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Sammanfattning 

År 2012 avled 1.5 miljoner människor till följd av diabetes och förekomsten av 

sjukdomen ökar i världen hela tiden. Diabetes typ 1 betraktas som den allvarligaste 

formen av diabetes och varje år insjuknar 400 personer i åldrarna 15–34. Individen 

måste själv hantera 95% av sin egen diabetesvård vilket gör att hen ställs inför många 

krav att utföra olika former av livsstilsförändringar. Syftet med studien var att belysa 

unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Studien genomfördes som en 

systematiskt litteraturstudie med kvalitativ metod med en induktiv manifest design. 

Under databearbetningen framkom fem teman: upplevd rädsla, upplevelser av 

bristande kunskap, upplevelser av egenvård, upplevda svårigheter samt upplevelser 

av relationer och stöd. Resultatet i studien belyser svårigheter med egenvård, rädslor 

relaterade till sjukdomen, att känna sig annorlunda, svårigheter med att avslöja sin 

sjukdom, att känna sig dömd av andra på grund av deras okunskap, bristen på stöd 

och dåligt bemötande från vårdpersonal. Dessa upplevelser är viktig kunskap för 

sjuksköterskor för att ge en god omvårdnad och det kan vara intressant att genomföra 

vidare forskning kring hur individer upplever sjuksköterskans stöd samt vad 

sjuksköterskan kan göra för att främja egenvård. 
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Abstract 

In 2012, 1,5 million people died due to diabetes and the prevalence of the disease 

increases worldwide all the time. Type 1 diabetes is considered the most serious type 

of diabetes and every year 400 people in the ages 15-34 sicken in the disease. The 

individual must manage 95% of their diabetes management which puts him or her to 

be faced with a lot of demands to perform different kinds of lifestyle changes. The 

aim of this study was to illustrate young adults’ experiences of living with type 1 

diabetes. The study was performed as a literature study with a qualitative 

methodology and inductive manifest design. In the data analysis five categories 

emerged: experienced fear, experiences of lack of knowledge, experiences of self-care 

management and experiences of relationships and support. The result of this study 

highlights the difficulties of self-care management, fears related to the disease, feeling 

different, the difficulties of disclosing the disease, feeling judged by others because of 

their lack of knowledge, lack of support and bad treatment from healthcare 

professionals. These experiences are important knowledge for nurses to give a good 

nurturance and it could be interesting to do further research about how individuals 

experience the support from the nurse and what the nurse can do to promote self-

management. 
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Inledning 

Förekomsten av diabetes typ 1 och typ 2 ökar i världen och ca 300 miljoner 

människor beräknas lida av sjukdomen (Pociot & Lernmark, 2016). World Health 

Organisation (2016b) konstaterar att det under 2012 avled 1,5 miljoner människor till 

följd av diabetes. Dammen Mosand & Stubberud (2011) presenterar att det i Sverige 

varje år insjuknar 400 personer i åldrarna 15–34 år. Diabetes typ 1 har betraktats som 

den allvarligaste formen av diabetes och kan orsaka komplikationer (ibid). 

Komplikationer som kan uppstå är stroke, ischemisk hjärtsjukdom, njursvikt och 

nervskador och sjukdomen kan också leda till att den drabbade blir blind. Det finns 

också risk att individen avlider i förtid (World Health Organisation, 2016a). Individen 

får själv hantera 95% av sin diabetesvård (Guo, Whittemore & He, 2011) vilket 

medför att hen ställs inför kravet att utföra livsstilsförändringar som bland annat 

kostreglering och medicinsk behandling med insulininjektioner (Dammen Mosand & 

Stubberud, 2011). Det är också vanligt att personer som drabbas av diabetes typ 1 

fylls av frågor kring vardagslivet (ibid) och sjukdomen har av Guo, Whittemore & He 

(2011) beskrivits som den mest psykologiskt krävande kroniska sjukdomen.  

Bakgrund 

Majoriteten av de som lever med diabetes har diabetes typ 2 och det är endast ca 10–

15 % av de med diabetes som har diabetes typ 1 (Pociot & Lernmark, 2016). 

Förekomsten av diabetes typ 1 ökar dock (Lau, Kieffer & Light, 2012) och det är 

framförallt barn och unga vuxna som drabbas (World Health Organisation, 2016b). 

Aspriello et al. (2011) beskriver att diabetes typ 1 och typ 2 skiljer sig ifrån varandra 

delvis genom att diabetes typ 1 ofta upptäcks hos barn och unga vuxna medan 

diabetes typ 2 framförallt upptäcks i vuxen ålder. Ytterligare en skillnad är att 

diabetes typ 1 kännetecknas av brister i insulinproduktionen medan diabetes typ 2 

framförallt kännetecknas av insulinresistens i kombination med bukspottkörtelns 

insulinproducerande cellers oförmåga att kompensera för insulinresistensen (ibid). 

Unga vuxna 

Monaghan, Helgeson & Wiebe (2015) benämner unga vuxna som individer mellan 18 

och 30 år. Samtidigt menar Cullberg (2006) att individer mellan 30 och 40 år befinner 

sig i yngre medelåldern. Att definiera när en individ är ung är dock svårt 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2010) och åldersintervallerna varierar mellan 

olika rapporter och dokument (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2012). 

Ungdomsstyrelsen (2013) beskriver att tiden som ung vuxen förlängs uppåt i åldrarna. 

Utbildning, förankring på arbetsmarknaden, familjebildning och barnafödande sker 

senare i livet och tar även längre tid (ibid). I denna studie undersöks individer i 

åldrarna 18 till 39 och benämns gemensamt som unga vuxna.  
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Perioden som ung vuxen är en komplicerad tid i livet för individens hälsa och 

välbefinnande (Monaghan et al., 2015). I denna livsperiod pågår mycket förändringar 

som att flytta hemifrån, utbilda sig, börja arbeta, självständigt sköta sin ekonomi samt 

inleda förhållanden (ibid). Att drabbas av diabetes typ 1 ställer stora krav på individen 

(Watts, O’Hara & Trigg, 2010) och kan medföra att de förändringar som unga vuxna 

vanligtvis genomgår blir ännu mer kritiska (Monaghan et al., 2015). En vanlig 

förändring som kan vara svårare att genomgå för en person med diabetes typ 1 är att 

påbörja och genomgå en universitetsutbildning. Med utbildningsmiljön följer krav på 

att anpassa sig till ny och eventuellt ohälsosam kost, fysisk aktivitet, nya scheman och 

rutiner, och att inleda nya relationer. Ytterligare en utmaning är att hantera grupptryck 

kring riskfyllda beteenden som exempelvis att konsumera alkohol. Det upplevs av 

personer med diabetes som svårt att anpassa och sköta sina egenvårdsrutiner i 

samband med dessa förändringar. En annan förändring som komplicerar 

egenvårdsrutinerna är anställning på en arbetsplats. Anledningen till detta är att det 

kan vara svårt att hitta en plats där personen ostört kan genomföra 

egenvårdshandlingar, finna tid att utföra egenvård i oregelbundna arbetsscheman samt 

finna någonstans att förvara sina hjälpmedel (ibid). 

Patofysiologi vid diabetes typ 1 

I en frisk kropp justeras glukosupptaget i cellerna av hormonet insulin. Muskler och 

fettvävnader är i behov av insulin för att kunna ta upp glukos som utgör vävnadernas 

energi (Ericson & Ericson, 2012). Vid diabetes typ 1 lider kroppen av insulinbrist 

(Aspirello et al. 2011). Insulinbristen uppstår på grund av en autoimmun reaktion 

vilken medför att det bildas antikroppar som angriper de insulinproducerande 

betacellerna i pankreas (Gillespie, 2006). När antikropparna angriper betacellerna 

bryts dessa ner vilket medför en avtagande insulinproduktion (Watts, O’Hara & 

Trigg, 2008). Till följd av att betacellerna bryts ner och insulinproduktionen minskar 

uppstår symtom på insulinbrist (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Ericson & 

Ericson (2012) hävdar att dessa symtom först debuterar när 80% av betacellerna blivit 

förstörda. De symtom som då visar sig är symtom på hyperglykemi (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). 

Hyperglykemi 

Hyperglykemi innebär en ökad mängd glukos i blodet (Watts, O’Hara & Trigg, 2010) 

till följd av minskat glukosupptag i insulinberoende vävnader (Ericson & Ericson, 

2012). Tillståndet kan uppstå till följd av att en individ med diabetes intagit för 

mycket kolhydrater, injicerat en för låg dos insulin, varit fysiskt inaktiv alternativt en 

kombination av ovanstående (Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013). Symtom 

vid hyperglykemi framträder långsamt och i olika utsträckning. Symtomen kan vara 

illamående, törst, trötthet, dimsyn, glukosuri, huvudvärk samt förhöjt glukosvärde i 

blodet vid mätning (Ericson & Ericson, 2012). Freeborn et al. (2013) presenterar även 
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symtom som ökad urinproduktion, kräkning, hyperventilation, ketoacidos, 

diabeteskoma och dödsfall. 

