetes var relaterat till 

kompetens och autonomi medan de negativa uppfattningarna innebar skuld, skam 

och stress. En person beskrev att det kändes orättvist att ha diabetes när andra 

personer var så hälsosamma (Serrabulho, Matos & Raposo, 2012). Barn och 

ungdomar i en studie ansåg bland annat att det var lättare att äta hälsosammare om 

hela familjen åt tillsammans (Rovner, Mehta, Haynie, Robinson, Pound, Butler, & 

Nansel, 2010). Barn och ungdomar i en studie berättade däremot om fördelar med 

insulinpumpar, att det bland annat gav en bättre livskvalitet så som möjligheter till 

mer flexibilitet i kosten, att kunna äta mer varierat och när som helst på dagen. Även 

hälsofördelar som en stabilare blodsockernivå, förbättrad hälsa och ett minskat antal 

insulininjektioner framkom (Alsaleh, Taylor & Smith, 2012). Användandet av 

insulinpump kunde däremot begränsa viss fysisk träning (Ryninks, Sutton, Thomas, 

Jago, Shield, & Burren, 2015).  

 

Synen på diabetesteamet var olika, vissa barn och ungdomar ansåg att de fick 

tillräckligt med stöd, medan andra beskrev att de inte blev förstådda av teamet. 

Deltagarna berättade att diabetesteamet tvingade dem till hur de skulle leva och att 

de blev sedda som en sjukdom och inte som en person (Kyngas, & Barlow, 1995). 

Diabetesteamet kan bestå av dietist, kuratorer, sjukgymnaster och fotvårdare 
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(Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010, s. 149). Av fyra ungdomar 

som hade bytt till vuxenklinik var det bara en som haft kontakt med dietist under de 

senaste fem åren. Två beskrev att de inte fått tillräckligt med utbildning om sin 

diabetes efter diagnosen (Visentin et al., 2006). Andra beskrev dock att de inte fick 

vara med i besluten som togs om sin egenvård (Wiley, Westbrook, Long, Greenfield, 

Day, & Braithwaite, 2015). Likheter och skillnader visades inom vården för barn och 

ungdomar mellan vuxenkliniker och barnkliniker, likheter låg i ett stort stöd till 

självskötsel och egenvård. Skillnader var att barn vid barnkliniker beskrev ett mer 

mångdimensionellt stöd, som större tillgång till vården och ett ökat utbud av 

vårdresurser samt en ökad närvaro av föräldrars delaktighet i vården av barnens 

diabetes. Ungdomarna i vuxenkliniken berättade att de upplevde sig vara mindre 

synliga för vården (Lundin, Öhrn & Danielson, 2008). 

Problematisering/motiv till syfte 

Enligt ovanstående studier framgår det att många barn och ungdomar med Diabetes 

typ 1 inte upplevde att de fick en adekvat behandling eller blev bra bemötta. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att varje enskild person ska bemötas efter 

deras egna förutsättningar och ses utifrån fler aspekter än symtombilden för att få 

god vård samt öka välbefinnandet och livskvaliteten (s. 6-7). Det beskrivs även i 

ovanstående studier att barn och ungdomar med diabetes typ 1 lever med många 

svårigheter och att vägen till ökad livskvalitet och välbefinnande underlättas genom 

gott stöd från människor omkring dem. Genom mer kunskap om barn och 

ungdomars erfarenhet av att leva med diabetes typ 1 kan förhoppningsvis 

sjuksköterskans förutsättningar att ge god vård öka och därigenom främja ett gott liv 

hos barn och ungdomar trots diabetes. 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa barn och ungdomars erfarenheter av att 

leva med diabetes typ 1. 

 

Metod 

Litteraturstudier berör en klinisk fråga som är fokuserad genom att använda en strikt 

metod för att finna, granska och kvalitetsgradera relevanta studier (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016, s. 99). Kvalitativa studier grundar sig på 
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intervjuer, observationer, fokusgrupper och syftar till att karaktärisera något (Olsson 

& Sörensen, 2011, s. 131). Litteraturstudiens syfte var att belysa barn och ungdomars 

erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 och därför valdes kvalitativa studier. 

Definitioner 

Enligt socialtjänstlagen § 2 är man barn upp till 18 år (SFS, 2001:453). 

Det finns olika definitioner på vilken ålder som räknas till att vara ungdom. 

Nationalencyklopedin (2016) beskriver att ungdomar är personer mellan 15-30 år. 

Enligt Haugstvedt (2013) kan ungdomar delas upp i tre stadier; tidig ungdomstid, 

ungdomstid och sen ungdomstid vilka inkluderar personer från 10-20 år, detta med 

utgångspunkt i Eriksons utvecklingsteori och Piagets teori om kognitiv utveckling (s. 

342). Författarna till litteraturstudien har valt att definiera barn och ungdomar som 

6-22 år med utgångspunkt från hur de empiriska studierna är genomförda, detta val 

gjordes för att få tillräckligt med studier om ämnet men också för att åldersskillnaden 

inte skulle vara allt för stor så att det kan komma att påverka resultatet. 

Sökmetoder 

I litteraturstudien användes relevanta empiriska studier för att besvara syftet. För att 

finna relevanta studier gjordes artikelsökningar i Cinahl, Pubmed och Scopus. 

Sökorden “diabetes type 1”, “adolescence” och “experience” användes. Eftersom det 

finns många synonymer till de sökord som användes inleddes arbetet med att 

använda Boolesk söklogik, detta är en metod enligt Östlundh (2006) för att få med 

alla synonymer och därför utöka sökningen. Därefter användes sökhistoria för att på 

ett enkelt sätt få kontroll över sökningarna och för att kunna kombinera sökord fritt 

och effektivt (s. 59-62). Sökvägar och avgränsningar redovisas i bilaga 1. Genom 

manuella sökningar har även en granskning av andra studiers referenslistor 

genomförts för att upptäcka relevanta studier till litteraturstudien.  

 

Det gäller att inkludera studier som kan ge en bra grund för studiens syfte och 

resultat. Begränsningar minskar enligt Billhult & Gunnarsson (2012) risken för ett 

splittrat resultat och genom att använda variation i åldrarna uppstår det 

variationsrika resultat (s. 134). I litteraturstudien inkluderades studier som var 

avgränsade till max 10 år, peer reviewed och omvårdnadsinriktade samt ungdomar 6-

22 år. Författarna exkluderade studier med deltagare som inte passade in i 



 

6 
 

åldersgruppen 6-22 år, som inkluderade personer med diabetes typ 2, vårdpersonal 

och anhörigas perspektiv då dessa inte är relevanta mot syftet. 

