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Sammanfattning
Forskning visar att ungdomar med typ 1 diabetes (T1D) har dubbelt så stor risk att
drabbas av en ätstörning jämfört med ungdomar utan T1D. Dessutom ökar även
mortalitet och morbiditet avsevärt hos ungdomarna med denna kombination. Syftet
med litteraturstudien var att beskriva vad ungdomars upplevelser är i samband med
ätstörningar och T1D. Dataanalysen genomfördes med inspiration från metoden
innehållsanalys. Litteraturstudiens resultat visar kunskap från sju vetenskapliga
artiklar. Efter tolkningen av resultaten i de vetenskapliga artiklarna formulerades fem
teman: Social dimension, Fysisk dimension, Emotionell dimension, Triggerfaktorer
och Coping. Resultatet gestaltade att stöd från familj och vänner upplevdes
underlättande för ungdomarna, men även som ett ofullständigt stöd. Stödet från
sjukvårdspersonalen upplevdes betydelsefullt. En del av ungdomarna upplevde
negativa kroppsbilder, vilket föranledde till underdosering av insulin. Ätstörningarna
kunde förorsaka depressiva känslor och samtidigt upplevd kroppskontroll. Stressade
livssituationer kunde trigga igång ätstörningen. Upplevda copingstrategier som gav
stöd i återhämtningen från ätstörningen var att dela sina erfarenheter med ungdomar i
samma situation. Litteraturstudien visar att sjuksköterskan kan vara stödjande för
ungdomar med T1D och ätstörningar genom att visa ett förhållningssätt i former av att
vara lyssnande, icke dömande och visa tilltro. Litteraturstudien visar behov av
ytterligare forskning för ett mer evidensbaserat kliniskt vårdande.
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Abstract
Research shows that adolescents with T1D runs a double risk of eating disorders
compared to adolescents without T1D. Additionally, morbidity and mortality
increases considerably at the combination. The aim of this literature study was to
describe adolescents' experiences of living with T1D and eating disorders. The results
in this literature study shows knowledge from seven scientific articles. Data analysis
was inspired by content analysis. The results in this literature study shows knowledge
from seven scientific articles. The interpretation resulted in five formulated themes:
Social dimension, Physical dimension, Emotional dimension, Triggers and Coping.
Results indicate that support originating from family, friends and healthcare
professionals was experienced as facilitating, but also as an uncomplete support.
Some adolescents experienced negative body images, which conduced to insulin
omission. The eating disorders provided depressive feelings and simultaneously
experienced body control. Stressed life situations could trigger eating disorders.
Coping strategies which aided the recovery of eating disorders was sharing
experiences with peers. This literature study indicate that nurses can be supportive for
adolescents with T1D and eating disorders through approaching in forms of being
listening, non-judging and trustful. This literature study display requirements of
supplementary research for a more evidence based clinical caring.
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Inledning
Övergången från barn till vuxen beskrivs som en tid präglad av utveckling för många
ungdomar. Perioden kan innefatta sociala, kognitiva, känslosamma och fysiska
förändringar (McCarvill & Weaver, 2014). Under utvecklingen kan ungdomar
uppleva oro över kroppsform och kroppsstorlek. Ungdomar som är diagnostiserade
med typ 1 diabetes (T1D) tenderar att uppleva livet mer komplicerat än ungdomar
utan T1D, då de styrs av behandlingsregimer såsom livslång daglig administration av
insulin, regelbundna kontroller av blodglukosnivån och kostanpassningar. På grund av
behandlingsregimerna finns det indikationer att ungdomar med T1D upplever känslor
av att vara annorlunda och av att vara fångad i sjukdomen. Känslorna anses vara en
anledning till att ätstörningar och depressioner är allt mer uppträdande hos ungdomar
med T1D (Doherty & Dovey-Pearce, 2005; Haagen, 2011; McCarvill & Weaver,
2014). Depressiva symptom, ökad ångest och strikta dieter kan bidra till utebliven
insulinadministration eller att insulin underdoseras. Det hyperglykemiska tillstånd
som då uppkommer kan leda till en ond cirkel av skamkänslor, hetsätning och
återgång till strikta dieter (Pinhas-Hamiel, Hamiel & Levy-Shraga, 2015). Dessutom
tenderar ungdomar som underdoserar insulin att lida av en högre nivå av ångest och
att de besitter känslor av ökad rädsla för viktökning (Weaver, 2012). Kommentarer
från familjemedlemmar angående kost och utseende samt ett redan lågt
självförtroende kan öka risken för uppkomst av ätstörningar hos ungdomar med T1D
(Pinhas-Hamiel, Hamiel & Levy-Shraga, 2015).
Forskning visar att ungdomar med T1D löper mer än dubbelt så stor risk för att
utveckla ätstörningar än de ungdomarna utan T1D (Alice Hsu et al., 2009; Wisting et
al., 2013). En önskan om att vara smal eller att se smal ut är en konventionell tanke
hos ungdomar i nutidens samhälle (Haagen, 2011; Davidson, 2014). Påverkan från
massmedia och andra ungdomar i närmiljön framhålls enligt Davidson (2014) vara en
orsak till uppkomsten av ätstörningar hos ungdomar. Då den unga patienten vanligtvis
möter sjuksköterskan som sin första vårdkontakt har sjuksköterskan en central roll i
omvårdnaden av patienter med T1D och ätstörningar. Med hjälp av evidensbaserad
omvårdnad kan sjuksköterskan införa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
åtgärder genom att samarbeta med ungdomen och dennes familj (McCarvill &
Weaver, 2014). För ungdomar med T1D och ätstörningar är det viktigt att
sjuksköterskan kan ge konkret hjälp och vägledning för att patienten ska kunna möta
utmaningar och förverkliga sina styrkor. Ungdomarna med T1D och ätstörningar
värdesätter att relationen mellan sjuksköterskan och ungdomarna är personcentrerad
istället för sjukdomscentrerad. Även att sjuksköterskan strävar efter att inte döma
ungdomen som lider av en ätstörning och T1D upplevs betydelsefullt (Davidson,
Penney, Muller & Grey, 2004).
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Bakgrund
Definition av ungdom och utvecklingssteg
Definitionen av en ungdom innebär enligt World Health Organisation (WHO) att
individen är mellan 10-19 år gammal. Dessutom beskrivs att ungdomar kan befinna
sig i ett åldersintervall mellan 10-24 år (World Health Organisation, u.å.). Enligt
Nationalencyklopedin kan en ungdom befinna sig i åldrarna mellan 15-30 år
(Nationalencyklopedin, 2018). I en rapport av European Research Group on Attitudes
to Age (2011) presenteras att en individ kan definieras som en ungdom upp till 40 års
ålder. I studien deltog 28 länder som visade olika resultat om när ungdomstiden
avslutades. I Sverige var åldern 34 år. I länder som Storbritannien och Portugal var
åldern 35 år. I Schweiz var åldern 41 år (European Research Group on Attitudes to
Age, 2011) Definitionen av en ungdom som används i den här vetenskapliga
litteraturstudien är ett åldersintervall mellan 10-30 år.
Nuvarande forskning påvisar att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att
ungdomar kan vara splittrade i sin utveckling på grund av diabetessjukdomen.
Sjuksköterskan behöver på så vis erhålla kunskap om olika utvecklingssteg för att
förse patienten med lämpliga åtgärder för vidare utveckling. Exempel på
utvecklingssteg är 1) acceptans av kroppen, 2) åta sig passande sociala roller, 3)
utveckling av nära förhållanden till andra ungdomar, 4) förberedelse för yrkesroller,
5) förberedelse inför intima förhållanden, 6) förverkliga en känslosam självständighet
utan föräldrars medverkan, 7) forma personliga åsikter och värderingar och 8) sträva
efter eget ansvar (Doherty & Dovey-Pearce, 2005; McCarvill & Weaver, 2014).
Definition av T1D
T1D är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar och är en
kronisk sjukdom. Till följd av en immunologisk reaktion destrueras betacellerna som
producerar insulin i kroppen och till slut avstannar produktionen av insulin. Vad som
är orsaken till att betacellerna destrueras är ännu okänt (Haagen, 2011; McCarvill &
Weaver, 2014). Akuta komplikationer vid T1D är hyperglykemi och hypoglykemi.
Hyperglykemi innebär en hög blodglukoshalt. Hypoglykemi innebär en låg
blodglukoshalt. Vid hyperglykemi finns det för lite insulin i blodet i relation till
behovet och dessutom en hög blodglukosnivå. Hyperglykemi kan på lång sikt leda till
senkomplikationer såsom angiopati, neuropati, retinopati och fot- och bensår (Ericson
& Ericson, 2012).
Definitioner av ätstörningar i samband med T1D
De internationella definitionerna underdosering eller utebliven administration av
insulin benämns även som diabulimi eller utrensningsstörning inom diabetesvården.
Individen med T1D kan drabbas av en utrensningsstörning där insulin underdoseras
eller inte administreras alls (Haagen, 2011). Att avsiktligt sluta administrera insulin i
syfte för att förhindra viktökning förklaras vara en skadlig kompensationsegenskap av
2