Hypoglykemi 

Hypoglykemi innebär låga blodglukosnivåer (Watts et al., 2010). Hypoglykemi kan 

uppstå om en individ tillfört en för hög dos insulin, om individen tränat utan att 

tillföra tillräckligt med ny energi, om individen tillfört för lite kolhydrater alternativt 

en kombination av tidigare nämnda orsaker (Freeborn et al. 2013). De symtom som 

kan uppstå vid hypoglykemi är kramper, svaghet, hjärtklappning, tremor, aggitation 

och förvirring. Freeborn et al. (2013) förklarar vidare att om hypoglykemi inte 

behandlas kan utfallet bli bestående hjärnskador eller dödsfall. 

Behandling och egenvård 

Dammen Mosand & Stubberud (2011) påpekar vikten av att som individ med diabetes 

sträva efter att ligga inom referensvärdena för ett normalt blodsocker. Detta kan vara 

behjälpligt för att bibehålla en god livskvalitet. Referensvärdena vid fasta ligger 

normalt mellan 4–7 mmol glukos/l blod. Behandlingen för att reglera blodglukos 

innefattar farmakologisk behandling, (ibid), kostreglering samt fysisk aktivitet (Balfe, 

2007). Den fysiska aktiviteten kan minska risken för senkomplikationer som 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar (National Institute for Health and Care 

Exellence, 2016).  

Kostrekommendationer 

Syftet med nuvarande kostrekommendationer är att hålla en jämn och normal 

blodglukosnivå hos den drabbade (Lodefalk & Åman, 2006). 

Kostrekommendationerna hjälper även individen att bibehålla en normal tillväxt samt 

undvika både akuta komplikationer och senkomplikationer. Kostrekommendationerna 

för en individ med diabetes skiljer sig inte märkbart från rekommenderad kost till en 

frisk individ. Intaget av kolhydrater bör bestå av minst 50 % av det dagliga 

födointaget, intaget av fett 30–35 % och intaget av protein 10–15 %. Det är också 

viktigt att ha ett högt intag av fiberrik kost (ibid).  

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen består av insulininjektioner där insulin tillförs 

subkutant med hjälp utav en insulinspruta, insulinpenna eller insulinpump (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). Med en insulinspruta mäts insulinet i internationella 

enheter (IE) och inte i milliliter för att få en korrekt insulindos. Insulinpennan liknar 

insulinsprutan men skiljer sig framförallt genom att insulinpennorna antingen är 

förfyllda eller innehåller en insulinampull. När en insulindos skall tas skruvas en 

kanyl fast på pennan och tas bort efter given insulindos. När insulinet i pennan 
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förbrukats byts ampullen eller pennan ut. Insulinpumpen fungerar på så vis att den 

kontinuerligt tillför snabbverkande insulin subkutant för att möta de fysiologiska 

behoven vilket ersätter behovet av medellångverkande insulin (Matsuda & Brennan, 

2012).  För att motverka insulinbristen krävs att den drabbade individen tillför insulin 

dagligen (Watts, O’Hara & Trigg, 2010).  Ericson & Ericson (2012) förklarar att 

insulin för injektion finns i två former, medellångverkande insulin och snabbverkande 

insulin. Det medellångverkande insulinet ger effekt under hela dygnet. Det 

snabbverkande insulinet har en effekt som verkar inom 30 minuter och varar i 5–8 

timmar (ibid). Val av administreringssätt och dos är individanpassat utefter 

aktivitetsnivå, vikt, ålder och mängd intagna kolhydrater (Matsuda & Brennan). 

Ericson & Ericson (2012) belyser att individen ska lära sig att själv mäta och 

kontrollera blodglukos samt administrera korrekt insulindos utefter blodglukosvärdet. 

Insulindosen kan behöva justeras vid sjukdom eller fysisk ansträngning. Efter en 

insulinjustering skall ett nytt test av blodglukos göras för att säkerställa att 

glukosnivån ligger inom referensvärdena.  

Omvårdnad 

Sjuksköterskan ansvarar för att ge information till individen (Ericson & Ericson, 

2012). Den utbildning som patienten får på sjukhuset kan hjälpa patienten att avgöra 

vilka livsstilsförändringar som hen kan behöva göra för att bibehålla en god hälsa 

(Chase, Strakal & Jackson, 2015). Utbildning till individen bör involvera information 

om sjukdomen och dess egenvård och behandling (National Institute for Health and 

Care Exellence, 2016). Det är också lämpligt att erbjuda konstrådgivning samt ge 

individen utbildning kring hur hen skall sköta sin kost. Att informera individen om 

riskerna med komplikationer som till exempel hypoglykemi är betydelsefullt. I 

samband med detta bör individen även informeras om hur hen skall hantera en episod 

av hypoglykemi. Information om hur individen kan förebygga komplikationer är även 

det viktigt. Det kan vara bra att tillsammans med individen skapa en individuell 

vårdplan och därefter gå igenom denna årligen samt göra förändringar enligt 

individens önskemål. Individen bör involveras i sin vård och vara delaktig i 

beslutsfattande kring eventuella mål för exempelvis egenvårdsrutiner och 

blodglukoshalt. Det är viktigt att bemöta personen som en individ och inte som en 

person med hälsoproblematik. Slutligen kan det vara av värde att ge information till 

patienten om stödgrupper och hur de kan kontakta en sådan (ibid). Kime (2014) 

beskriver dock att vårdpersonal som ej är specialiserade inom diabetesvård ofta har 

bristande kunskaper kring bemötandet och behandlingen av unga vuxna med diabetes 

typ 1. Exempelvis har vårdpersonalen ofta bristande kunskaper om insulin och 

räkning av kolhydrater. Ytterligare brister i omvårdnaden kan vara otillräcklighet i 

kontinuitet, förståelse för individen och sjukdomen, information om komplikationer 

samt information om hälsosam livsstil, sexuell hälsa samt graviditet. Kime (2014) 
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beskriver ytterligare att vårdpersonalen ofta tar över vården och att individerna inte 

känner att de inte är involverade i sin egen vård och behandling.  

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård definieras som ansvarsfull vård med respekt för individens 

önskemål, behov och värderingar (Morgan & Yoder, 2012). Patienten bör ses som en 

unik individ (Pelzang, 2010) och det är viktigt att se personen bakom patienten 

(Ekman et al., 2011). Vid personcentrerad vård involveras patienten med respekt som 

en autonom individ. Omvårdnaden vid personcentrerad vård uppmärksammar både 

patientens fysiska och emotionella behov (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2012). 

Personcentrerad vård är ett holistiskt sätt att ge respektfull och individualiserad vård 

(Morgon & Yoder, 2012). Professionen och patienten har ett terapeutiskt förhållande 

som tillåter en sorts förhandling mellan profession och patient. Individerna 

uppmuntras till att vara delaktiga när beslut om deras hälsa skall fattas i den 

utsträckning de själva vill (ibid). 

Problemformulering  

Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna på individens erfarenheter och upplevelser 

för att få en ökad förståelse och kunna hjälpa hen att självständigt hantera sin 

diabetes. Trots att diabetes typ 1 betraktas som den allvarligaste formen av diabetes 

och främst drabbar barn och unga vuxna, fokuserar majoriteten av 

diabetesforskningen på diabetes typ 2 eller barn och vuxna med diabetes typ 1. En 

studie av unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 är därför behövlig. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes 

typ 1. 

Metod 

Studien genomfördes i from av en systematisk litteraturstudie. En sådan definieras 

enligt Forsberg & Wengström (2015) som en studie vilken utgår från en fråga som 

besvaras genom att systematiskt hitta, välja, bedöma och bearbeta relevant forskning.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en inledande sökning i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo för att få en överblick över forskningsområdet samt finna 

sökord att använda i den egentliga sökningen (Wallengren & Henricson, 2012). Den 

egentliga sökningen inleddes med avancerade fritextsökningar där sökorden Diabetes 

typ 1(type 1 diabetes), ung (young) och upplevelse (experienc*) (se tabell 1) användes 



 

6 

 

för att besvara studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering användes 

för att inkludera olika varianter av begreppet upplevelse. Dessa sökord användes i alla 

tre databaser. Sökorden användes tillsammans med den booelska operatoren AND 

vilket beskrivs under respektive databas. Sökhistorik över databassökningarna 

återfinns i tabell två. För att bestämma vilka artiklar som skulle ingå i studien 

användes inklusionskriterier (ibid). Inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle 

vara äldre än 10 år, vara skrivna på svenska eller engelska, uppnå nivå I eller II enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall, individerna i artiklarna skulle vara 

mellan 18–39 år samt ha diabetes typ 1. De artiklar som involverade individer med 

andra typer av diabetes exkluderades.  