Urval 

En granskning av en litteraturstudies kvalitet behöver inte vara entydig men kan 

granskas i olika steg från syfte, design, urval, metod, analys och tolkning av resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 122-125). Urvalsprocessen gjordes i fyra steg, i 

urval ett valdes antal studier utifrån titlar vars abstrakt hör ihop med syftet. I andra 

urvalet granskades studierna för att se till att de var kvalitativa, etiskt granskade och 

att de inkluderar den åldersgrupp som fokuserades samt att övriga inklusions- och 

exklusionskriterier uppfylldes. I tredje urvalet gjordes en kvalitetsgranskning av 

studierna som bestod av “ja”, “nej” och “vet inte” frågor, genom detta fick studierna 

poäng och graderades som låg-, medel- eller hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

gjordes med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall från Forsberg & Wengström (2013, 

s. 206-210). De studier som valdes att ingå i litteraturstudien hade medel- eller hög 

kvalitet. Enligt Friberg (2012) kan studier som inkluderats i en litteraturstudie 

presenteras översiktligt när granskningen av studierna är gjord (s. 45).  I urval fyra 

presenteras antal valda studier utifrån innehållet, artikelöversikten redovisas i bilaga 

2. 

Analys 

För ett tillförlitligt resultat så är det viktigt med en strukturerad arbetsprocess 

(Wibeck, 2012, s. 204). Det vanligaste tankesättet vid kvalitativa analyser är att 

författaren rör sig från en helhet till delar och sedan till en ny helhet. Delarna uppstår 

genom att sönderdela den första helheten för att finna bärande aspekter som sedan 

bildar den nya helheten. Den nya helheten är en sammanställning av de olika 

bärande aspekterna (Friberg, 2006, s. 110). Slutligen formuleras ett nytt resultat som 

grundar sig på nya övergripande kategorier (Friberg, 2012, s. 127-129). Först läste 

författarna noggrant igenom de valda studierna var för sig för att få en förståelse för 

innehållet, sedan diskuterade författarna studierna tillsammans och granskade dem. 

Samtliga resultat från de empiriska studierna lyftes ut och sorterades in i olika 

grupper för att författarna skulle få en överblick av innehållet. Likheter och skillnader 

blev tydligare och författarna kunde börja processen att identifiera huvudkategorier 

och subkategorier och benämna dessa. För att författarna skulle veta vilka resultat 

som hörde ihop med rätt studie gjordes en systematisk färgkodning av studierna. 
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Efter en lång period av bearbetning av studiernas resultat kunde författarna slutligen 

formulera ett nytt resultat med nya kategorier och underkategorier.  

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen (2013) står för att skydda människors hälsa och rättigheter 

samt att beskriva vilka etiska principer som ska följas inom medicinsk forskning. Det 

är forskaren som är skyldig att värna om de medverkandes hälsa, värdighet, 

integritet, självbestämmande och sekretess om personlig information hos de personer 

som medverkar i forskningsstudien. De människor som är med i studien ska lämna 

samtycke och vara väl informerade om bland annat studiens syfte, metoder samt 

eventuella risker som kan uppstå. Forskaren ska ge information om deltagarens rätt 

att avbryta eller återkalla sitt samtycke när som helst under studiens gång utan att 

behöva ge en anledning. 

 

Författarnas ansvar var att se till att studierna som refereras i litteraturstudien var 

etiskt granskade. Detta gjordes genom att kontrollera så att studierna var etiskt 

granskade genom att det stod tydligt i artikeln eller genom att se över om den 

tidskrift författarna tagit studien ifrån har som krav att de ska vara etiskt granskade 

innan publikation. Författarna ansvarar för att redovisa resultatet så noggrant och 

korrekt som möjligt. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i 4 kategorier och 10 subkategorier, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Barn och ungdomars erfarenheter av att få 

diagnosen diabetes typ 1 

Att konfronteras med diagnosen 

Attityder och bemötandet från omgivningen 

Processen att integrera och hantera 

sjukdomen 

Behov av kunskap och utbildning 

Blodsockerkontrollernas betydelse 

Vägen till självhantering av egenvård vid 

diabetes typ 1 

Barn och ungdomars stöd från andra Stöd från familj 

Stöd/brist på stöd från vänner och andra 

betydelsefulla personer 

Stöd/brist på stöd från hälsoprofessioner 

Leva ett förändrat men “normalt” liv Positiva aspekter med diabetes 

Utmaningar att leva med diabetes typ 1 som 

barn och ungdom 

 

Barn och ungdomars erfarenheter av att få diagnosen diabetes typ 1 

Denna kategori innefattar ”Att konfronteras med diagnosen” och ”Attityder och 

bemötande från omgivningen”.  

Att konfronteras med diagnosen 

En studie visar att barn och ungdomar beskrev att första chocken när de fick 

diagnosen diabetes typ 1, kunde medföra att vägra nödvändiga åtgärder som att till 

exempel ta insulin. De berättade att de trodde sjukdomen skulle vara värre än den 

egentligen var. Diagnosen påverkade inte allas självkänsla, men det fanns skillnader 
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mellan deltagarnas känslomässiga och psykologiska uppfattning om sjukdomen. En 

skillnad fanns mellan tidigt- och sent diagnostiserade personer, en del beskrev det 

lättare att acceptera sjukdomen genom att diagnostiseras senare i livet. Viljan att vara 

normal var en stor del av hanteringen och bromsade processen att acceptera 

sjukdomen (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Andra berättade att de som fått 

diagnosen tidigt inte mindes hur det var att leva utan den och accepterade den därför 

lättare (Spencer, Cooper & Milton, 2013). Det var vanligt att barn och ungdomar inte 

prioriterade sjukdomens krav i början, detta handlade vanligen om svårigheter att 

acceptera sjukdomen och kunna gå vidare därifrån (Chilton & Piers-Yfantouda, 

2015). 