antingen bulimi eller utrensningsstörning, diabulimi. Dessa tillhör gruppen
ospecificerade ätstörningar enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-V) (Pinhas-Hamiel et al., 2015). Det är de “subkliniska” problemen
vid ätstörningar, såsom underdosering eller utebliven administrering av insulin, som
förekommer främst hos ungdomar med T1D (Doherty & Dovey-Pearce, 2005).
Hetsätning är den näst vanligaste ätstörningen hos ungdomar med T1D (Davidson,
2014).
Kunskapens tidslinje om ätstörningar i samband med T1D
Prevalensen av T1D kombinerat med ätstörningar beror på om det enbart mäts på
grupper av anorexia nervosa och bulimi, enbart underdosering av insulin eller alla tre
samtidigt (Pinhas-Hamiel et al., 2015). En kanadensisk studie gjord av Jones et al.
(2000) presenterade att kvinnliga ungdomar med T1D löpte 2,4 % större risk att
drabbas av en ätstörning i jämförelse med motsvarande kvinnliga ungdomar utan T1D
(Jones et al., 2000). Dessutom beskriver Pinhas-Hamiel et al. (2015) i en metaanalys
från Storbritannien, där sex studier på ungdomar jämfördes, att 7 % av 825 deltagare
med T1D hade en ätstörning jämförelsevis med 2,8 % i gruppen på 2282 deltagare
utan T1D (Pinhas-Hamiel et al., 2015). I tidigare studier beskrivs det att ungdomar
med T1D och högt BMI är en riskgrupp för att utveckla problem med den egna
kroppsbilden, till exempel genom en mer negativt upplevd kroppsbild. Ungdomar
med T1D som erhåller ett högt BMI kan i ett senare skede utveckla ätstörningar,
vanligtvis genom att underdosera insulin för att gå ned i vikt (Meltzer et al., 2008).
Ett alltför stort fokus på kosten, måltidsplanering och ett högre BMI är risker för att
utveckla en ätstörning. Hetsätning, dieter, kompensatoriska metoder och
underdosering av insulin är de företeelser som ungdomar med T1D använder för att
snabbt gå ner i vikt (Colton et al., 2004). Användning av företeelserna kan påverka
ungdomens självkänsla negativt (Doherty & Dovey-Pearche, 2005). Risken för
depression, social isolering, känslor av att vara underskattad, dåligt självförtroende,
försämrade relationer och ätstörningar ökar under tonårsperioden, vilket dessutom
ökar den psykiska sårbarheten (Doherty & Dovey-Pearche, 2005; Alice Hsu et. al,
2009). För att kunna förstå varje individuell upplevelse hos ungdomarna krävs
forskning i större omfattning kring fenomenet ätstörningar vid T1D (Doherty &
Dovey-Pearche, 2005).
Miljö, familjeförhållanden och ungdomen själv kan påverka utvecklingen av
ätstörningar i samband med TID (Colton et al., 2004). I en tvärsnittsstudie som
genomfördes i Kanada med 361 ungdomar mellan 11-25 år använde 11 %
underdosering av insulin som ett sätt att gå ner i vikt. Dessutom uppgav 36 % att de
helt avstår att ta sitt insulin av samma anledning. Förekomsten av ätstörningar är inte
endast hos ungdomar i de äldre åldrarna utan även ner i åldrarna mellan 11-14 år.
Förekomsten av ätstörningar ökar redan i tidig ålder och medför att risken för att
drabbas av mikrovaskulära komplikationer förhöjs. Dessutom bidrar det till en
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försämrad kontroll av blodglukosvärdet hos ungdomarna (Doherty & Dovey-Pearche,
2005).
En kombination av T1D och ätstörningar ökar morbiditeten och mortaliteten drastiskt.
Medveten underdosering av insulin är förknippat med allvarliga fysiska
komplikationer och det är rapporterat att medveten underdosering av insulin ger en
tredubblad risk för mortalitet enligt en 11 år lång uppföljning från USA (GoebelFabbri et al., 2008; Wisting et al., 2013). Sjuksköterskor som vårdar ungdomar med
T1D är i behov av en utökad medvetenhet om den förhöjda risken hos ungdomarna att
utveckla en ätstörning. De behöver utveckla kompetensen gällande omvårdnaden för
både den unga patienten och de anhöriga för att kunna reducera de allvarliga riskerna
och konsekvenserna en ätstörning kan orsaka hos ungdomar med T1D (McCarvill &
Weaver, 2014).