Litteratursökning i PubMed 

PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar framförallt inom 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen inleddes med en 

avancerad fritextsökning med valda sökord. För att begränsa antalet träffar användes 

begränsningsfunktioner som publiceringstidpunkt, art och ålder (Karlsson, 2012). 

Publiceringstidpunkten begränsades till 2006–2016, arten begränsades till människor 

och åldern begränsades till 19–24 år och 19–44 år. Sökningen gav 259 träffar där 

samtliga titlar och 27 abstracts lästes. Artiklar vars abstract inte motsvarade syftet 

eller inklusionskriterierna exkluderades. Detta resulterade i 18 artiklar som sparades 

för att läsas i fulltext. Efter att artiklarna lästs sållades sju artiklar som inte 

motsvarade syftet eller inklusionskriterierna bort vilket resulterade i 11 artiklar som 

granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Slutligen användes åtta 

artiklar till resultatet varav fem var av grad I och tre var av grad II. I PubMed gjordes 

en sökning med ämnesord för att minimera risken att gå miste om forskning inom 

området. Ämnesorden i PubMed benämns som Medical Subject Headings (MeSH) 

(Karlsson, 2012) och sökordet type 1 diabetes motsvarade MeSH-termen diabetes 

mellitus, type 1. Diabetes mellitus, type 1 användes som major topic och sökorden 

young och experienc* adderades som fritext vid sökningen. Samma 

begränsningsfunktioner användes vid denna sökning som vid den avancerade 

fritextsökningen. Detta ledde till 225 träffar varav alla titlar och 32 abstracts lästes. 

Artiklar vars abstract inte motsvarade studiens syfte eller inklusionskriterier sållades 

bort vilket resulterade i att 20 artiklar sparades för närmare granskning. Av dessa 

artiklar var 17 dubbelträffar med tidigare fritextsökning i PubMed, De tre artiklar som 

var nya för sökningen lästes i fulltext. Efter detta sållades två artiklar som inte 

motsvarade syftet eller inklusionskriterierna bort vilket resulterade i en ny artikel som 

granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Sökningen med 

ämnesord genererade ingen ny resultatartikel. 
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Litteratursökning i Cinahl 

Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar framförallt inom 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen inleddes med en avancerad 

fritextsökning med valda sökord. För att begränsa antalet träffar användes 

begränsningsfunktioner som publiceringstidpunkt och ålder (Karlsson, 2012). 

Publiceringstidpunkten begränsades till 2006–2016 och åldern begränsades till 13–18 

år och 19–44 år.  Sökningen gav 85 träffar där samtliga titlar och 25 abstracts lästes. 

Artiklar vars abstract inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna exkluderades. 

Detta resulterade i 13 artiklar som sparades för att läsas i fulltext. Av dessa artiklar 

var åtta dubbelträffar med de artiklar som lästes i fulltext från PubMed. De fem 

artiklar som inte var dubbelträffar med sökningen i PubMed lästes i fulltext och två 

artiklar som inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna sållades bort. Detta 

resulterade i tre artiklar som granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) 

granskningsmall. Slutligen användes två artiklar till resultatet varav båda var av grad 

I. För att inte gå miste om gjord forskning inom området gjordes ytterligare en 

sökning med ämnesord som kallas för Cinahl headings (Karlsson, 2012). Sökordet 

type 1 diabetes motsvarade ämnesordet diabetes mellitus, type 1. Diabetes mellitus, 

type 1 användes som ämnesord och sökorden young och experienc* adderades som 

fritext vid sökningen. Denna sökning resulterade inte i några nya resultatartiklar. 

Litteratursökning i PsycInfo 

PsycInfo är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom framförallt 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen inleddes med en 

avancerad fritextsökning med valda sökord. För att begränsa antalet träffar användes 

begränsningsfunktioner som publiceringstidpunkt och ålder (Karlsson, 2012). 

Publiceringstidpunkten begränsades till 2006–2016 och åldern begränsades till 18–29 

år och 30–39 år. Sökningen resulterade i 122 träffar varav samtliga titlar och 18 

abstracts lästes. Artiklar vars abstract inte motsvarade inklusionskriterierna eller syftet 

exkluderades. Detta resulterade i 13 artiklar som sparades för att läsas i fulltext. Av 

dessa artiklar var 10 dubbelträffar med de artiklar som tidigare lästs i fulltext. De tre 

artiklar som var nya för sökningen lästes i fulltext och två artiklar som inte 

motsvarade syftet eller inklusionskriterierna sållades bort. Detta resulterade i en 

artikel som granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Slutligen 

användes en artikel till resultatet som var av grad II. Även i PsycInfo gjordes ett 

försök till att göra en sökning med ämnesord. Dock motsvarade inte sökordet type 1 

diabetes något ämnesord och därmed kunde ingen sådan sökning göras.  

Databearbetning 

Databearbetningen gjordes genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys med stöd av 

Forsberg & Wengström (2015) samt Danielson (2012). Databearbetningen inleddes 
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genom att artiklarna lästes enskilt i sin helhet för att bli bekanta med materialet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Efter detta samanställdes resultatartiklarna i 

artikelöversikter (se tabell 3). Resultatet lästes sedan enskilt i samtliga artiklar för att 

öka trovärdigheten för studien (Wallengren & Henricson, 2012) och relevant 

information identifierades och markerades. En diskussion fördes för att uppnå 

konsensus och bestämma meningsbärande enheter (Forsberg & Wengström, 2015). 

Efter detta kondenserades meningsenheterna och koder skapades för varje enhet 

(Danielson, 2012). Koderna jämfördes och diskuterades gällande likheter och 

skillnader för att finna koder med liknande innehåll. Genom detta kunde 

underkategorier bildas som jämfördes för att bilda kategorier (ibid). Kategorierna som 

bildades var upplevd rädsla, upplevelser av bristande kunskap, upplevelser av 

egenvård, upplevda svårigheter samt upplevelser av relationer och stöd.  

Forskningsetiska överväganden 

Under arbetet med studien framkom inget fusk genom att exempelvis plagiera data 

eller ge en missvisande analys av data då detta inte får förekomma inom forskning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Av resultatartiklarna för denna studie var 10 av 11 

godkända av en etisk kommitté. Enligt Kjellström (2012) kan endast forskning med 

respekt för människovärdet godtas. Den artikel som inte beskriver ett godkännande 

från en etisk kommitté granskades och diskuterades med ett etiskt perspektiv. Artikeln 

ansågs ha genomfört sin forskning med respekt för människovärdet och uppnådde 

grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall och inkluderades därmed i 

studien. Risk och nytta har vägts emot varandra i en diskussion. En eventuell risk med 

studien kan vara att individer med andra typer av diabetes känner sig negligerade då 

endast diabetes typ 1 studeras. Nyttan med studien är att den kan bidra till ökad 

förståelse och kunskap kring patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 

Detta innebär att studien kan medföra en ökad kompetens hos 

sjuksköterskeprofessionen som då kan bidra till en god omvårdnad.  

Resultat 

Upplevd rädsla 

Några individer upplevde rädsla för nålar och injektioner (Povlsen & Ringsberg, 

2008) men rädsla för komplikationer var den mest framträdande formen av rädsla 

(Hill, Gingras & Gucciardi, 2013; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009; Povlsen & 

Ringsberg, 2008; Pyatak, 2011; Rasmussen, O’Connell, Dunning & Cox, 2007). 

Rädslan för komplikationer var en upplevelse som påverkade individernas liv (Kay, 

Davies, Gamsu & Jarman, 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Rasmussen et al., 2007) 

och innefattade rädslor för komplikationer som akut ketoacidos, ögonkomplikationer 

och hypoglykemi (Rasmussen et al., 2007). Rädsla för att drabbas av hypoglykemi var 

en upplevelse som många individer erfor (Hill et al., 2013; Pyatak, 2011; Rasmussen 
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et al., 2007) och var den komplikation som påverkade individerna mest (Rasmussen et 

al., 2007). 

En annan rädsla som uttrycktes var rädslor inför framtiden (Kay et al., 2009). Det 

upplevdes som om sjukdomen skulle förstöra individernas framtid (Povlsen & 

Ringsberg, 2008) och en del var oroliga för att de skulle avlida i förtid (Kay et al., 

2009). Rädsla inför att skaffa barn involverade både rädsla för komplikationer under 

graviditeten och förlossningen samt rädsla för att deras barn skulle ärva sjukdomen 

(Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen, Ward, Jenkins, King & 

Dunning, 2011) 

Upplevelser av bristande kunskap 

En typ av bristande kunskap var kunskapen om egenvård hos individen som ibland 

upplevdes som otillräcklig. Kunskapen brast framförallt när individen skulle genomgå 

förändringar i livet som kunde komplicera rutinerna för deras egenvård (Povlsen & 

Ringsberg, 2008). Den mest framträdande bristen av kunskap var dock den kunskap 

som personer utan diabetes hade om sjukdomen. Individerna kände sig frustrerade 

över det faktum att andra inte hade förståelse och kunskap om skillnaderna mellan de 

olika typerna av diabetes och dess orsaker (Browne, Ventura, Mosely & Speight, 

2014; Rasmussen et al., 2007). Bristen på kunskap hos andra ledde ofta till 

missförstånd som att individen använde illegala droger vid användandet av insulin. 