Attityder och bemötandet från omgivningen 

En studie visade att de som berättat om sin diabetes för sin omgivning beskrev att det 

underlättade en flexibel hantering av sin diabetessjukdom. Processen att berätta om 

sjukdomen till andra varierade mellan barnen och ungdomarna, för en del skedde det 

stegvis, bland annat på grund av oro över hur människor omkring dem skulle reagera 

(Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). De beskrev en pendling mellan att känna sig 

annorlunda och normala, de berättade att de upplevde sig vara olika i jämförelse med 

andra personer men att de kände sig normala (Damião & Pinto, 2007; Huus & 

Enskär, 2007). Inom familjen beskrev dem att de blev annorlunda behandlade av 

sina föräldrar men önskade att bli behandlade som sina vänner blev behandlade av 

deras föräldrar och känna att de levde så normalt som möjligt (Huus & Enskär, 2007; 

Rostami, Parsa–Yekta, Najafi Ghezeljeh  & Vanaki, 2014). Studier visar att vänners 

syn på deras diabetes varierade (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008; Damião & Pinto, 

2007; Rostami et al., 2014). Barn och ungdomar med diabetes typ 1 berättade att 

vänner såg på dem annorlunda (Huus & Enskär, 2007). En deltagare beskrev en stark 

oro över att pekas ut som annorlunda, hon var orolig över att mista sina vänner. En 

annan berättade om irritation över hur vänner behandlade honom annorlunda och 

trodde att han behövde skyddas på grund av sjukdomen (Freeborn, Dyches, Roper & 

Mandleco, 2013). De beskrev att de blev annorlunda behandlade av vänner och 

skolan. Olika aktiviteter och situationer på skolan fick dem att känna sig annorlunda 

vid användning av medicinsk utrustning som exempelvis insulinpump, 

insulininjektioner eller utförandet av blodsockertester. Vissa barn och ungdomar 

valde bort detta för att inte känna sig annorlunda trots att de visste att utrustningen 

underlättade egenvården (Freeborn et al., 2013; Huus & Enskär, 2007). Barnen och 
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ungdomarna berättade att trots det stora informationsutbudet om diabetes som 

finns, hade få människor kunskap om sjukdomen och de var trötta på människors 

fördomar på grund av okunskap (Damião & Pinto, 2007). I en annan studie beskrev 

de också att människor hade lite kunskap om diabetes typ 1 och att de var oroliga och 

rädda för den (Scholes, Mandleco, Roper, Dearing, Dyches & Freeborn, 2013). 

Processen att integrera och hantera sjukdomen 

Litteraturstudien visar en process av att integrera och hantera sjukdomen som 

omfattar subkategorierna ”Behov av kunskap och utbildning”, 

”Blodsockerkontrollernas betydelse” och ”Vägen till egenvård vid diabetes”. 

Behov av kunskap och utbildning 

Barn och ungdomar tillfrågades vad de ville veta mer om sin diabetes typ 1, de flesta 

ville veta mer om insulinpumpar och annan teknik för att underlätta självhantering, 

andra ville veta hur de skulle kontrollera sina matvanor (Roper, Call, Leishman, Cole 

Ratcliffe, Mandleco, Dyches & Marshall, 2009). Att känna sig bekväm och kompetent 

i det sjukdomen kräver i olika sociala situationer beskrevs ta tid (Chilton & Pires-

Yfantouda, 2015).  

 

En studie visade på att barn och ungdomar med diabetes typ 1 hade kunskap om 

skillnaderna på lång- och kortsiktiga konsekvenser till exempel att de korta 

konsekvenserna hade med deras dagliga skötsel av diabetessjukdomen att göra 

(Roper et al., 2009). De beskrev bland annat att kunskapen om tidiga tecken på lågt 

blodsocker var viktigt för att kunna ingripa på ett lämpligt sätt (Freeborn et al., 

2013). En studie visade på att otillräcklig kunskap ökade osäkerheten av att våga ta 

fullt ansvar över sin diabetes (Karlsson et al., 2008). De som hade brist på kunskap 

om diabetessjukdomen berättade att diagnosen inte skulle påverka dem negativt 

(Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). De menade på att de var sina egna experter och 

att det var de själva som kände sin diabetes bäst. De beskrev att deras föräldrar 

ibland hade mer kunskap om sin diabetes än vad dem själva hade och de önskade att 

det var tvärt om (Karlsson et al., 2008). 

Blodsockerkontrollernas betydelse 

Den drivande kraften för barn och ungdomar kunde vara att få så regelbundna 

blodglukosvärden som möjligt, de beskrev att de kände sig friskare och tryggare med 

ett stabilt blodsocker (Karlsson et al., 2008). Andra barn och ungdomar använde 
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blodsockerkontroller som en motivation till förbättrad behandling, även om de 

misslyckades med behandlingen så motiverade detta till att förstå och förbättra 

egenvården (Karlsson et al., 2008; Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). 

Blodsockerkontroller kunde ses separat eller upplevdes mindre viktigt och inte som 

en väsentlig del i hanteringen av sjukdomen. De hade olika anledningar till varför de 

valde att inte göra kontrollerna och synen på dessa var olika (Chilton & Pires-

Yfantouda, 2015). De berättade även att trots lång erfarenhet med diabetes så vågade 

de inte ta insulin eller blodsockerkontroller själva bland annat på grund av rädsla för 

att råka skada sig (Damião & Pinto, 2007). 

 

Barn och ungdomar med insulinpump beskrev att då de inte hade insulinpump 

upplevde de att egenvården var smärtsam och olämplig, trots insulinpump så 

kämpade de ändå med att kontrollera blodsockret. En kille förklarade hur han 

upplevde det smärtsamt att testa blodglukos vilket gjorde att han försökte undvika 

dessa. En annan kille beskrev det besvärligt att behöva kolla blodglukos hela tiden 

och inte bara sätta sig ner och kunna äta direkt som andra (Freeborn et al., 2013).  

Vägen till självhantering av egenvård vid diabetes typ 1 

Studier visar att en viktig faktor var att kontrollera sin diabetes och inte bli 

kontrollerad av den, de ville leva ett så självständigt liv som möjligt (Roper et al., 

2009; Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; Huus & Enskär, 2007). Kontrollen 

underlättade hanteringen av diabetessjukdomen och minskade svårigheterna som var 

förknippade med den (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Kontrollen gjorde även så 

barn och ungdomar kunde börja träna/motionera regelbundet vilket fick dem att må 

bättre (Huus & Enskär, 2007). Att känna sig bekväm i självhantering beskrevs som en 

del av anpassningsprocessen, för vissa tog det längre tid än för andra. Barn och 

ungdomar som lyckats med självhantering beskrev inte att de blev överväldigade av 

sjukdomen eller dess behandling men vägen till självhantering var utmanande. 

Genom att hantera sjukdomen så uppstod regelbundna försök att utmana symtomen. 

I diskussion med deltagarna med diabetes typ 1 var självinlärning av störst betydelse, 

det ansågs viktigt för inlärningen, förståelsen och kontrollen över sin diabetes och sitt 

liv. Olika situationer skapade möjligheter att testa och utforska variationer på 

hanteringen för att lyckas bättre, istället för att följa råd från diabetesteam tog barn 

och ungdomar hellre beslut över sin sjukdom utifrån personliga erfarenheter. Ett 

antal deltagare använde sin kropp för att utforska och förstå sjukdomen (Chilton & 
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Pires-Yfantouda, 2015). Flera hade lärt sig ta hand om sin diabetes, de visste hur de 

skulle reglera sjukdomen och understryker värdet av självinlärning genom 

självreflektion (Roper et al., 2009; Chilton & Pires-Yfantouda, 2015).  