Ungdomars utveckling mot ätstörningar vid T1D
För att beskriva hur en ätstörning kan utvecklas hos en ungdom med T1D har PinhasHamiel et al. (2015) utvecklat en modell som visar på potentiella hälsoproblem som
kan uppkomma och bidra till utvecklingen (se Modell 1). Modellen innefattar en
första cirkel (I) som visar faktorer som ökar risken för ätstörningar är ett ökat BMI,
sämre kostvanor och ett högt fettintag. Den andra cirkeln (II) innefattar faktorer som
viktnedgång vid T1D-diagnos, ålder vid debut av T1D och viktuppgång vid start av
insulinadministration. Vid nyupptäckt T1D har ungdomen ofta gått ner i vikt och vid
påbörjad insulinbehandling kan den ökade viktuppgången påverka utvecklingen av en
ätstörning. Dessutom beskrivs de hormonella förändringar som sker i 7-18 årsåldern
som riskfaktorer för viktuppgång och en ökad fettmassa. Den tredje cirkeln (III)
innehåller faktorerna viktuppgång, kolhydrat- eller kaloriräkning, intensiv
insulinbehandling och regelbundet återkommande hypoglykemier. Faktorerna
beskrivs som konstanta hos ungdomar med T1D. Till exempel bidrar den ökade
insulinmängden till viktuppgång och negativa känslor som kan generera en
depression. Depressionen kan i sin tur leda till underdosering av insulin eller att
insulin inte administreras alls (Pinhas-Hamiel et al., 2015). Ytterligare kan en låg
självkänsla, fokus på vikt, perfektionism samt att skuldbelägga jaget vara vanligt hos
ungdomar med T1D (Pinhas-Hamiel et al., 2015). Dysfunktionella familjerelationer
med ofullständigt stöd, dålig kommunikation och utebliven tillit till föräldern är
bidragande orsaker till utveckling av ätstörningar (Doherty & Dovey-Pearche, 2005;
Alice Hsu et. al, 2009; Pinhas-Hamiel et al., 2015). Om hetsätning, användning av
dieter eller att vikt blir ett stort fokus i hemmet påverkas utvecklingen av ätstörningar
ytterligare (Pinhas-Hamiel et al., 2015).
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Modell 1. Modell över ungdomens utveckling av ätstörningar vid T1D, PinhasHamiel et al. (2015).
Kroppen
Lillemor Lindwalls (2004) doktorsavhandling “Kroppen som bärare av hälsa och
lidande” studerar kroppen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Hur människan
upplever sin kropp och vad kroppen betyder i livets olika sammanhang var motivet
som föranledde till avhandlingen. Lindwall (2004) menar att kontroll över kroppen är
att uppleva makt över den. Förnimmelse av att inte längre styra över kroppen bidrar
till föreställningar av vanmakt och en upplevelse av en kropp som är olydig då den
inte längre går att styra över. Fortsatt beskrivs att ha makt över kroppen som
värdefullt, medan att inte ha kontroll indikerar på en obehärskad kropp. För att kunna
återta kontrollen och makten över kroppen framkommer det att “bli vän” med
kroppen upplevs betydelsefullt. Vidare redogör Lindwall (2004) att ungdomar med en
ätstörning upplever självhat mot kroppen vilket medför motreaktionen till makt och
bidrar till en överdriven kroppskontroll.

Problemformulering
Forskning visar att ungdomar med T1D löper mer än dubbelt så stor risk för att
utveckla ätstörningar än ungdomar utan T1D. Kombinationen ökar morbiditeten och
mortaliteten drastiskt. För att skapa evidens i omvårdnadsprocessen och möjliggöra en
personcentrerad vård är det av betydelse att förstå ungdomars upplevelse av
fenomenet och därmed minska mänskligt lidande.
5

Syfte
Syftet var att beskriva vad ungdomars upplevelse är i samband med typ 1 diabetes och
ätstörningar.

Metod
Design
Uppsatsen är genomförd som en allmän litteraturstudie (Henricson, 2012; Forsberg &
Wengström, 2015).
Datainsamling
Inledningsvis formulerades ett syfte som ansågs vara relevant inom vetenskapen
omvårdnad, varpå en problemformulering utformades. Enligt Forsberg och
Wengström (2015) kan en fråga ställas om ämnet och utifrån frågan kan sökord
formuleras vilka kan användas i en inledande fritextsökning. Frågan “Vad är
ungdomars upplevelser av typ 1 diabetes och en ätstörning?” ställdes och utifrån
frågan utsågs de relevanta sökorden adolescent, experience, type 1 diabetes, eating
disorder, eating disorders, disordered eating, care och nurs*. En inledande
informationssökning (Östlundh, 2017) genomfördes med hjälp av internet, bloggar,
encyklopedier, kurslitteratur och nyhetssajter för att bilda en förståelse för ämnet. Den
egentliga litteratursökningen (Östlundh, 2017) påbörjades därefter i flera databaser
(Wallengren & Henricson, 2012). De tre utvalda databaserna var Cumulative Index of
Nursing (Cinahl), Public Medline (PubMed) och Psycological Abstracts (PsycINFO).
Söktermerna trunkering och booleska operatorer användes vid sökningarna. På
sökordet nurs* användes trunkering genom att sätta en asterisk i slutet av ordet
(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2017). Genom att använda trunkering får
resultatet i sökningen upp fler sökord som har samma bas (Karlsson, 2012; Östlundh,
2017), exempelvis får basen nurs en träff på orden nursing, nurses eller nurse.
Booleska operatorer såsom AND och OR används i syfte att söka vetenskapliga
artiklar där flera sökord inbegreps (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015).
Den booleska operatorn AND har använts mellan de olika sökorden då det enligt
Forsberg & Wengström (2015) kan ge ett mer specifikt utfall i sökningarna (Karlsson,
2012; Östlundh, 2017). Den booleska operatorn OR användes då den utvidgar och ger
ett mer utbrett resultat i databassökningarna (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström,
2015). Sökningar på ämnesord i databaserna genomfördes utan resultat.
Databassökningarna i de tre utvalda databaserna resulterade i 11 vetenskapliga
artiklar som i ett senare skede reducerades till sju vetenskapliga artiklar, då dessa fyra
vetenskapliga artiklar vid en ytterligare bedömning inte ansågs svara på syftet.
Wallengren och Henricson (2012) beskriver att när vetenskapliga artiklar valts ut till
resultatet bör de granskas enligt en adekvat granskningsmall. De delger även vikten
av att båda skribenterna till litteraturstudien ska medverka i granskningen för att öka
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reliabilitet, trovärdighet samt validitet. På dessa grunder lästes samtliga artiklar till
litteraturstudien igenom enskilt och bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall för antingen kvalitativa artiklar, kvantitativa artiklar eller för båda.
Två av de utvalda vetenskapliga artiklarna resulterade i grad I och resterande fem i
grad II. Gränsen för vetenskaplig kvalitet vid grad III gick över 60 %, vid grad II över
70 % och vid grad I över 80 % (Carlsson & Eiman, 2003). Vid valet av vetenskapliga
artiklar inkluderades endast de med en vetenskaplig kvalitet över 70 %, det vill säga
de med grad I och grad II.