Ett annat missförstånd var att individen uppfattades som att vara alkoholpåverkad vid 

episoder av hypoglykemi (Browne et al., 2014; Pyatak, 2011). Negativt bemötande 

fick individerna att känna sig sårbara (Rasmussen et al., 2007) och individerna var 

ofta medvetna om hur andra såg på dem (Hill et al., 2013; Kay et al., 2009). Den 

bristande kunskapen och missförstånden ledde till att individerna kände sig dömda 

(Browne et al., 2014; Kay et al., 2009; Pyatak, 2011) vilket var en källa till 

frustration, ilska och känslor av att inte vara förstådd (Rasmussen et al., 2007; 

Browne et al., 2014). En del individer beskrev diabetes som något skiljt från dem 

själva (Balfe, 2009) och det upplevdes som frustrerande när personer benämnde 

individerna som diabetiker (Kay et al., 2013).  

Upplevelser av egenvård 

Individerna upplevde att det var svårt att sköta egenvårdsrutiner (Pyatak, 2011; 

Rasmussen et al., 2007) vilka kunde upplevas som hotfulla eller överväldigande 

(Balfe, 2009). Något som upplevdes som svårt med egenvården var att hantera sitt 

insulin (Rasmussen et al., 2007) och att utföra annan egenvård bland folk (Pyatak, 

2011). Många upplevde då att en insulinpump var till stor hjälp i deras vardag och gav 

dem en känsla av kontroll (Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 

2011). Utöver detta bidrog insulinpumpen även till en ökad självkänsla hos individen 

och sågs som en stor livsförändring (Rasmussen et al., 2011). Det upplevdes också 
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som svårt och tröttsamt att följa kostrekommendationerna för individer med diabetes 

(Povlsen & Ringsberg, 2008). Individerna var måna om att äta hälsosamt (Hill et al., 

2013; Kay et al., 2009) men de beskrev att det gick inte alltid att få tag i hälsosam 

kost och det var inte heller en möjlighet att äta när som helst (Browne et al., 2014; 

Hill et al., 2013). Det var exempelvis inte tillåtet att äta i alla miljöer i skolan (ibid) 

och det var svårt att finna tid i schemat under arbetsdagen till att äta (Rasmussen et 

al., 2007).  

Individerna var å ena sidan ofta medvetna om att det var deras eget ansvar att sköta 

sin diabetes (O’Hara, Gough, Seymour-Smith & Watts, 2013; Rasmussen et al., 2007; 

Rasmussen et al., 2011) och de var också noga med att undvika risker (Balfe, Doyle, 

Smith, Sreenan, Conroy & Brugha, 2013). Det fanns å andra sidan även individer som 

hade svårt att acceptera sin sjukdom (Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007) och det 

var först när de drabbades av komplikationer eller upplevde negativa konsekvenser 

från att ha misskött sin egenvård som de insåg allvaret i sjukdomen (O’Hara et al., 

2013; Pyatak, 2011).  

Rutiner upplevdes som en stor fördel för att kunna utföra sin egenvård optimalt 

(Balfe, 2009). Rutinerna hjälpte individerna att reglera blodglukosvärdet och att 

minimera riskerna för hypoglykemi och senkomplikationer. När individerna följde 

rutinerna kände de sig nöjda med sig själva då de var medvetna om att de lyckades 

med något som var bra för dem. När rutinerna inte fungerade eller när det fanns brist 

på struktur försämrades individernas följsamhet till egenvården (ibid). 

Upplevda svårigheter 

Diabetes upplevdes i många fall som ett hinder från att leva som andra (Hill et al., 

2013; Kay et al., 2009) och en del individer beskrev att de upplevde sina kroppar som 

sönder (Kay et al., 2009). Individerna beskrev att deras diabetes i vissa fall 

försämrade deras livskvalitet framförallt när de inte kände att de hade sin diabetes 

under kontroll (Rasmussen et al., 2007). Ett hinder som beskrevs var att individerna 

under skolåren inte fick delta i alla aktiviteter på grund utav sin diabetes (Browne et 

al., 2014). Diabetes beskrevs även hindra individerna genom att försämra deras 

akademiska prestationer bland annat på grund utav symtom vid hyperglykemi eller 

hypoglykemi som exempelvis fatigue (Hill et al., 2013). Deras diabetes medförde 

även frånvaro från skolan när studenterna var tvungna att åka på läkarbesök eller när 

de var inlagda på sjukhus (Rasmussen et al., 2011).  

Att leva med diabetes fick individerna att känna sig annorlunda från andra (Browne et 

al., 2014; Povlsen & Ringsberg, 2008; Pyatak, 2011) även om de starkt önskade att 

vara normala (Balfe, 2009; Hill et al., 2013; Kay et al., 2009) och inte dra till sig 

negativ uppmärksamhet (Balfe, 2009). Då individerna inte ville verka annorlunda 



 

11 

 

uteblev eller försämrades deras egenvårdsrutiner (Balfe, 2009; Hill et al., 2013; 

Pyatak, 2011). Detta kunde ske när de försökte knyta nya relationer, var uppe sent, 

studera, gå ut på klubbar för att dricka alkohol (Balfe, 2009) eller negligerade sina 

kostrekommendationer (Pyatak, 2011). Det upplevdes som en svårighet att balansera 

egenvården med vardagen (Balfe, 2009; Hill et al., 2013; Rasmussen et al., 2007). Ju 

fler saker individen hade att göra i det vardagliga livet desto lägre prioriterades deras 

egenvård (Hill et al., 2013; Rasmussen et al., 2011). Det upplevdes som svårt att 

balansera akademiska plikter med viljan att ta hand om sin hälsa. Ett annat exempel 

var viljan att balansera sin egenvård med viljan att vara smal (Kay et al., 2009). 

Individer beskrev att användandet av insulin fick dem att gå upp vikt. På grund av 

detta valde några att inte ta sitt insulin och negligerade därmed sin egenvård (Balfe et 

al., 2013). 

Att genomgå livsförändringar var krävande för individerna då detta bland annat 

krävde mycket planering. En förändring som upplevdes som svår var att flytta 

hemifrån då detta innebar att individen kanske var tvungen att lära sig att förstå ett 

nytt språk och anpassa sig till andra matkulturer (Rasmussen et al., 2011). Diabetes 

upplevdes även som krävande i vardagen då sjukdomen även då tog upp mycket tid 

och krävde mycket planering (O’ Hara et al., 2013; Povlsen & Ringsberg, 2008).  

Trots sjukdomens svårigheter upplevde vissa individer att sjukdomen är hanterbar och 

att det inte är en fruktansvärd sjukdom (O’Hara et al., 2013; Rasmussen et al., 2011). 

Några individer uttryckte att det snarare kändes som ett besvär än en sjukdom 

(O’Hara et al., 2013). Individerna kände sig hoppfulla inför framtiden trots 

sjukdomen (Kay et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008) och en individ beskrev att 

han tack vare sjukdomen insett hur viktigt livet faktiskt är (Povlsen & Ringsberg, 

2008). 

Upplevelser av relationer och stöd  

Att inleda nya relationer var ett orosmoment (Rasmussen et al., 2011) och att avgöra 

om eller när man skulle avslöja sin diabetes för andra var svårt (Browne et al., 2014; 

Hill et al., 2013; O’ Hara et al., 2013; Povlsen & Ringsberg, 2008; Rasmussen et al., 

2007; Rasmussen et al., 2011). Anledningarna till varför individerna inte ville avslöja 

sin diabetes var många. Några beskrev att de var oroliga för att bli diskriminerade 

(Rasmussen et al., 2011) medan andra förklarade att de var rädda för att verka 

annorlunda (Hill et al., 2013; Povlsen & Ringsberg, 2008). En del individer ville inte 

att andra skulle visa medlidande (Hill et al., 2013) eller tycka att de inte klarade av 

sådant som andra klarar av (O’Hara et al., 2013). Individer upplevde att de inte 

vågade berätta om sjukdomen för sina arbetsgivare eftersom de var rädda att de då 

skulle förlora sina jobb (Rasmussen et al., 2011). Det upplevdes också som svårt att 

berätta om sjukdomen för sin partner då det fanns en oro kring hur detta skulle 
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påverka förhållandet (Browne et al., 2014; Rasmussen et al., 2011). Om individerna 

valde att avslöja sin sjukdom berodde detta främst på att det fick dem att känna sig 

säkrare om de exempelvis skulle få en episod av hypoglykemi (Hill et al., 2013; 

Rasmussen et al., 2007). 