 

Motivationen att sköta sin diabetes självständigt ökade när barnen och ungdomarna 

kunde hantera den själv och de blev mindre beroende av sin kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Utvecklingen för att bli 

självständig handlade för många om att få god information och erfarenhet (Karlsson 

et al., 2008). Processen till självständighet reflekteras i deras mognadsgrad, hur pass 

självständiga de var innan de fick diagnosen och om de hade stöd och acceptans från 

andra (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Barn och ungdomar med diabetes berättade 

att de hade ett större ansvar än andra ungdomar i sin ålder och att deras föräldrar 

hade svårt att lita på dem fullständigt (Huus & Enskär, 2007). I en studie berättade 

barn och ungdomar att det kändes riskfyllt att sköta sin diabetes på egen hand då de 

hade litat fullständigt på sina föräldrar. De beskrev att de pendlade mellan beroendet 

av föräldrarna och frigörelse, självhanteringen ökade dock hos de som hade föräldrar 

som litade på dem. De pekade ut vikten av att inte ta på sig för mycket ansvar om de 

kände att de inte kunde hantera det (Karlsson et al., 2008). 

Barn och ungdomars stöd från andra 

Litteraturstudien visar betydelsen av stöd från familj, vänner, andra betydelsefulla 

personer och hälsoprofessioner samt brist på stöd från vänner, andra betydelsefulla 

personer och hälsoprofessioner hos barn och ungdomar med diabetes typ 1. 

Stöd från familj 

Studier visar att barn och ungdomar med diabetes beskrev att de upplevde tillräckligt 

med stöd från sina familjer och att relationen med familjen inte påverkades negativt. 

De beskrev att familjen anpassade sig efter deras sjukdom och ändrade bland annat 

matvanor och rutiner för att underlätta livssituationen. Familjen visade även sympati, 

gav stöd och uppmuntran till dem att bli mer självständiga och klara av dagliga 

aktiviteter (Roper et al., 2009; Damião & Pinto, 2007; Rostami et al., 2014). De 

kunde även finna stöd om de hade en familjemedlem med diabetes. Barn och 

ungdomar berättade att de var beroende av sina föräldrar för att upprätthålla 

specifika fenomen av diabetessjukdomen som till exempel att reglera blodsockret och 

ta insulin (Chilton & Pires-Yfantouda 2015). De berättade dock att deras föräldrar var 
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mer strikta och tjatiga än vänners föräldrar men de förstod att tjatet ibland var 

nödvändigt (Huus & Enskär, 2008). Andra deltagare beskrev att föräldrarna var 

stressade och oroliga för dem på grund av sjukdomen (Scholes et al., 2013).  

Stöd/brist på stöd från vänner och andra betydelsefulla personer 

Emotionellt och accepterande stöd från vänner gjorde det lättare för barn och 

ungdomar att klara av sin diabetes i vardagen. Vissa hade vänner som anpassade sig 

till deras diabetes som att exempelvis köpa lightprodukter åt dem eller vänta medan 

de tog sitt insulin. En god kommunikation med klasskamrater och att kunna prata 

med sina vänner om sin sjukdom beskrevs som en källa av stöd (Karlsson et al., 

2008; Damião & Pinto, 2007; Rostami et al., 2014). I en annan studie beskrevs 

vänners visade intresse och oro för dem som uppskattat (Scholes et al., 2013; Huus & 

Enskär, 2007). Barn och ungdomar beskrev även att skoladministratörer gav ett 

empatiskt stöd vilket ökade självförtroendet och välbefinnandet (Rostami et al., 

2014). De som idrottade mycket trots diabetessjukdomen beskrev även vikten att få 

stöd av coachen vilket fick dem att känna sig säkrare. Betydelsen av att känna att 

någon brydde sig om dem lyftes ett flertal gånger men de beskrev även att bli 

tillfrågad om sitt tillstånd ibland kunde ses som stöttande och ibland som tjatande då 

andra människor påpekade vad de fick och inte fick äta trots deras okunskap (Huus & 

Enskär, 2007)  

Stöd/brist på stöd från hälsoprofessioner 

Erfarenheter av hälsoprofessionernas stöd varierade, ett fåtal barn och ungdomar 

beskrev diabetesteamet som stödjande, att de inte bara hade medicinsk kunskap, gav 

råd och föreslog olika behandlingsmetoder utan att de även lyssnade och svarade på 

frågor (Karlsson et al., 2008). En annan mindre grupp beskrev att de generellt litade 

på diabetesteamet och upplevde råd från doktorer som hjälpsamma men att dessa 

yrkesgrupper inte var helt vana tonåringars levnadsvanor (Rostami et al., 2014) 

 

Andra deltagare beskrev att hälsoprofessioner inte var stöttande och talade till dem 

på ett beordrande/auktoritärt sätt (Scholes et al., 2013). Barn och ungdomar 

berättade att den teoretiska informationen de fick av hälsoprofessioner inte alltid 

kunde tillämpas i praktiska moment i sina liv (Spencer et al., 2013; Rostami et al., 

2014; Wilson, 2010). De beskrev även att de inte fick tillräckligt med stöd för att 

balansera livet från diabetesteamet (Rostami et al., 2014; Wilson, 2010) med det som 
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diabetessjukdomen och studierna krävde (Wilson, 2010). I en annan studie beskrevs 

att antalet sjukhusvistelser påverkade barnen och ungdomarnas akademiska studier 

negativt eftersom besöken var tidskrävande. Många hade även svårigheter att byta 

från barnklinik till vuxenklinik då det var svårt att hålla tiderna för möten på 

diabeteskliniken (Chilton & Piers-Yfantouda, 2015; Wilson, 2010). 

Leva ett förändrat men ”normalt” liv 

Denna kategori innefattar ”Positiva aspekter med diabetes trots svårigheterna” och 

”Utmaningar att leva med diabetes typ 1 som barn och ungdom”. 

Positiva aspekter med diabetes 

Flera barn och ungdomar med diabetes typ 1 beskrev att livet påverkas av hur de tar 

hand om sin sjukdom (Scholes et al., 2013). Trots alla utmaningar de stod inför fanns 

det positiva aspekter, bland annat beskrev några deltagare att de kände att de mognat 

snabbare än sina vänner (Huus & Enskär, 2007). En del personer märkte att de 

kunde låta diabetessjukdomen vara en större del av sina dagliga liv utan att det 

påverkade deras aktiviteter eller skötseln av diabetessjukdomen på ett negativt sätt. 