Inklusions- och exklusionskriterer
Forsberg & Wengström (2015) ger direktivet att inklusions- och exklusionskriterier
stödjer och avgränsar valet av vetenskapliga artiklar. För att besluta vilka
vetenskapliga artiklar som skulle användas till resultatet i litteraturstudien användes
därför nedanstående inklusions- och exklusionskriterier. De vetenskapliga artiklarna
skulle innehålla både manliga och kvinnliga deltagare och att dessa skulle vara
ungdomar mellan 10-30 år. Ungdomarna i studierna skulle leva med T1D samt ha
varit eller vara drabbad av en ätstörning. De vetenskapliga artiklarna som
inkluderades i studien skulle vara utgivna mellan år 2005-2018 och vara skrivna på
engelska eller svenska. Dessutom inkluderades endast de med en vetenskaplig kvalitet
över 70 % enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003), det vill säga de med
grad I och grad II. Exklusionskriterier var de vetenskapliga artiklar som inte var peerreviewed eller saknade tillgängligt abstract. Vetenskapliga artiklar involverade
ungdomar drabbade av diabetes typ 2 eller ungdomar som levde med endast en
ätstörning utan T1D exkluderades. Vid sökningar av vetenskapliga artiklar i
databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO gjordes inga limits.
Sökningar i databasen Cumulative Index of Nursing (Cinahl)
Cinahl är en databas specialiserad på forskning inom områdena sjukgymnastik,
omvårdnad och arbetsterapi. De vetenskapliga artiklarna sträcker sig från år 1982 till
samtiden. Cinahl innehåller olika dokument och artiklar på olika språk (Forsberg &
Wengström, 2015).
Fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015) i Cinahl genomfördes 2018-10-18
och innefattade sökorden (Forsberg & Wengström, 2015) type 1 diabetes AND eating
disorder AND care. Här användes den booleska termen AND mellan sökorden
(Forsberg & Wengström, 2015). Avgränsningar i sökningarna utfördes utefter
inklusions– och exklusionskriterier (Östlundh, 2017). Där framkom 65 träffar varav
65 abstract lästes. Av de 65 abstracts som lästes godkändes 13 vetenskapliga artiklar
till granskning då 52 av dem inte ansågs svara på syftet till den allmänna
litteraturstudien. De 52 vetenskapliga artiklar som inte granskades på grund av
oväsentlighet i relation till de skapade inklusions- och exklusionskriterierna
exkluderades. Utifrån de 13 granskade vetenskapliga artiklarna valdes en vetenskaplig
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artikel ut som ansågs stämma överens med litteraturstudiens syfte. Den vetenskapliga
artikeln granskades därefter enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för
kvalitativa studier och inkluderades i resultatet.

Sökningar i databasen Public Medline (PubMed)
Databasen inkluderar vetenskapliga tidskriftsartiklar inom områdena omvårdnad,
medicin och odontologi. Artiklarna är publicerade från år 1966 till samtiden och finns
på flera språk (Forsberg & Wengström, 2015).
Den första fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015) i PubMed genomfördes
2018-10-18 och innefattade sökorden (Forsberg & Wengström, 2015) eating
disorders AND type 1 diabetes AND adolescent AND nurs*. Här användes den
booleska termen AND mellan sökorden. På sökordet nurs* användes trunkering. Där
framkom 21 stycken träffar, alla abstract lästes och av dessa granskades 15 stycken.
De sex vetenskapliga artiklar som inte granskades på grund av oväsentlighet i relation
till de skapade inklusions- och exklusionskriterierna exkluderades. Av de 15
vetenskapliga artiklarna valdes en vetenskaplig artikel ut eftersom det enbart var den
som svarade på litteraturstudiens syfte. De övriga 14 vetenskapliga artiklarna var inte
lämpliga för syftet till litteraturstudien. Den valda vetenskapliga artikeln inkluderades
i resultatet efter granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för
kvalitativa studier.
Den andra fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015) i PubMed gjordes 201810-18 och innefattade sökorden (Forsberg & Wengström, 2015) eating disorders
AND type 1 diabetes AND adolescent. Den booleska termen AND användes mellan
sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). I denna sökning framkom 230 träffar varav
223 abstract lästes och av dessa granskades 20 stycken, då det enbart var dessa som
ansågs svara på litteraturstudiens syfte. De 203 vetenskapliga artiklar som inte
granskades på grund av oväsentlighet i relation till de skapade inklusions- och
exklusionskriterierna exkluderades. En av de 20 granskade vetenskapliga artiklarna
valdes ut då den ansågs svara på litteraturstudiens syfte och två av dessa 20 var
dubbletter från tidigare sökningar i PubMed och PsycINFO. Den vetenskapliga
artikeln granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för både
kvalitativa och kvantitativa studier och inkluderades i resultatet.
Den tredje fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015) i PubMed utfördes 201810-22 och innefattade sökorden (Forsberg & Wengström, 2015) adolescent AND
experience AND disordered eating OR eating disorder AND type 1 diabetes. De
booleska termerna AND och OR användes mellan sökorden (Forsberg & Wengström,
2015). I sökningen framkom 331 antal träffar varav 292 abstract lästes. Av de 331
träffar som framkom valdes 39 stycken bort då titeln inte var i överensstämmelse med
syftet. Av de 292 abstracts som lästes valdes 17 ut för vidare granskning, där fem
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dubbletter återfanns från sökningar i PubMed, PsycINFO och Cinahl. De 275
vetenskapliga artiklar som inte granskades på grund av oväsentlighet i relation till de
skapade inklusions- och exklusionskriterierna exkluderades. Av de 17 vetenskapliga
artiklarna valdes två stycken ut eftersom de stämde in på syftet till litteraturstudien
och efter att ha blivit granskade enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall
för kvalitativa studier inkluderades de i resultatet.
Sökningar i databasen Psycological Abstracts (PyscINFO)
Databasen innehåller forskningsartiklar, böcker och avhandlingar inom områdena
omvårdnad, psykologi inom medicin samt ämnen relaterade till detta. Databasen
innehåller vetenskapliga artiklar på flera olika språk och artiklarna är publicerade från
år 1872 och framåt (Forsberg & Wengström, 2015).
Den första sökningen i PsycINFO genomfördes 2018-10-18 och innehöll sökorden
(Forsberg & Wengström, 2015) type diabetes AND eating disorder AND nurs* AND
experience. Den booleska termen AND användes mellan sökorden. Fem träffar
presenterades i fritextsökningen och fem abstract lästes, varav fem vetenskapliga
artiklar granskades. En av de vetenskapliga artiklarna ansågs svara på syftet till denna
litteraturstudie efter granskning av alla fem vetenskapliga artiklar. De fyra
vetenskapliga artiklar som inte granskades på grund av oväsentlighet i relation till de
skapade inklusions- och exklusionskriterierna exkluderades. Den utvalda
vetenskapliga artikeln granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall
för kvalitativa studier och inkluderades därefter i resultatet.
Den andra sökningen i PsycINFO genomfördes 2018-10-18 och innehöll sökorden
(Forsberg & Wengström, 2015) type 1 diabetes AND eating disorder AND care AND
adolescent. Den booleska termen AND användes mellan sökorden. I sökningen
framkom 47 träffar och alla abstract lästes, varav 12 av de vetenskapliga artiklarna
granskades och en var dubblett från en tidigare sökning i PubMed. Därefter ansågs 35
vetenskapliga artiklar inte stämma överens i relation till de skapade inklusion- och
exklusionskriterierna. Av de 12 granskade vetenskapliga artiklarna ansågs 11 inte
svara på litteraturstudiens syfte. Således ansågs enbart en av de vetenskapliga
artiklarna svara på syftet till litteraturstudien. Den utvalda vetenskapliga artikeln
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa
studier och inkluderades därefter i resultatet.