Individerna beskrev att stöd var viktigt för att kunna hantera sina liv med diabetes 

(Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007). När det sociala stödet var bra ökade 

individernas självförtroende och känsla av egenvärde (Rasmussen et al., 2007). Brist 

på stöd var dock en väldigt vanlig upplevelse bland individerna (Balfe et al., 2013; 

Povlsen & Ringsberg, 2008; Scholes, Mandleco, Roper, Dearing, Dyches & Freeborn, 

2012). Det upplevdes som om familjen ofta var ett otillräckligt stöd (ibid) då de 

saknade kunskap om diabetes typ 1 (Balfe et al., 2013; Scholes et al., 2012) eller inte 

hade förståelse för sjukdomen (Scholes et al., 2012). En del individer beskrev att de 

kände sig ensamma (Kay et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008). Individerna 

fylldes ibland av skam och skuldkänslor (Balfe, 2009) eller kände sig dömda när de 

inte skötte om sin diabetes (Browne et al., 2014). Några individer upplevde också att 

deras familjer inte var stöttande gällande kosten utan att individerna fick sköta detta 

på egen hand (Povlsen och Ringsberg. 2008; Scholes et al., 2012).  

Individerna förklarade att de kände sig ledsna över att ha orsakat sina familjer sorg 

(Povlsen & Ringsberg, 2011) och att de kände sig som en börda (Rasmussen et al., 

2007) då familjen ofta var tvungen att genomgå en stor förändring på grund 

individens diagnos (Rasmussen et al., 2011).  

Vårdpersonalens bemötande beskrevs som bristfälligt (Rasmussen et al., 2007; 

Scholes et al., 2012). Några beskrev att vårdpersonalen inte fokuserade på det som 

individen upplevde som viktigt (Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007) utan 

framförallt brydde sig om blodglukosvärdena (Rasmussen et al., 2007). De upplevde 

också att vårdpersonalen dömde dem utifrån vad blodglukosvärdet visade (Rasmussen 

et al., 2007). Några beskrev att vårdpersonalen använde skrämseltaktik vilket 

medförde barriärer i kommunikation och egenvård (Pyatak, 2011). Det uppstod 

irritation när vårdpersonalen bemötte individen auktoritärt och individerna hade svårt 

att öppna sig för vårdpersonal som inte var stöttande (Scholes et al., 2012) eller som 

de inte kände (Balfe et al., 2012). Trots detta var vårdpersonalen viktigt för flera av 

individerna (Povlsen & Ringsberg, 2008; Rasmussen et al., 2011) framförallt genom 

den utbildning och det stöd som gavs (Povlsen & Ringsberg, 2008). Det upplevdes 

som lättare att tala med vårdpersonal som uppfattades som snäll och till vilka 

individen hade en relation (Balfe et al., 2012). Individerna beskrev att önskvärda 

egenskaper hos vårdpersonalen var att de skulle förstå dem, respektera dem, behandla 

dem som jämlika, ha empati, samt se och förstå deras ansträngningar till att bibehålla 

en god hälsa (Rasmussen et al., 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där sökningar gjordes 

konsekvent i alla databaser. Detta är något som krävs för att kunna benämna en 

sökning som systematisk (Forsberg & Wengström, 2015). Databaserna som användes 

var PubMed, Cinahl och PsycInfo. Dessa databaser var relevanta att använda för att 

besvara studiens syfte då de inriktar sig på medicin och omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Att använda flera databaser ökar trovärdigheten för 

studien då detta ökar möjligheterna till att finna artiklar som motsvarar syftet 

(Henricson, 2012). Sökningar i databaserna gjordes både med fritext och med 

ämnesord för att minska risken att missa relevanta artiklar. När sökningarna gjordes 

användes sökorden type 1 diabetes, young och experienc* då detta genererade träffar 

som motsvarade syftet. Den booelska operatoren AND användes för att 

sammankoppla sökorden i sökningarna. Användandet av AND gör sökningen mer 

avgränsad och specifik. Dock användes inte de booelska operatorerna OR och NOT 

vilket kan ses som en svaghet i metoden. Karlsson (2012) beskriver nämligen att 

användandet av operatorn OR gör sökningen mer sensitiv och användandet av 

operatorn NOT gör sökningen mer specifik. Forsberg & Wengström (2015) förklarar 

däremot att användandet av OR gör sökningen bredare och vid användandet av NOT 

begränsas sökningen. Användandet av OR kan därmed tänkas minska sökningens 

specificitet och användandet av NOT kan medföra att information som kunde varit 

användbar inte blir funnen. OR var inte relevant att använda då vi inte hade något mer 

sökord som vi ville inkludera i sökningen. En begränsning med hjälp av operatoren 

NOT kunde varit aktuell för att utesluta artiklar som inkluderade personer med 

diabetes typ 2. För att undvika att sökningen blev för begränsad genom användning av 

NOT sorterades istället artiklar som inkluderade diabetes typ 2 bort vid läsning av 

titel och abstrakt. Trunkering användes på sökordet experience vilket enligt Karlsson 

(2012) medför att olika böjningar av ordet inkluderas. Användandet av trunkering kan 

ses som en styrka då detta genererade i fler träffar och risken för att missa relevanta 

artiklar minskades. 

Vid sökningarna användes begränsningsfunktioner för att begränsa åldern på 

individerna i artiklarna. Begränsningarna i de olika sökningarna var 13–18 år, 19–24 

år, 18–29 år, 19–44 år och 30–39 år. Ett inklusionskriterium för studien var att 

individerna skulle vara mellan 18–39 år vilket innebär att begräsningarna 13–18 år 

och 19–44 år inkluderar åldrar som inte var relevanta för studien. Anledningen till att 

dessa åldersbegränsingar användes var för att åldern 18 samt åldern 19–39 inte ville 

missas då detta kunde inneburit att relevanta artiklar försummades. I artiklar som 

inkluderade deltagare yngre än 18 år och äldre än 39 år valdes endast citat till 

resultatet ut där åldern på deltagaren framgick. Genom detta säkerställdes att endast 

upplevelser hos individer mellan 18-39 år inkluderades i resultatet.  
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En annan begränsning kan ha varit att artiklar exkluderades efter att enbart titeln lästs 

vilket skulle kunna medfört att relevanta artiklar exkluderats. Dock exkluderades 

endast artiklar vars titel tydligt inte motsvarade syftet.  

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall användes för att kvalitetsgranska valda 

artiklar. Artiklarna granskades gemensamt då detta enligt Wallengren & Henricson 

(2012) ökar trovärdigheten. Av de 11 artiklar som användes till studiens resultat var 

sju av grad I och fyra av grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie då kvalitativ metod är lämplig 

för att undersöka individers upplevelser av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 

2015) vilket var studiens syfte. Databearbetningen genomfördes som en 

innehållsanalys för att systematiskt klassificera data och identifiera mönster för att på 

så vis kunna beskriva ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). Det kan ses som 

en styrka att denna metod användes för att analysera data då studiens syfte var att 

belysa hur individer upplever fenomenet att leva med diabetes typ 1.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. I 

resultatet framkom fem kategorier vilka var upplevd rädsla, upplevelser av bristande 

kunskap, upplevelser av egenvård, upplevda svårigheter samt upplevelser av 

relationer och stöd.  

Rädsla för komplikationer är något som framkom i resultatet (Hill et al., 2013; Kay et 

al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2008; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007) men det 

framkom också att en del individer inte förstod riskerna fören de faktiskt drabbades av 

komplikationerna (O’Hara et al., 2013; Pyatak, 2011). Även Balfe (2007) beskriver 

att individer med diabetes typ 1 inte alltid förstår risken med att inte sköta sin 

egenvård men förklarar däremot att individerna kan få förståelse genom information 

om komplikationer. National Institute for Health and Care Exellence (2016) beskriver 

även de denna information som betydelsefull för individen. Att individerna i resultatet 

verkar ha bristande kunskaper kring komplikationer tyder på att de inte fått tillräcklig 

information. I enlighet med Balfe (2007) och National Institute for Helath and Care 

Exellence (2016) bör sjuksköterskan därmed förbättra sin informationsgivning för att 

kunna ge individen en bättre omvårdnad.  