Andra såg fördelar med sin sjukdom i samband med en bättre fysisk hälsa och att 

livet med diabetes kan vara bra så länge sjukdomen är under kontroll (Damião & 

Pinto, 2007). 

 

Barn och ungdomar agerade utifrån medvetenheten om de fysiska och psykiska 

problem som är förknippade med diabetes typ 1 vilket gav en uppmuntran att 

upprätthålla en hälsosam diabetesvård. Erfarenheten av att leva med diabetes 

skapade en förståelse om att hälsan är en primär faktor som påverkas om sjukdomen 

inte hanteras ordentligt. Att leva med diabetes behövde inte innebära en försvagande 

faktor (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015) och med tiden så visade det sig bli lättare att 

leva med sjukdomen (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; Damião & Pinto, 2007). 

Utmaningar att leva med diabetes typ 1 som barn och ungdom 

Barn och ungdomar med diabetes typ 1 jämförde sig mycket med andra personer som 

inte hade diabetes och kände att det var viktigt att kunna känna sig som och leva som 

andra i sin ålder. Att kunna göra samma saker som sina vänner och inte behöva leva 

med strikta rutiner var utmanande och betydelsefullt. I och med diabetessjukdomen 

beskrev de att de aldrig kunde slappna av eller vara lika spontana som sina vänner då 

de alltid behövde planera för vad de skulle göra och fundera över hur olika saker 
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skulle påverka deras diabetes och hälsa (Huus & Enskär, 2007). De beskrev att de 

inte kunde delta i sociala event i samma utsträckning som andra på grund av 

sjukdomen (Chilton & Piers-Yfantouda, 2015; Wilson, 2010) och att vägen till att bli 

självständig var annorlunda gentemot sina vänner (Huus & Enskär, 2007). 

 

Att ha drabbats av diabetes beskrevs av barnen och ungdomarna som tydliga 

svårigheter och mödor i det dagliga livet (Freeborn et al., 2013). De kände sig ofta 

som en börda för familjen, speciellt ekonomiskt sett (Roper et al., 2009; Damião & 

Pinto, 2007; Rostami et al., 2014). Utmanande delar varierade bland deltagarna men 

en specifik faktor var svårigheten att leva ett “normalt” liv. De var alltid tvungna att ta 

injektioner och äta regelbundet och beskrev att de inte kunde spendera sin tid på 

samma sätt som sina vänner (Huus & Enskär, 2007). De flesta berättade att det var 

struligt med dagliga injektioner och jobbigt att inte kunna äta utan en injektion 

(Freeborn et al., 2013). Barn och ungdomar med diabetes beskrev att kraven som 

sjukdomen ställde var svåra och utmanande och de kände en oro över att hantera 

sjukdomen i olika situationer (Roper et al., 2009; Chilton & Piers-Yfantouda, 2015). I 

en annan studie beskrevs att de ofta går igenom perioder i barn- och ungdomslivet då 

det är svårare att kontrollera glukosvärdet på grund av hormonella förändringar som 

sker i den här åldern och/eller att de inte följer behandlingen. De beskrev att de 

förändrats på olika sätt, fysiska förändringar är vanligast förekommande och 

viktnedgången är den mest märkbara förändringen (Damião & Pinto, 2007). 

 

Barn och ungdomar beskrev att regelbundet behöva tänka på sjukdomen kunde vara 

utmanande (Chilton & Piers-Yfantouda, 2015; Freeborn et al., 2013). Ibland ville de 

inte engagera sig men i slutändan gör de det i alla fall då de inser hur misskötsel av 

diabetes påverkar deras liv (Chilton & Piers-Yfantouda, 2015). Det var även jobbigt 

att inte känna någon annan i sin ålder som hade sjukdomen (Freeborn et al., 2013). 

Mer frihet hos dem från föräldrarna ledde till att de bland annat påverkades mer av 

sina vänner. En ungdom tog sällan sina insulininjektioner utanför hemmet, en annan 

person prioriterade sociala aktiviteter framför sin diabetes även om han var 

medveten om konsekvenserna. Flera barn och ungdomar vågade däremot ta insulin 

bland andra men en del dolde det till och med för sina vänner (Spencer et al., 2013). 
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De flesta beskrev diabetes som tidskrävande och att de ofta missade raster eller tid 

från aktiviteter (Freeborn et al., 2013). De beskrev även en stress över att balansera 

hanteringen av sjukdomen med utbildning och att befinna sig i en lämplig miljö för 

att kunna ta injektioner och göra blodglukostester. Svårigheter att hantera och 

prioritera vad de behövde och ville göra beskrevs utmanande då de behövde ta 

hänsyn till både sjukdomen och en strukturerad och hektisk skolmiljö (Chilton & 

Piers-Yfantouda, 2015; Wilson, 2010).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa barn och ungdomars erfarenheter av att 

leva med diabetes typ 1 där resultaten redovisas i 4 huvudkategorier, “Barn och 

ungdomars erfarenheter att få diagnosen diabetes typ 1”, “Processen att integrera och 

hantera sjukdomen”, “Barn och ungdomars stöd från andra” och “Leva ett förändrat 

men “normalt” liv”. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att barn och ungdomars erfarenheter av att leva 

med diabetes typ 1 varierade. Från det att de blev diagnostiserade så påverkade 

sjukdomen deras liv på olika sätt, att känna sig annorlunda, utanför, kontrollerad och 

begränsad är ett fåtal av de erfarenheter som beskrevs. Det stöd de fick var betydande 

för hur de skulle klara av att leva ett förändrat men “normalt” liv. I kommande 

diskussion kommer resultatet diskuteras och jämföras med andra empiriska studier 

samt kopplas till Orems egenvårdsteori.  