Databearbetning
Databearbetningen genomfördes med inspiration av Forsberg & Wengströms (2015)
beskrivning av innehållsanalys. Inledningsvis skapades artikelöversikter till samtliga
sju vetenskapliga artiklar för att få en överblick över de vetenskapliga artiklarnas
innehåll (Tabell 3, Bilaga C). Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda skribenterna
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av litteraturstudien för att få en helhet av dess innehåll (Friberg, 2017; Forsberg och
Wengström, 2015). Därefter urskildes de vetenskapliga artiklarnas meningsenheter
genom färgkodning. Därpå sammanfördes innehållet för att skapa kategorier. Vidare
sammanställdes de vetenskapliga artiklarnas kategorier och jämfördes med varandra.
Kategorierna kondenserades (Forsberg & Wengström, 2015) till olika huvudteman
med hjälp av att jämföra de sju vetenskapliga artiklarnas resultats likheter och
skillnader emot varandra. Fem teman framkom: (1) Social dimension med två
subteman Upplevelser av det stödjande behovet och Upplevelser av relationer, (2)
Fysisk dimension med subteman Upplevd kroppsbild och Det upplevda
förhållningssättet till T1D, (3) Emotionell dimension, (4) Triggerfaktorer och (5)
Coping.
Tabell 1. Tabellöversikt över teman från de vetenskapliga artiklarna.
TEMAN
ARTIKLAR
Balfe, Doyle,
Smith,
Sreenan,
Conroy &
Brugha,
(2013)
Falcao &
Francisco,
(2017)
Grylli,
Wagner,
HafferlGattermayer,
Schober &
Karwautz,
(2005)
Hillege, Beale
& McMaster,
(2008)
Macdonald,
Kan, Stadler,
De Bernier,
Hadjimichalis,
Le Cougic,
Allan, Ismail
& Treasure,
(2018)
Powers,
Richter,
Ackard &
Cronemeyer,
(2016)

Social
dimension

Fysisk
dimension

X

X

X

X

Emotionell
dimension

X

Triggerfaktorer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Coping

X

X

X

Staite,
Zaremba,
Macdonald,
Allan,
Treasure,
Ismail &
Stadler,
(2018)

X

X

SUMMA

6

7

5

X

X

4

5

Forskningsetiska överväganden
Internationellt är Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2012) den mest framstående
riktlinjen för forskning som avser människor. Den mest centrala grundidén i
Helsingforsdeklarationen är att hänsynstagandet till individen ska vara i fokus. Även
om det primära syftet med forskning är att skapa nya kunskaper kan det aldrig få
större prioritet än individerna som deltar i forskningen (Kjellström, 2012; World
Medical Association, 2013). Nationellt finns det en förekomst av två lagar som styr
forskningsetiken, vilka benämns som Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lag
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Huvudsyftet
med Personuppgiftslagen är att förhindra att människors personliga integritet kränks
vid behandling av personliga uppgifter. I lagen nämns det att om forskningen är
godkänd enligt Lagen för etikprövning får forskningen bedrivas på människor (SFS
1998:204). Personuppgiftslagen ersattes år 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR)
(SFS 2018:218). Lag om etikprövning av forskning som avser människor ska skydda
individen och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen betonar att
forskning enbart får utföras om deltagarna har gett sitt samtycke (SFS 2003:460).
Kjellström (2012) delger att under examensarbetets gång bör en risk-nytta analys
implementeras för att bedöma om deltagarna i de vetenskapliga studierna skyddats.
Samtliga sju vetenskapliga artiklar är kritiskt granskade i enlighet med Carlsson och
Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa vetenskapliga artiklar och kvantitativa
vetenskapliga artiklar eller enligt båda för att öka den vetenskapliga kvalitén i
litteraturstudien. Att de vetenskapliga studierna var godkända av en etisk kommitté
(Forsberg & Wengström, 2015) var eftersträvansvärt. Sex av de sju vetenskapliga
artiklarna som användes i resultatet till litteraturstudien var godkända av etiska
kommittéer och samtliga deltagare i sex av sju vetenskapliga artiklar delgav
informerat samtycke. Den vetenskapliga artikel som inte uppfyllde kriteriet att vara
godkänd av en etisk kommitté inkluderades trots det här i resultatet då de beaktat
etiska ställningstaganden i den vetenskapliga artikeln (Kjellström, 2012; Forsberg &
Wengström, 2015). På grund av beaktandet av etiska överväganden i de vetenskapliga
artiklarnas metod och diskussion anses de vetenskapliga studierna inte innebära någon
risk för deltagarna. Resultatet i litteraturstudien är till nytta för både ungdomar med
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T1D och ätstörningar och sjuksköterskor som utför omvårdnadsåtgärder, vilket i sin
tur kan leda till en bättre omvårdnad för ungdomarna.