Studiens resultat visar att individerna upplevde det som svårt att sköta sin egenvård 

optimalt. Det upplevdes bland annat som svårt att hantera insulinbehandlingen 

(Rasmussen et al., 2007). Vad som var svårt med insulinbehandlingen framgår ej men 

skulle kunna vara att individerna inte hade tillräckligt med kunskap. Studiens resultat 

visar också att individerna var motvilliga till att genomföra egenvårdshandlingar inför 
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andra (Pyatak, 2011). Babler & Strickland (2015) beskriver även de att individer med 

diabetes typ 1 inte vill utföra egenvård inför andra. Motviljan till att utföra egenvård 

inför andra skulle kunna härstamma ifrån viljan att vara normal. Att vilja vara normal 

och inte vara annorlunda framkom i resultatet som en önskan hos individerna (Balfe, 

2009; Browne et al., 2014; Hill et al., 2013; Kay et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 

2008; Pyatak, 2011) vilket är något som beskrivs även i tidigare forskning (Balfe, 

2007; Babler & Strickland, 2015). För att kunna hjälpa individen att känna sig normal 

bör sjuksköterskan se individen som en person och inte en patient vilket är viktigt 

enligt Kitson et al. (2012). Det är också viktigt att inte bara se individens fysiska 

behov utan också ta hänsyn till de emotionella behoven (ibid) då diabetes beskrivs 

som den mest psykologiskt krävande sjukdomen (Guo et al., 2011). Att balansera 

egenvård med vardagen framkom även det som svårt i studiens resultat (Balfe, 2009; 

Hill et al., 2013; Rasmussen et al., 2007). För att sjuksköterskan skall kunna hjälpa 

patienten att balansera sin egenvård kan det vara en god idé att tillsammans med 

patienten skapa en vårdplan då detta är något som rekommenderas av National 

Institute for Helath and Care Exellence (2016). 

I studiens resultat framkom att individerna upplevde det som svårare att hantera sin 

diabetes när de genomgick förändringar i livet (Rasmussen et al., 2011). Monaghan et 

al. (2015) beskriver även de i sitt resultat att det är svårt att genomgå förändringar i 

livet som att flytta hemifrån, börja studera eller inleda en relation. För att kunna ge en 

god omvårdnad är det därför viktigt att sjuksköterskan återigen ser personen bakom 

patienten (Ekman et al., 2011) och anpassar vården efter hens behov (Morgan & 

Yoder, 2012). Studiens resultat visar att individerna upplevde stöd som viktigt för att 

hantera livet med diabetes typ 1 (Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007). Det framkom 

dock att brist på stöd var vanligt och individernas familj utgjorde ofta ett otillräckligt 

stöd (Balfe et al., 2013; Povlsen & Ringsberg, 2008; Scholes et al., 2012). Rostami, 

Parsa-Yekta, Ghezeljeh & Vanaki (2014) beskriver däremot i sitt resultat att familjen 

utgör ett gott stöd för individer med diabetes typ 1. Att resultaten är olika skulle 

kunna bero på att individerna i Rostamis et al. (2014) studie är 12–19 år och de flesta 

bor fortfarande hos sina familjer. Individerna i denna studie är däremot unga vuxna 

där de flesta flyttat hemifrån vilket kan innebära att familjen inte längre finns nära. I 

studiens resultat beskrivs att det ofullkomliga stödet från familjen beror på okunskap 

(Balfe et al., 2013; Scholes et al., 2012). Okunskap kring diabetes typ 1 framkom i 

studien som vanligt hos andra människor (Browne et al., 2014; Rasmussen et al., 

2007) vilket är något som beskrivs även i tidigare forskning (Kime, 2014). 

Anledningen till att personer i individens omgivning har bristande kunskaper kan vara 

att individen inte talar om sin diabetes med dem. Om ingen individ med diabetes typ 1 

talar om sjukdomen lär den heller inte uppmärksammas bland allmänheten i större 

utsträckning. Allmänheten kommer därmed inte heller få ökad kunskap om 
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sjukdomen och dess komplikationer. Sjuksköterskan kan då uppmuntra individen till 

att tala om sin diabetes för att ge mer kunskap till andra.  

I studiens resultat framkommer att individerna upplever vårdpersonalens bemötande 

som bristfälligt (Rasmussen et al., 2007; Scholes et al., 2012) detta beskrivs även i 

tidigare forskning (Kime, 2014; Rostami et al., 2014). Kime (2014) beskriver 

exempelvis att individerna upplevde att de inte var involverade i sin vård utan att 

vårdpersonalen bestämde över dem. Det är dock viktigt att individer får vara delaktiga 

i sin egen vård (National Institute for Health and Care Exellence, 2016). 

Sjuksköterskans bör därför uppmuntra till individens delaktighet gällande hens 

omvårdnad. Rostami et al., (2014) beskriver däremot att majoriteten av individerna i 

deras studie upplevde vårdpersonalens bemötande som tillräckligt. De beskriver att 

vårdpersonalen var till god hjälp både fysiskt och emotionellt (ibid). Anledningen till 

att resultaten skiljer sig så pass mycket kan bero på att individerna i Rostamis et al. 

(2014) studie ingår i barnhälsovården medan de unga vuxna i denna studien tillhör 

hälso, - och sjukvård för vuxna. Detta kan tyda på att vårdpersonalen inom 

barnhälsovården har ett bättre bemötande och kan därmed ge individerna en godare 

omvårdnad än vårdpersonal som ger omvårdnad till unga vuxna.  

Konklusion och implikation 

Studien visar att unga vuxna med diabetes typ 1 upplever att det är svårt att hantera 

sin egenvård och balansera denna med vardagen. De upplever också ett flertal rädslor 

relaterade till sjukdomen och många känner sig annorlunda från andra. Att avslöja sin 

sjukdom för andra kan vara svårt och individerna är oroliga för att bli dömda av andra 

på grund utav deras okunskap kring sjukdomen. Individerna kände att de inte fick 

tillräckligt med stöd från familj och vårdpersonal. Vårdpersonalens bemötande 

beskrevs som bristfälligt och individerna upplevde att de inte kunde öppna sig för 

vårdpersonalen. Det fanns dock vissa egenskaper som gjorde det lättare att skapa en 

relation till vårdpersonalen. De upplevelser av att leva med diabetes typ 1 som denna 

studie belyser är viktiga för sjuksköterskan att ha kunskap om för att kunna ge en god 

omvårdnad till denna patientgrupp. Resultatet tyder också på att den personcentrerade 

vården är bristfällig och något som sjuksköterskan behöver förbättra. Implikation på 

vidare forskning kan vara att undersöka vad sjuksköterskan kan göra för att främja 

egenvården hos unga vuxna med diabetes typ 1. Det kan också vara intressant att 

djupare undersöka hur individer med diabetes typ 1 upplever relationen till 

sjuksköterskan och hens stöd samt vad sjuksköterskan kan förbättra inom detta 

område.
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BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 

Diabetes typ 1 Type 1 diabetes (Fritext) Type 1 diabetes (Fritext) Type 1 diabetes (Fritext) 

Ung Young (Fritext) Young (Fritext) Young (Fritext) 

Upplevelse Experienc* (Fritext) Experienc* (Fritext) Experienc* (Fritext) 



BILAGA B  

 

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*= Dubbletter av artiklar som tidigare lästs i fulltext  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-10-31 PubMed 

Type 1 diabetes AND young AND 

experienc* Limits: Humans, 10 

years, Adolescent 13-18 years, 

Young adult 19-24, Adult 19-44 

years 259 27 18 8 

2016-10-31 CINAHL 

Type 1 diabetes AND young AND 

experienc* Limits: 10 years, 

Adolescent 13-18 years, Adult 19-

44 years 85 25 13 (8)* 2 

2016-10-31 PsycInfo 

Type 1 diabetes AND young AND 

experienc* Limits: 10 years, 

Young adulthood 18-29, Thirties 

30-39 122 18 13 (10)* 1 



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

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

Advanced Nursing 65(11), 2367-2375. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05098.x 

Land  

Databas 

Irland  

PubMed 

Syfte Att utreda fördelarna som universitetsstuderande associerade med deras egenvårdsrutiner av 

diabetes. Att utreda faktorer i universitetsmiljön som antingen negativt eller positivt influerade 

studenternas egenvårdsrutiner. Att utreda huruvida några diskreta undergrupper av unga vuxna 

som upplevde antingen större eller mindre svårigheter med deras hantering av rutiner kunde 

identifieras. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv manifest design 

 

Urval Strategiskt urval av 160 studenter med diabetes typ 1. Av dessa deltog 17 stycken i studien varav 

sex män och 11 kvinnor. Deltagarna var mellan 18-25 år.  

Datainsamling Enskilda intervjuer vid två tillfällen där intervjuerna vid första tillfället varade i cirka en timme. 

Intervjuerna var semistrukturerade och mellan intervjutillfällena bads deltagarna föra dagbok. Vid 

det andra intervjutillfället diskuterades dagböckerna och data från första intervjutillfället mer i 

detalj.  