Barn och ungdomars erfarenheter att få diagnosen diabetes typ 1 

Litteraturstudien visar att det kan finnas svårigheter att acceptera sjukdomen som 

nydiagnostiserad då det är mycket att ta in. I linje med detta beskrev barn och 

ungdomar i en studie att få diagnosen som en livsomvändande chock som är 

permanent och livsstilsförändrande (Babler & Strickland, 2015a). Allt eftersom de 

kommer över chocken och förstår att Diabetes typ 1 är ett livslångt tillstånd så kan de 

börja acceptera sjukdomen (Babler och Strickland, 2016). Flera deltagare beskrev att 

när de lärt sig hantera sjukdomen så minskade stressen som många beskrev hängde 

ihop med tillståndet (Carroll & Marrero, 2006).  
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Processen att integrera och hantera sjukdomen 

Litteraturstudien visar på betydelsen av att ta kontroll över sjukdomen genom 

självinlärning och god information hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 vilket 

kan leda till ett ökat välbefinnande. Litteraturstudien visar på drivande faktorer för 

att få kontroll. Dessa kontroller var både omfattande som att klara av att ta hand om 

sig själv och enkla som att få regelbundna blodglukosvärden. Detta bekräftas i en 

studie där barn och ungdomar beskrev kunskap om sjukdomen och diabetesvården 

som viktiga moment för att få förståelse över det medicinska tillståndet och skötseln 

(Babler & Strickland, 2015a). Diabetes kräver ansvar och insikt om konsekvenserna 

som kan uppstå av ens handlingar. Att kontrollera sin diabetessjukdom utgår från att 

leva hälsosamt både fysiskt och emotionellt (Babler & Strickland, 2015b). Att diabetes 

kräver ansvar och disciplin stärks av Allgot (2013) som beskriver att sjukdomen 

kräver att personen har kontroll på den dagliga kosten, aktiviteter, läkemedel och 

blodsockermätning då allt har betydelse för blodsockret (s. 252). I en annan studie 

beskrev barn och ungdomar att de hittade en trygghet genom att själv söka 

information och ta egna initiativ. Att lita på sina egna mål, sin 

problemlösningsförmåga och kunna planera var viktiga faktorer som påverkade 

besluten de tog. Diabetes är en sjukdom som kräver flera beslut om dagen och det är 

viktigt med både ett moget förhållningssätt och tro på den egna förmågan (Viklund & 

Wikblad, 2009). Planering och reflektion är enligt Orems teori betydande för 

egenvården, personer ska kunna ta beslut och utföra det sjukdomen kräver med 

säkerhet. Detta är något som utvecklas med tid och erfarenhet (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, s. 169). Handlingar inom egenvården baseras på den hälsa och 

livssituation som personen befinner sig i (Cox & Taylor, 2005). Ålder, kön, 

hälsostatus, mognadsgrad, livsstil, familjesituation och det sociala närverket kan 

enligt Orems teori påverka förmågan till egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 

s. 175). Författarna drar slutsatsen om att barn och ungdomars väg till kontroll och 

bemästrande av självhantering kan vara en lång och påfrestande period som påverkas 

av många faktorer. Att de får ett ökat välbefinnande genom att känna att de 

kontrollerar sjukdomen och att de inte själv blir kontrollerade är av stor vikt då det är 

tydligt i flera studier. 

Barn och ungdomars stöd från andra 

Litteraturstudien visar en förståelse för föräldrarnas beteende och vikten av stöd från 

familj, vänner och hälsoprofessioner trots en vilja hos barn och ungdomar att leva så 
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självständigt som möjligt. De beskrev däremot sina föräldrar som tjatiga och strikta. I 

linje med detta visar en studie att konflikter mellan föräldrarna och barnen eller 

ungdomarna med diabetes var vanligt men varierade, det handlade främst om 

konflikter om träning, egenvård, skötsel och kost (Schilling, Knafl & Grey, 2006). En 

studie belyser vikten av föräldrarnas roll i barnen och ungdomarnas egenvård, trots 

en vilja av att vara självständig så är stödet från familjen betydande (Leonard, 

Garwick, & Adwan, 2005). De påverkades olika av stödet de fick av sina föräldrar, de 

som fick mer stöd av sina föräldrar anpassade sig lättare i skolan än de som inte fick 

stöd (Rueger, Malecki & Demaray, 2008). 

 

I litteraturstudiens resultat beskrevs olika erfarenheter av hälsoprofessioner, en del 

beskrev att de var stöttande medan andra beskrev dem som okunniga om deras liv 

och vanor. Reflektioner kan dras till Socialstyrelsen (2015) då många 

diabetessjuksköterskor på mottagningar saknar pedagogisk utbildning och att de med 

pedagogisk kompetens ger bättre stöd och utbildning till personer med diabetes (s. 

20). Litteraturstudien visar på betydelsen av att få stöd och hjälp från hälsopersonal. 

En studie beskriver att sjuksköterskan genom motiverande samtal kan vara ett stöd 

till en livsstilsförändring hos personen utan att verka auktoritär och beordrande 

(Koivunen, Huhtasalo, Makkonen, Välimäki & Hätönen, 2012). I två studier betonas 

vikten av information och råd från sjuksköterskan som det viktigaste stödet personer 

med kroniska sjukdomar kan få (Arvidsson, Bergman, Arvidsson, Frilund & 

Tingström, 2012; Kessler, 2012). Enligt Orem så handlar en professionell omvårdnad 

om att sjuksköterskan vet vad omvårdnad är och hur den utövas. Omvårdnad innebär 

att förstå sig på olika aspekter hos personen som vårdas, trots att den medicinska 

kunskapen är en viktig del så är det endast ett komplement i omvårdnaden. Egenvård 

kan bli för omfattande och det är därför viktigt med tillgängligt professionellt stöd. 

Det som ska utföras vid omvårdnad kan däremot verka enkelt men det försvåras om 

personen inte kan eller vill genomföra uppgiften (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 

s. 165, 168-169). En slutsats och reflektion är att barn och ungdomar behöver stöd 

från familj, vänner och hälsoprofessionen för att kunna hantera diabetessjukdomen 

på bästa sätt och öka livskvalitén samt välbefinnandet. 

Att leva ett förändrat men normalt liv 

Litteraturstudien visar att barn och ungdomar beskrev att de mognat snabbare och 

att några hade fått en bättre hälsa i och med sin diabetes. Däremot beskrev de att de 
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kände sig annorlunda då de inte kunde leva på samma sätt som sina vänner. I linje 

med detta beskrev några tjejer med diabetes typ 1 att sjukdomen fick dem att sticka 

ut, att måste ta injektioner eller avbryta aktiviteter för att kontrollera blodglukos 

beskrevs frustrerande (Dickinson & O'Reilly, 2004). I en annan studie beskrev barn 

och ungdomar med diabetes typ 1 en känsla av oro över hur andra människor skulle 

reagera över deras sjukdom (Hapunda, Abubakar, Van de Vijver & Pouwer, 2015). 

Enligt Orems teori skapar hälsa förutsättningar för fysiskt och psykiskt mående samt 

socialt välbefinnande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 167). Författarna till 

litteraturstudien drar slutsatsen att andra människor kan påverka hur barn och 

ungdomar uppfattar sin diabetessjukdom. Reflektionen som görs är att barnen och 

ungdomarna vill känna sig normala, passa in och göra de saker som sina vänner gör 

istället för att leva efter diabetessjukdomen. Enligt Haugstvedt (2013) har barn och 

ungdomar ofta ett utforskande beteende och det kan vara svårt att kombinera ett 

önskat spontant liv med diabetessjukdomens krav (s. 343).  