Resultat
Efter databearbetning av totalt sju vetenskapliga artiklar framkom fem teman med
subteman, vilka var: (1) Social dimension med subteman Upplevelser av det
stödjande behovet och Upplevelser av relationer, (2) Fysisk dimension med
subteman Upplevd kroppsbild och Det upplevda förhållningssättet till T1D, (3)
Emotionell dimension, (4) Triggerfaktorer och (5) Coping.
Social dimension
Upplevelser av det stödjande behovet
I studien av Falcao och Francisco (2017) berättade ungdomarna att stödet från
familjerna underlättade hanteringen av att sluta underdosera insulin. Det kunde vara
ett stöd från antingen syskon, föräldrar eller partners (Falcao & Francisco, 2017).
Studien av Staite et al. (2018) visade på liknande resultat då deltagarna ansåg det vara
viktigt att vara omgiven av ett bra socialt nätverk som var stödjande, exempelvis av
familjen och av vänner. En ungdom i studien av Falcao & Francisco (2017) beskrev
att stödet ungdomen fått av sin mamma var det enda stödet och omtanken som
upplevts. Ungdomen nämnde fortsatt att mamman var den enda som verkligen fanns
där under de besvärligaste perioderna. Fortsatt delgavs att ungdomens mamma var
mycket skeptisk och övervakade diabetesen, men detta framställdes som något
positivt av ungdomen (Falcao & Francisco, 2017). Socialt stöd presenterades
dessutom i studien av Macdonald et al. (2018) upplevas betydelsefullt. Stödet kunde
exempelvis komma från familj, vänner, lärare, kollegor, men främst från partners och
föräldrar. Att omge sig med människor som är tillförlitliga ansågs vara mycket viktigt
för en del av ungdomarna. Samtidigt redogjorde ungdomarna behovet av
familjeundervisning och interventioner för att kunna ta itu med problemen
tillsammans, då det förekom en oro om familjemedlemmarna verkligen hade rätt
kunskap för att hantera ätstörningen (Macdonald et al., 2018). I kontrast till resultaten
i studierna av Falcao & Francisco (2017), Macdonald et al. (2018) och Staite et al.
(2018) uppmärksammades i studien av Balfe et al. (2012) att ungdomarnas
familjemedlemmar och vänner upplevdes som ett ofullständigt stöd. En del av
ungdomarnas vänner och familjemedlemmar gav imponerande kommentarer när
ungdomarna i det tidiga skedet av ätstörningen snabbt gått ner i vikt. Exempelvis
berättade en ungdom att den medverkandes mamma var uppmuntrade till att
underdosera insulin och att mamman påpekat att hon hade önskningar om att kunna
använda samma metod (Balfe et al., 2012).
En ungdom beskrev att svårigheterna att leva med T1D och en ätstörning innebar att
en del av ungdomens vänner var stöttande samtidigt som en del av dem inte kunde se
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allvaret i sjukdomen. Ungdomen delgav fortsatt att detta upplevdes vara svårt då
ungdomen ville känna sig normal och som alla andra ungdomar (Hillege et al., 2008).
En del av deltagarna berättade att stöd från vänner som var i en liknande situation
motiverade dem till att fortsätta kämpa emot ätstörningen (Staite et al., 2018;
Macdonald et al., 2018). “Peer support was also greatly valued. The women regularly
referred to the benefits derived from talking to other people experiencing similar
problems, particularly those people already recovered.” (Macdonald et al., 2018, s.
227).
Ungdomarna beskrev att stödet från sjukvårdspersonalen var väsentligt (Falcao &
Francisco, 2017; Staite et al., 2018). Dels genom emotionellt stöd men också genom
att ungdomarna kände sig sedda och värderade (Macdonald et al., 2018). Vidare
upplevdes ett positivt stöd när sjukvårdspersonalen lyssnade utan att vara dömande
och visade tilltro till ungdomarna, samt när familjerna erbjöds hjälp (Balfe et al.,
2012; Macdonald et al., 2018).

Upplevelser av relationer
Det klargjordes att familjekonflikter var en utmärkande svårighet för ungdomarna
(Hillege et al., 2008). I studien ansåg deltagarna att det ofta uppstod konflikter i
familjen på grund av ätstörningen som deltagaren i studien med T1D led av.
Exempelvis beskrevs en familjemedlem vara mycket hjälpsam men samtidigt
svårhanterligt kontrollerande genom att ständigt fråga om deltagaren i studien testat
blodglukosnivån. En annan deltagare i studien av Hillege et al. (2008) berättade att på
grund av T1D och ätstörningen förlorade sin syn, vilket i sin tur påverkade relationen
till partnern och när relationen blev besvärlig uppkom mer frekventa
humörsvängningar. Vikten av starka familjerelationer betonades eftersom familjen
hade en stor betydelse för att orka kämpa (Hillege et al., 2008). I Studien av Hillege et
al. (2008) gestaltades en konflikt mellan en läkare och en kvinna, där kvinnan fick
negativ respons för att läkaren vägrade tro att kvinnan administrerade insulin.
Konflikten resulterade i att kvinnan slutade äta och en ätstörning triggades igång.
Händelsen visade sig påverkat relationen med familjen eftersom ätstörningen gjorde
familjemedlemmarna mycket oroliga.
Ungdomarna i studien av Powers, Richter, Ackard & Cronemeyer (2016) framhävde
att relationen till mat kunde vara en bidragande orsak till begränsad spontanitet och på
så sätt föranleda till svårigheter att socialisera. En del ungdomar rapporterade att de
försummade vissa sociala aktiviteter såsom att gå ut med vänner, att träna och att gå
på middagar. En deltagare i studien av Hillege et al. (2008) berättade om en motvilja
att äta bland andra människor på grund av övervikt. Deltagaren upplevde att andra var
föraktande och dömande av deltagarens intag av mat. Deltagaren beskrev vidare en
osäkerhet av om upplevelsen berodde på ätstörningen eller om det endast var till följd
av ett ogillande av att andra människor var betraktande i samband med måltider
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(Hillege et al., 2008). Orsaken till att de sociala aktiviteterna försummades kunde bero
på att ständigt behöva kontrollera blodglukosnivån eller på grund av behovet av
speciella förberedelser för att delta. Ungdomarna diskuterade fortsatt att de inte ville
tänka på insulinadministration utan de ville vara som andra ungdomar utan T1D och
ätstörningar. En del av deltagarna upplevde att ätstörningen och T1D överväldigade
det dagliga livets aktiviteter, exempelvis tvingades de till avbrott på jobbet, i skolan, i
sociala aktiviteter och vissa av ungdomarna förlorade sina vänner (Powers et al.,
2016). Deltagarna i studien av Balfe et al. (2012) delgav att ätstörningen blev den
centrala utgångspunkten i livet, vilket alla andra beslut i vardagen övervägdes
gentemot. De aktiviteter som kunde reducera viktnedgång ignorerades eller undveks
eftersom vardagen planerades kring kost och viktnedgång (Balfe et al., 2012).