Dataanalys Dataanalysen gjordes genom innehållsanalys där intervjuerna transkriberades och data från 

intervjuer och dagböcker analyserades och kodades tematiskt. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Rutiner upplevs hjälpa individer att leva med diabetes. Individer känner en oro över att drabbas av 

hypoglykemi och att dra uppmärksamhet till sig och inte vara normal. Det upplevs som svårt att 

både passa in, genomgå förändringar i livet och sköta egenvård av diabetes korrekt. När 

egenvården inte sköts fylls individen av en känsla av skam och skuld.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89,5% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Balfe, M., Doyle, F., Smith, D., Streenan, S., Conroy., & Brugha, R. (2013). Dealing with the 

devil: weight loss concerns in young adult women with type 1 diabetes. Journal of Clinical 

Nursing, 22(13-14), 2030-2038. doi: 10.1111/jocn.12231 

Land  

Databas 

Irland 

PubMed 

Syfte Att undersöka oron kring viktminskning hos unga vuxna med diabetes typ 1 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv manifest design 

Urval Strategiskt urval av 35 deltagare varav 29 kvinnor och sex män i åldrarna 23-30. Samt strategiskt 

urval av 13 personer som arbetar som sjukvårdspersonal på diabetesklinik.  

Datainsamling Individuella intervjuer som genomfördes antingen via ett personligt möte eller via telefon. 

Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av en medicinsk sekreterare därefter analyserades dem genom 

kvalitativ tematisk analys. Data kodades genom öppen kodning för att bilda kategorier och teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnor upplever att diabetes gör att de har lätt för att gå upp i vikt till följd av administration av 

insulin medan det var särskilt svårt att gå ner i vikt. Individerna kände att de var angelägna om att 

undvika risker och undvek därmed att delta i aktiviteter som kunde kompromissa deras kontroll av 

sin diabetes. Individer upplever att föräldrar har bristande kunskaper om diabetes och kan utgöra 

ett ofullkomligt stöd. Det upplevs också lättare att öppna sig och tala med snäll vårdpersonal som 

individen har utvecklat en relation till än en främling.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Browne, J. L., Ventura, A., Mosely, K., & Speight, J. (2014). ‘I’m not a druggie, I’m just a 

diabetic’: a qualitative study of stigma from the perspective of adults with type 1 diabetes. BMJ 

Open 4(7), 1-10. doi: 10.1136/bmjopen-2014-005625 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att utforska uppfattningar och upplevelser av diabetesrelaterad stigma hos vuxna med diabetes 

mellitus typ 1 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv design 

Urval Strategiskt urval av 27 vuxna över 18 år med diabetes typ 1. 

Datainsamling Ljudinspelning av individuella semistrukturerade intervjuer som varade mellan 28-100 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant av en professionell transkriberare. Data analyserades 

genom induktiv tematisk analys där data kodades. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Det upplevs som om det finns en brist på kunskap kring diabetes i samhället och att det finns 

mycket stereotyper om diabetes som deltagarna ogillade. Individerna kände sig ofta dömda eller 

exkluderade till följd av uppfattad dålig hantering av deras diabetes. Individerna var också oroade 

över att deras injicerande av insulin skulle missuppfattas som användande av droger och att deras 

symtom på hypoglykemi skulle misstolkas som att de var berusade eller aggressiva. Individer i 

skolan upplevde sig som utpekade som sjuka och blev behandlade annorlunda angående mat och 

aktiviteter. De individer som var i en relation upplevde en rädsla för att avslöja sin diabetes för sin 

partner och dennes familj. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89,5 % enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

 

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

with type 1 diabetes mellitus. Canadian Journal of Diabetes, 37(4), 237-242. doi: 

10.1016/j.jcjd.2013.04.009 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Att undersöka de levda upplevelserna hos universitetsstudenter med diabetes mellitus typ 1. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ/fenomenologisk metod 

Induktiv manifest design med fokusgrupper 

 

Urval Strategiskt urval av nio studenter med diabetes typ 1 varav tre män och sex kvinnor äldre än 18 år. 

Datainsamling Deltagarna bjöds in till att deltaga i fokusgruppsessioner som varade mellan 1,5–2 timmar där 10 

frågor med öppna avslut användes. Ljudinspelning av intervjuerna gjordes. 

Dataanalys Författarna använde en metod med öppen kodning. Ljudinspelningarna transkriberades och lästes 

därefter enskilt av författarna. Därefter diskuterades författarnas olika tolkningar för att koda 

materialet.  

Bortfall Tre av deltagarna deltog endast i en av de två fokusgruppsessionerna  

Slutsats Att äta hälsosamt var viktigt för individerna men att äta och ha tillgång till mat i en 

universitetsmiljö var en svårighet. Många individer upplevde det jobbigt att berätta om sin 

diabetes för andra då de kände sig skamsna och utpekade som annorlunda. Dock ville många ändå 

berätta för andra om sin diabetes för att kunna få hjälp vid exempelvis hypoglykemi som var en 

stor rädsla hos dem. Andra personers brist på medvetenhet om diabetes och deras syn på en person 

med diabetes, där missuppfattningar om orsaken till och stereotyper om diabetes, upplevdes som 

ett problem. Individerna upplevde att de kände sig hindrade från att leva livet som andra personer 

och hade svårigheter med att balansera sin hälsa med övriga plikter i livet. Desto mer saker de 

hade att göra desto lägre prioriterades deras diabetes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91,6% enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Kay, C., Davies, J., Gamsu, D., & Jarman, M. (2009). An exploration of young women living with 

type 1 diabetes. Journal of Health Psychology 14(2), 242-250. doi: 10.1177/1359105308100208 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att utforska unga kvinnors upplevelsers av att leva med diabetes typ 1 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ induktiv manifest design. 

Urval Strategiskt urval av 9 kvinnor i åldrarna 18–24. 

Datainsamling Ljudinspelning av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor och eventuella följdfrågor 

användes. Intervjuerna varade mellan 130–180 minuter. 

Dataanalys Analysen genomfördes som en interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av en professionell transkriberare. Transkripten lästes igenom ett flertal 

gånger av den ledande forskaren som bildade teman och kategorier. 

Bortfall Ej beskrivet 

Slutsats Individerna talade om att de ville hålla sin vikt nere samtidigt som de kämpade med att balansera 

viljan att vara smal med att ta hand om sin hälsa och må bra. Individerna beskrev sin pankreas 

som sönder och individerna kände sig missgynnade och begränsade vid vissa tillfällen. Att leva 

med diabetes fick dem att känna sig sårbara och att deras diabetes när som helst kunde förstöra det 

dem har. Med deras diabetes följde rädslor om framtiden så som rädslor för komplikationer, 

förväntad livslängd och att skaffa barn. Individerna kände också en press över att passa in och vara 

normala samtidigt som de var medvetna om hur andra såg på dem och de kände sig ensamma, 

oförstådda och utan stöd.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.  



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens O’Hara, L., Gough, B., Seymour-Smith, S., & Watts, S. (2013). ‘It’s not a disease, it’s a 

nuisance’: Controlling diabetes and achieving goals in the context of men with type 1 diabetes. 

Psychology & Health, 28(11), 1227-1245. doi: 10.1080/08870446.2013.800516 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Att få förståelse för hur livet är för män med diabetes typ 1 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Induktiv manifest design 

Urval Strategiskt urval samt snöbollsurval av 15 män med diabetes typ 1 över 18 år.  

Datainsamling Ljudinspelning av semistrukturerade intervjuer som varade mellan 30 minuter till två timmar. 

Öppna frågor användes och utöver dessa fick deltagarna även möjlighet att tala fritt om 

upplevelser av att leva med diabetes. 

Dataanalys Ljudinspelningarna transkriberades ordagrant och transkriberingarna kodades därefter rad för rad 

genom öppen kodning. Koderna grupperades för att skapa teman och kategorier. Under studiens 

gång skrevs memos. 

Bortfall Ej beskrivet 

Slutsats Diabetes upplevs inte som en massiv sjukdom utan snarare som en frustration eller ett besvär som 

tar upp tid, kräver extra planering och tar uppmärksamhet från sådant som är viktigare. Individer 

kände sig generade över att inte klara av sådant som andra klarar av och ville därför inte berätta 

om sin diabetes. Det var inte fören hotet om komplikationer blev till verklighet som individerna 

insåg att det var upp till dem att ta ansvar för att förebygga senkomplikationer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83,3% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Povlsen, L., & Ringsberg. K. C. (2008). Learning to live with type 1 diabetes from the perspective 

of young non-western immigrants in Denmark. Journal of Nursing & Healthcare of Chronic 

Illnesses 17(3), 300-309. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02371.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att utforska hur unga vuxna immigranter med en icke västerländsk bakgrund och diabetes typ 1 

sedan barndomen/ungdomen uppfattat det att lära sig att leva med sjukdomen, med särskilt fokus 

på hälsoundervisning och stöd.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Induktiv manifest design 

 

Urval Strategiskt urval av 11 deltagare i åldrarna 17–28 varav sex kvinnor och fem män.  