 

Barn och ungdomar i litteraturstudien berättade att livet med diabetes typ 1 var tufft 

och jobbigt att hantera i vardagen, vissa hade svårare att anpassa sig till sjukdomen 

än andra. En studie beskriver att acceptera sin diabetes utgår från att utveckla en 

förståelse och insikt över att diabetes är en del av livet, det gäller att tro på sig själv, 

kunna hantera sjukdomen, sköta den och ens förmåga att ta egna beslut och vilja 

kontrollera sjukdomen (Babler & Strickland, 2015b). Det framkommer även i 

litteraturstudien att barn och ungdomar med diabetes vanligtvis går igenom svårare 

perioder på grund av hormonella förändringar samt att det var påfrestande att 

ständigt gå runt och tänka på sjukdomen. I linje med detta beskrivs i en annan studie 

att sjukdomen påverkat deras liv, de berättade om både förluster av relationer och 

karriärmöjligheter samt att det lett till sorg och sänkt välbefinnande (Hillege, Beale & 

Mcmaster, 2011). Enligt Alvarsson et al. (2013) lider denna åldersgrupp med diabetes 

i större utsträckning av ångest och depression (s. 14). Könsskillnader kan ses hos 

tjejer och killar med diabetes typ 1 gällande social ångest som är ett generellt problem 

hos både killar och tjejer. Det finns inget signifikant samband hos killar vad gäller 

den sociala ångesten i förhållande till oro på grund av diabetes typ 1, däremot finns 

ett signifikant samband hos tjejer mellan social ångest och diabetessjukdomens 

inverkan (Di Battista, Hart, Greco & Gloizer, 2009). Orem beskriver att 

beteendeförändringar kan orsakas av fysiska förändringar och för att personen ska 
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bevara hälsa så behöver egenvårdbehoven upprätthållas inom olika områden 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 171-172) Reflektioner är att god vård och stöd är 

av betydelse för barn och ungdomar för att minska risken för att de inte ska behöva 

kämpa med ångest och depression. Enligt Socialstyrelsen (2014) skapar diabetes 

stora samhällskostnader främst på grund av de komplikationer som kan uppstå i 

samband med sjukdomen. Genom att långsiktigt ha god kontroll över 

diabetessjukdomen så kan risken att drabbas av komplikationer minska (s. 20). Detta 

visar vikten av att satsa resurser på barn och ungdomar när de får sin diagnos så att 

de ska kunna leva ett så gott liv som möjligt, förebygga komplikationer och 

därigenom minska samhällskostnaderna på sikt. 

Betydelse för omvårdnad 

Enligt en modell för omvårdnad är mötet mellan patient och vårdare grunden för ett 

personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskan ska beakta aspekter som exempelvis 

patientens biologiska, psykologiska, sociala och existentiella “jag” vilket ger 

sjuksköterskan en förutsättning för att kunna bedriva en god omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska via omvårdnadsprocessen identifiera omvårdnadsbehov och 

problem samt genomföra, planera och utvärdera omvårdnad i olika situationer 

(Institutionen för omvårdnad, 2015, s. 3-4). Enligt Orems teori är en av 

sjuksköterskans ansvar att livet för människor ska begränsas så lite som möjligt av 

sjukdom, detta sker genom att sjuksköterskorna stödjer människorna i att bland 

annat bevara eller återfå hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 177). 

Sjuksköterskan kan genom evidensbaserad kunskap få en bättre förståelse för hur 

barn och ungdomar med diabetes typ 1 upplever sin situation, personalen kan utifrån 

detta justera sitt förhållningssätt för att ge en mer adekvat omvårdnad och 

behandling och stärka relationen mellan patient och vårdgivare. Sjuksköterskor ska 

tillämpa vetenskapliga evidensbaserade metoder och använda sig av den senaste 

beprövade forskningen för att ge patienten en bättre kvalificerad vård (Polit & Beck, 

2013, s. 2-3). Att sjuksköterskan behöver god kunskap om evidensbaserade metoder 

stärks av Orems teori, kunskapen krävs för en vårdplan med användbara 

omvårdnadsaktiviteter (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 194-195). Denna 

litteraturstudie som belyser barn och ungdomars erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1 kan förhoppningsvis bidra till bättre förståelse och en mer adekvat 

behandling och bättre kvalificerad vård kan ges till barn och ungdomar med diabetes. 
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Metoddiskussion 

Litteraturstudier belyser kliniska frågor (Willman et al., 2016, s. 99). Eftersom det 

finns mycket forskning som belyser barn och ungdomars erfarenheter av att leva med 

diabetes typ 1 begränsades litteraturstudien att omfattas av kvalitativa studier. 

Vetenskapliga empiriska studier användes i studien då de enligt Backman (2016) står 

för den nyaste tillgängliga forskningen och används för kontinuitet och 

upprätthållande inom forskning och vetenskap (s.21). 

 

En kvalitativ studie bygger på att karaktärisera något genom bland annat intervjuer 

eller observationer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). Då syftet med litteraturstudien 

var att belysa barn och ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 valdes 

en kvalitativ metod eftersom kvalitativa studier bygger på att karaktärisera något. 

Genom noggranna genomgångar av de empiriska studierna valdes de studier som var 

relevanta för vårt syfte ut och togs med i resultatet. 

 

Sökorden som används ska beskriva det problem som undersöks (Karlsson, 2012, s. 

108), sökorden för vår sökning blev “diabetes type 1”, “adolescence” och “experience”. 

Sökningarna gjordes i tre olika databaser Cinahl, Pubmed och Scopus. De 

avgränsningar som gjordes baserades på studiens syfte och för att få relevanta 

erfarenheter av barnens och ungdomarnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 

begränsades studierna från 10 år bakåt i tiden. Författarna hade kunnat begränsa 

åldern på deltagarna ytterligare för att inte få ett lika brett resultat. Enligt Östlundh 

(2006) underlättar begränsningar urvalet genom att sortera bort dokument som inte 

tillhör intresseområdet (s. 67).  

 

Kvalitetsgranskning gjordes av de empiriska studierna med hjälp av en 

kvalitetsgranskningsmall från Forsberg & Wengström (2013) som ger stöd till att 

kvaliteten på studier säkerställs (s. 54). Ingen av författarna har tidigare granskat en 

vetenskaplig studie vilket kan påverka granskningskvaliteten och resultatet på grund 

av liten erfarenhet av att granska vetenskapliga studier.  