Fysisk dimension
Upplevd kroppsbild
Det uppmärksammades att ungdomar med T1D och ätstörningar hade mer kroppsliga
reaktioner och klagomål på sin kropp än andra ungdomar (Grylli et al., 2005).
Ungdomarna med T1D delgav att de var specifikt missnöjda med sin vikt och
kroppsbild (Falcao & Francisco, 2017). En av ungdomarna i studien av Macdonald et
al. (2018) beskrev att mycket fokus lades på vikten och TID ansågs då bli en extra
börda i livet. Ungdomen delgav fortsatt att all den fokus på mat som kommit i
samband med T1D bidrog till utvecklingen av ätstörningen (Macdonald et al., 2018).
I studien av Powers et al. (2016) belyste en del av deltagarna deras tidigare
erfarenheter av att ha jämfört sin kroppsbild med andras och om deras egna
förväntningar på kroppsform, storlek eller vikt. En deltagare berättade om känslor av
rädsla för att människor skulle märka en viktuppgång på grund av hetsätning
föregående kväll (Powers et al., 2016). En deltagare i studien av Falcao & Francisco
(2017) beskrev att det enda denne värnade om var att vara smal på grund av en
negativ upplevelse av att vara “tjock”. Den medverkande reflekterade inte på vad
beteendet och handlingssättet kunde resultera i (Falcao & Francisco, 2017).

Upplevt förhållningssätt till T1D
Macdonald et al. (2018) framhävde att förnekelse, perfektionism, ett fast
tankemönster och underdosering av insulin var problematiska beteenden för att
tillfriskna från en ätstörning vid T1D (Macdonald et al., 2018). En deltagare i studien
av Hillege et al. (2008) berättade om ett undvikande av att kontrollera
blodglukosvärdet för att gå ner i vikt. Fortsatt beskrev samma deltagare att vid test av
HbA1c upplevde deltagaren det som ett test på hur T1D sköttes, vilket bidrog till en
rädsla inför att besöka sjuksköterskan då blodglukosvärdet inte kontrollerades.
Deltagaren berättade vidare om sina fabricerade blodglukosvärden vilket ytterligare
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bidrog till rädslan och oron inför besöken hos sjuksköterskan. Dessutom delgavs att
under ett besök blev deltagaren utskälld eftersom en läkare tidigare bett denne gå ner i
vikt men istället hade en viktökning skett. Händelsen bidrog till att deltagaren undvek
att gå dit på flera år då händelsen bidrog till ledsamhet (Hillege et al., 2008).
I det tidiga skedet av att underdosera insulin ansågs det av deltagarna i studien av
Balfe et al. (2012) fungera bra och beskrevs vara en positiv erfarenhet för att de
snabbt gick ner i vikt utan att uppleva några komplikationer. De deltagare som
fortsatte underdosera insulin berättade att de tillslut kände sig inlåsta i beteendet.
Somliga deltagare i studien delgav att de ökade i vikt av att administrera insulin och
att viktnedgång kunde vara svårt vid T1D. Det beskrevs vidare att om de skulle börja
administrera insulin som vanligt igen, skulle de drabbas av viktuppgång (Balfe, et al.,
2012). Staite et al. (2018) framhävde att alla deltagare upplevde en rädsla för att öka i
vikt när de administrerade insulin. “They reported that giving the correct dose of
insulin immediately led to sudden weight gain. ...they began to associate insulin with
fat.” (Staite et al., 2018, s. 1331.).
Flera av ungdomarna upplevde att ätstörningarna resulterade i höga blodglukosvärden
vilket gav komplikationer i varierande grad, såsom ökad törst, polyuri, neuropati,
retinopati och diabetisk ketoacidos (DKA) (Powers et al., 2016; Falcao & Francisco
2017). Trots komplikationerna delgav ungdomarna att de inte administrerade insulin
eller att de underdoserade insulin. De berättade dessutom att de var medvetna om
upplevelsen av konsekvenserna som kan uppstå av underdosering av insulin men
deras enda fokus var viktnedgång (Powers et al., 2016; Falcao & Francisco, 2017).
Somliga av ungdomarna förklarade att de accepterade komplikationerna som en del
av att lida av en ätstörning och att de acklimatiserade sig utefter komplikationerna
(Powers et al., 2016; Falcao & Francisco, 2017; Staite et al., 2018). En del deltagare i
studien av Staite et al. (2018) diskuterade upplevelserna av att bli allvarligt sjuk i
komplikationer som var relaterade till ätstörningen och T1D. Vidare berättas det att
DKA och hyperglykemi medförde allvarligare komplikationer som exempel smärta
och förlust av autonoma funktioner. Exempelvis fick en av deltagarna leva med en
kronisk kateter på grund av den tidigare hyperglykemin och en annan deltagare
utvecklade magsår. Samtidigt som en del av deltagarna beskrev att de acklimatiserade
sig utefter ätstörningen och komplikationerna orsakade av ätstörningen, framhålls det
att deltagare hade rädslor inför framtida komplikationer. Vissa av deltagarna beskrev
att ätstörningen var som att långsamt ta livet av sig (Staite et al., 2018).