Datainsamling Ljudinspelning av individuella semistrukturerade intervjuer som varade i cirka 60 minuter. 

Dataanalys Ljudinspelningarna transkriberades ordagrant och kvalitativ innehållsanalys användes för att 

analysera data. Under analysen har diskussioner förts med en medförfattare. Kategorier, 

underkategorier och citat presenterades separat och en oberoende part ombads att para ihop dem 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Vid diagnostillfället upplevde individerna känslor som rädsla för injektioner och komplikationer 

samt oro inför framtiden. Vissa individer beskrev att de mådde dåligt över att ha orsakat sina 

familjer sorg och en del kände sig ensamma och upplevde avsaknad av stöd från familjen. 

Individerna ansåg att den mest tröttsamma delen med diabetes var matrekommendationerna och 

att de försöker äta det som är hälsosamt för dem men att det är svårt. Deltagarna uttryckte en brist 

på kunskap och stödet och utbildningen från vårdpersonal var av stor vikt för att de skulle lära sig 

att leva med sin diabetes. Vissa deltagare upplevde att de kände sig annorlunda och valde därför 

att inte berätta för personer i sin omgivning om sjukdomen. Individer upplevde det även som svårt 

att finna tid och energi till att ta hand om sin sjukdom och få den under kontroll. De flesta hade 

dock en tro om en god framtid och en individ beskrev att hans diabetes fått honom att inse hur 

viktigt livet är och börjat ta bättre hand om sig själv.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81,2% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pyatak, E. (2011). Participation in occupation and diabetes self-management in emerging 

adulthood. American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 462-469. doi: 

10.5014/ajot.2011.001453 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Att få information som skulle hjälpa arbetsterapeuter med att skapa effektiva strategier för att 

hantera konflikter mellan arbete och egenvård av diabetes och därigenom förbättra hälsa och 

livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv design 

Urval Strategiskt urval av 8 deltagare med diabetes typ 1 i åldrarna 18–25. 

Datainsamling Ljudinspelning av semistrukturerade intervjuer som varade ca 45-60 minuter. Varje deltagare 

intervjuades vid 6 olika tillfällen. 

Dataanalys Tematisk Cross-case analys. Ljudinspelningarna transkriberades ordagrant och kategorier och 

teman skapades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Många individer kände en känslomässig sorg då deras diabetes fick dem att känna att de förlorade 

kontroll över sitt liv eller att sjukdomen orätt hade drabbat dem. Deltagarna kämpade också med 

att acceptera sin diabetes och ansåg att den var krävande. Många individer insåg inte heller farorna 

med att negligera sin diabetes fören de upplevde de negativa konsekvenserna av detta. Många 

kände sig utfrysta, annorlunda och dömda av andra och flera beskrev att de blivit uppfattade för att 

vara fulla eller drogmissbrukare. Individer upplevde en motvilja till att utföra egenvårdshandlingar 

bland andra och vissa upplevde det som om detta förenklades med en insulinpump som fick dem 

att känna att de hade mer kontroll. Vissa upplevde dock istället att insulinpumpen blev en ständig 

påminnelse om att de var sjuka. Individer beskrev att vårdpersonal hade använt skrämseltaktik 

vilket skapade barriärer men att de egentligen var i behov av stöd för att hantera livet med 

diabetes. Rädsla för hypoglykemi är också något som beskrivits av individerna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 72.9% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Rasmussen, B., O’Connell, B., Dunning, P., & Cox, H. (2007). Young women with type 1 

diabetes’ management of turning points and transitions. Qualitative Health Research, 17(3), 300-

310. doi: 10.1177/1049732306298631 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att utveckla en essentiell teori om hur kvinnor med diabetes typ 1 hanterar vändpunkter och 

övergångar i derras liv. 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Induktiv manifest design 

Urval Strategiskt urval av 20 kvinnor med diabetes typ 1 i åldrarna 20-36 samt teoretiskt urval av 

ytterligare 10 intervjudeltagare.  

Datainsamling Tjugo enskilda intervjuer genomfördes och ljudinspelades. Dessa varade mellan 30-140 minuter 

och pågick under en period av 1,5 år. Direkt efter intervjuerna spelade intervjuaren in sina 

observationer och tankar. Data insamlades också genom informella intervjuer, relevanta 

dokument, tidningar och ickeverbal kommunikation. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och undersöktes mening för mening. Därefter 

kodades data genom öppen kodning samtidigt lades även teoretisk kodning till. Under studiens 

gång skrevs memos. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Individerna upplevde en rädsla och en oro över deras framtid med diabetes och de komplikationer 

som den kunde medföra vilket fick dem att känna sig sårbara. Rädslan för komplikationer ökade 

när de genomgick förändringar i livet och individerna upplevde det som svårt att balansera sina 

sociala behov med den behandlingsregim som följer med diabetes. Det upplevdes som ett svårt val 

huruvida individerna skulle avslöja att de hade diabetes eller inte men för att kunna känna sig 

säkra på jobbet valde många att avslöja sin diabetes. Individerna kände att det var svårt att hantera 

människors brist på förståelse och dömande, både socialt och inom sjukvården. Individerna 

beskrev att de kände sig som en börda för deras familjer och upplevde att de hade en försämrad 

livskvalitet. De ansåg också att socialt stöd var en stor del i att kunna hantera sin diabetes och när 

stödet uppfattades som bra mådde även individerna bättre. Med lite kontroll kände individerna sig 

sårbara men kontrollen ökade för vissa med en insulinpump.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 77% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, S., King, S. J., & Dunning, T. (2011). Young adults’ 

management of type 1 diabetes during life transitions. Journal of Clinical Nursing 20(13-14), 

1981-1992. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03657.x 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att identifiera livsövergångar troliga att påverka egenvård av diabetes hos unga vuxna med 

diabetes typ 1 och deras coping strategier under övergångshändelser. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv manifest design 

Urval Strategiskt urval och snöbollsurval av 20 deltagare mellan 18-38 år.  

Datainsamling Ljudinspelning av semistrukturerade intervjuer som varade i ungefär en timme. Intervjuerna 

pågick mellan december 2007 och mars 2008. De två författare som genomförde intervjuerna 

förde dagbok för att samla deras tankar och reflektioner från intervjun. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och sedan spelades ljudinspelningen upp igen för att 

kontrollera att transkriberad data överensstämde med ljudinspelningen. Materialet kodades genom 

öppen kodning som bildade kategorier och teman som kontrollerades av resterande författare.  

Bortfall Ej beskrivet 

Slutsats Individerna upplevde att deras diabetes försvårade situationer i livet som att gå i skolan, börja på 

ett nytt jobb, flytta eller bilda familj. Att bibehålla kamratrelationer upplevdes som en svårighet 

och individerna beskrev en oro för att bli diskriminerade både i skolan och på arbetsplatsen. 

Individerna förklarade att användandet av en insulinpump hjälpte dem med att hantera sin diabetes 

som ofta prioriterades lägre än andra saker i livet. Att skapa en relation till sjukvårdspersonal 

upplevdes som viktigt och vissa egenskaper hos dessa var önskvärda.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83,3% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

 

 

Artikel 11 

 

Referens Scholes, C., Mandleco, B., Roper, S., Karen, D., Dyches., & Freeborn, D. (2012). A qualitative 

study of young people’s perspectives of living with type 1 diabetes: do perceptions vary by level 

of metabolic control?. Journal of Advanced Nursing 69(6), 1235-1247. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2012.06111.x 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl, 

Syfte Att utforska om unga personer med högre och lägre nivåer av metabolisk kontroll av diabetes typ 

1 har olika uppfattningar om deras liv och sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv deskriptiv manifest design 

Urval Strategiskt urval och snöbollsurval av 14 unga människor mellan 11-22 år som varit 

diagnostiserade med diabetes typ 1 minst 2 år. 

Datainsamling Ljudinspelning av individuella intervjuer som varade mellan 60-90 minuter. Vid intervjuerna 

användes öppna frågor.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kontrollerades enligt kvalitativ metodologi för att se till att 

transkriberingen av ljudinspelningarna var exakt. Data kodades genom öppen kodning och teman 

och kategorier bildades. Därefter lästes transkriptet av andra än de som kodat materialet och gav 

sina synpunkter på teman. 

Bortfall Ej beskrivet 

Slutsats Individerna beskriver att folk i deras närhet inte riktigt förstå och att de inte heller får så mycket 

stöd ifrån dem utan får klara sig själva. De beskriver också att deras relationer till vårdpersonalen 

inte var optimal utan att de inte alltid kände att de kunde prata med någon eller att vårdpersonalen 

bara försöker säga till dem vad de ska och inte ska göra.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89,5% enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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