 

Genom att stärka innehållets trovärdighet bör urvalskriterierna som används tydligt 

redogöras (Henricson, 2012, s. 489). Urvalet är tydligt i litteraturstudien då 

författarna har tagit med inklusions- och exklusionskriterier samt bifogade tabeller 
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som tydligt visar sökvägar som använts vid sökning av studier och över det urval som 

gjorts. Det har även gjorts en tydlig artikelöversikt av de studier som använts i 

resultatdelen. Enligt Henricson (2012) kan datainsamling, granskning och analys av 

empiriska studier bli påverkade om det är första gången författare skriver en 

litteraturstudie, även kort tid att genomföra en studie på kan påverka kvalitéten av 

arbetet (s. 472-473). Eftersom studierna inkluderar forskning från olika länder så kan 

litteraturstudien vara användbara i flera olika kulturer. Genom bättre förståelse av 

barn och ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1, kan delar av 

resultatet tillämpas i vården. Genom ökad kunskap om barn och ungdomars 

erfarenheter kan sjuksköterskan ge bättre vård och bättre stöd till denna åldersgrupp 

med diabetes. Enligt SBU (2014) påverkar kulturen en studies överförbarhet (s. 88-

90) vilket kan göra det svårare att överföra resultatet direkt till svensk hälso- och 

sjukvård. 

Forskningsetisk diskussion 

Grunden för god forskningsetik framhäver betydelsen av ett konfidentiellt, etiskt och 

frivilligt deltagande med rätt att avbryta när som helst (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Samtliga studier var etiskt granskade, detta framkom antingen i studien eller 

så hade tidskriften krav att endast publicera etiskt granskade studier. Det var endast 

engelska studier som valdes, detta gjorde att risken för misstolkning ökade eftersom 

båda författarna har svenska som modersmål. Genom att granska studierna noggrant 

och upprepat minskade risken för misstolkning och genom att fokusera på syftet med 

litteraturstudien sorterades resultaten som inte var relevanta för vår litteraturstudie 

bort. 

Konklusion 

Erfarenheterna av att leva med diabetes typ 1 varierar från person till person och är 

utmanande på olika sätt för barn och ungdomar. Positiva aspekter som sågs var att de 

mognat snabbare än sina vänner och att de fått en hälsosammare livsstil. Att bli 

annorlunda behandlad, balansering i livet och hur sjukdomen påverkar deras liv var 

betydelsefullt för barnen och ungdomarna. Att kunna kontrollera sjukdomen var 

betydande för att känna sig bekväm och för att minska den oro som diabetes medför. 

Stödet från familj, vänner och andra människor var betydelsefullt. Hälsoprofessioner 

är en viktig källa för att känna sig bekväm och ha kontroll över sjukdomen. Behov av 
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information och erfarenhet genom att prova sig fram har setts som den viktigaste 

delen i självhanteringen. 

 

Barn och ungdomars erfarenheter är av vikt för hälso- och sjukvården för att kunna 

ge bättre omvårdnad och adekvat behandling så att de kan leva ett så hälsosamt och 

”normalt” liv som möjligt. Erfarenheterna av att leva med diabetes typ 1 varierade 

mellan barn och ungdomar och enligt Orems teori så har bland annat ålder, kön, 

livsstil, familjesituation och socialt nätverk en viss betydelse för hur personer 

förhåller sig till sin egenvård. För att försöka ge alla personer med diabetes typ 1 så 

god omvårdnad som möjligt är det viktigt att forskning som omfattar barn och 

ungdomars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 ständigt uppdateras med ny 

forskning. Ett intressant område att studera vidare inom skulle vara äldre personers 

erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. Detta för att se om den oro och stress om 

framtiden som finns hos barnen och ungdomarna påverkar olika beslut i livet eller 

om det bara är en oro och stress på grund av okunskap.
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Studien handlar även om att lära 
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sig leva med den. 

Hög 

Scholes, C. 

Mandleco, 
B.   
Roper, S. 

Dearing, K.  
Dyches, T. 
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Freeborn, 

D. 
 
2013 
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people’s 
experiences of 
living with 

type 1 
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Syftet med 

denna studie 
är att få en 
bättre 

förståelse över 
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Barn och ungdomar med 

diabetes typ 1 som var 11-
22 år rekryterades. Oklar 
rekrytering och bortfallet 

är inte redovisat. Det 
deltog 14 ungdomar. Inget 
kön på ungdomarna 
redovisas. 

Kvalitativ studie med 

videoinspelade intervjuer 
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vad de åt, hur 
ungdomarna upplevde att 
deras familj påverkades av 
deras diabetes, hur de 

upplevde att andra 
uppfattar deras diabetes 
och hur de själva upplevde 
sin diabetes ställdes. 
Materialet analyserades 
med innehållsanalys. 

Resultatet visade att deltagarna 

mådde bra av att vänner visade 
oro för dom, de upplevde 
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2013 
 
Stor-
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The lived 
experience of 
young people 

(13-16 years) 
with type 1 

diabetes 
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phenomenolog
ical study 

Syftet med 
denna studie 
är att 

undersöka 
unga och 

föräldrars 
upplevelse av 
att leva med 
diabetes typ 
1. 

Barn och ungdomar med 
diabetes typ 1 som var 13-
16 år rekryterades. De 

rekryterades från en 
barnklinik i nordvästra 

England. Bortfallet är inte 
redovisat. Det deltog 20 
ungdomar, 11 tjejer och 9 
killar samt 27 vuxna. 
Föräldrarnas upplevelse av 
att leva med barn som har 
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litteraturstudie. 

Kvalitativ studie med 
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erfarenheter 
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diabetes typ 
1. 

Barn och ungdomar med 
diabetes typ 1 som var 17-
19 år rekryterades. Det 
rekryterades högskole- och 

universitetsstudenter. 

Bortfallet är inte redovisat. 
Det deltog 23 studenter, 
12 tjejer och 11 killar. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
telefonintervjuer. Frågor 
som exempelvis hur de 

upplever att det går att 

hantera diabetes typ 1 
samt hur de upplever det 
stöd de får/behöver. 
Materialet är analyserat 
med innehållsanalys. 

Resultatet visade att studenterna 
upplevde att diabetes typ 1 hade 
en negativ inverkan på deras 
livskvalité gällande att hitta en 

balans mellan 

diabetessjukdomen och 
utbildning samt hanteringen av 
sjukdomen i sociala 
sammanhang. Det fanns även en 
skillnad mellan byte av pediatrisk 

klinik till vuxenklinik och 
ungdomarna upplevde att de inte 
fick det stöd de behövde. 

Hög 

 