Emotionell dimension
Grylli et al. (2005) redovisade att ungdomarna med T1D och ätstörningar upplevde
mindre positiva attityder till livet, sämre självkänsla, mer depressiva sinnesstämningar
och lägre livsglädje. Något som var gemensamt för alla deltagarna i studien av
Hillege et al. (2008) var att de ofta kände sig deprimerade. En av de medverkande
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beskrev att depression var det som föranledde till hetsätandet och som senare
resulterade i underdosering av insulin. En annan deltagare berättade att under en
period kände denne sig depressiv och självmordsbenägen. Genom att inte
administrera insulin i syfte att undvika viktuppgång, drabbades deltagaren då av
DKA. I studien beskrevs att en del av ungdomarna med T1D och en ätstörning kan
uppleva svårigheter med att acceptera sjukdomen vilket kan skapa en känslomässig
obalans och kan leda till depression (Hillege et al., 2008). I studien av Macdonald et
al. (2018) berättade en av deltagarna om en ond cirkel som kunde uppstå vid dåligt
mående, vilket bidrog till en nedsatt ork till aktivitet som resulterade i en negativ
känsla. En annan deltagare beskrev ett självhat, vilket bidrog till utvecklandet av ett
självskadebeteende och självmordstankar. Tankarna uppstod vid depressiva perioder
och en upplevelse av svaghet beskrevs till följd av ätstörningen och
självmordstankarna. En annan deltagare beskrev att självmordsbenägna tankar gav
upphov till känslor av värdelöshet. Den medverkande i studien förklarade vidare att
om denne inte haft någon att samtala med hade tankarna förmodligen förekommit mer
frekvent (Hillege et al., 2008).
Deltagarna i studien av Hillege et al. (2008) delgav fortsättningsvis att när
blodglukosnivån var under kontroll upplevdes livet mer hanterbart jämfört med när
blodglukosnivån var svårkontrollerad trots god övervakning. Ungdomarna blev då
negativt känslomässigt påverkade (Hillege et al., 2008). En del av deltagarna i studien
av Macdonald et al. (2018) berättade att de fick känslor av fokus och kontroll över sin
kropp tack vare ätstörningen och diabetessjukdomen. Det här konstaterades av
deltagarna i studien av Balfe et al. (2012) och Staite et al. (2018) där underdosering av
insulin gick hand i hand med en upplevd känsla av kontroll över kroppen. Deltagarna
upplevde känslor av att vara obesvärade av T1D när de istället höll fokus på
ätstörningen (Macdonald et al., 2018). Det fanns en ambivalens hos ungdomarna
mellan att vara rädd för att öka i vikt men att samtidigt ändå vilja få god kontroll på
sin T1D (Staite et al., 2018). Somliga av deltagarna i studien av Powers et al. (2016)
berättade att ätstörningen var den aspekt av livet som de kunde kontrollera själva när
T1D var utom deras kontroll. Ätstörningen var ett sätt att återta kontrollen och ett sätt
att klara av stressfaktorerna i livet. Vidare förklarade Powers et al. (2016) att
deltagarna berättade att leva med en ätstörning och T1D gjorde att de kände sig
annorlunda gentemot andra människor runt omkring dem. Fortsatt konstaterades att
deltagarna i studien av Balfe et al. (2012) upplevde en känsla av att vara försedd med
ett hemligt sätt att kontrollera vikten på. Däremot hade de här ungdomarna inte insikt
om vilka komplikationer beteendet kunde leda till (Balfe et al., 2012). Samtidigt
beskrev andra deltagare det motsatta, att de upplevde rädslor för framtida
komplikationer och för komplikationernas påverkan på livet, integritet och familj
(Staite et al., 2018).
Insulin omission was accompanied by a feeling of mastery, which
stemmed both from interviewees’ feelings of control over their bodies
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and from a sense that they had figured out a secret way of controlling
their weight that other people did not know about (Balfe, et al., 2012, s.
2032).
Den upplevda känslan var delvis driven av kunskapsluckor i beteendet. Det beskrevs
även att ju längre in i ätstörningen ungdomarna befann sig, desto mer förlorade de den
begynnande upplevda känslan av kontroll över kroppen. Deltagarna beskrevs bli allt
mer stressade av ätstörningen vilket bidrog till att depressioner, självskadebeteende
och självmordstankar framträdde (Balfe et al., 2012). Många av deltagarna upplevde
höga nivåer av stress i livet, att de fick plötsliga humörsvängningar, led av ihållande
depressioner och hade ett lågt självförtroende. En del berättade att de blev defensiva
med sina ätbeteenden när andra människor kommenterade beteendet (Powers et al.,
2016).

Triggerfaktorer
Medverkande i studien av Powers et al. (2016) framhävde att ständigt behöva tänka
på de dagliga kraven som T1D medför och att behöva förbereda för engagemanget i
de dagliga aktiviteterna, exempelvis genom att packa ner sin blodglukosmätare i
väskan, kunde vara överväldigande. När kraven blev för överväldigande beskrevs det
av vissa vara en triggerfaktor för ätstörda beteenden. Att hålla fokus på önskan att
vara perfekt var en triggerfaktor för andra deltagare. “...participants described their
desire to be “perfect” with their diabetes care and how that focus on perfectionism
was a trigger for their eating disorder” (Powers et al., 2016, s. 2972). Andra
triggerfaktorer beskrevs komma inifrån när ungdomarna med T1D och ätstörningar
jämförde sig själva med andra. Den beskrivna triggerfaktorn som kom utifrån var ofta
relaterad till att familjemedlemmarna kommenterade deras kroppsbild (Powers et al.,
2016). En av deltagarna beskrev att det var ett hypoglykemiskt tillfälle som bidrog till
den första hetsätningen, vilket etablerade grunden till ätstörningen (Macdonald et al.,
2018). I studien av Staite et al. (2018) påpekades det att grupptryck som pressar unga
att vara smala, att uppleva stressiga förändringar i livet och att uppleva en rädsla för
att öka i vikt var en triggerfaktor hos en del deltagare (Staite et al., 2018). Balfe et al.
(2012) bekräftade liknande resultat där ungdomar ansåg att stressiga förändringar i
livet kunde vara en triggerfaktor till att återuppta det ätstörda beteendet. Exempel på
förändringar som angavs i studien var arbetslöshet eller relationsproblem. Deltagarna
i studien av Macdonald et al. (2018) framställde att förnekelse av T1D, en önskan att
vara normal, påhittade dieter, försämrad kroppsbild och hetsätande vid hypoglykemi
var triggerfaktorer till att återuppta ätstörningar hos ungdomarna (Macdonald et al.,
2018).
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Coping
Att använda önsketänkande ansågs av ungdomarna vara positiva och användbara
copingstrategier bland ungdomar med T1D och en ätstörning. Fortsatt beskrev samma
studie att socialt stöd, reglering av känslor och att inte skylla på sig själv var positiva
copingstrategier (Grylli et al., 2005). Genom att dela med sig av sin erfarenhet kände
ungdomarna att de kunde hjälpa andra i samma situation, vilket i sin tur hjälpte
deltagarna själva i återhämtningen. Dessutom hjälpte nya relationer till i
återhämtningsfasen. Genom att experimentera med nya dieter och prioritering av en
hälsosam livsstil istället för att fokusera på viktnedgång kunde deltagarna återhämta
sig (Staite et al., 2018). Macdonald et al. (2018) delger att deltagande i normala
livsstilsaktiviteter, få hjälp och stöd av vänner och familj, förnya det sociala livet,
göra upp planer i livet såsom inom karriär, hälsa, giftermål och barn kan bidra till
återhämtning från en ätstörning. Upplevelsen av en tragisk händelse såsom att bli
allvarligt sjuk i exempelvis en diabeteskomplikation, som DKA och retinopati, kunde
visa sig bidra till återhämningen från ätstörningen (Balfe et al., 2012; Macdonald et
al., 2018; Staite et al., 2018). Att se andra ungdomar med T1D och ätstörningar fick
ungdomarna att inse att deras beteende var ohälsosamt, onormalt och att de behövde
hjälp (Balfe et al., 2012).

Diskussion
Metoddiskussion
Eftersom att det var första gången ett examensarbete skrevs kan det påverka
datainsamlingen, granskningen av de valda vetenskapliga artiklarna och
tillvägagångssättet av analysen (Henricsson, 2012). Då tiden för att leta information
till alla delarna i examensarbetet var begränsad kan litteraturstudiens kvalité påverkas
(Henricson, 2012). De egentliga informationssökningarna inkluderade sökord som
belyses i litteraturstudiens metoddel. I sökningarna användes orden nurs* och care,
således ökas trovärdigheten (Henricson, 2012) av litteraturstudien då arbetet är en
fördjupning i ämnet omvårdnad. Henricson (2012) konstaterar att en svaghet i en
litteraturstudie kan vara när sökorden svarar på syftet och de trots detta resulterar i
träffar på vetenskapliga artiklar som inte behandlar det valda syftet. Således är en
svaghet i litteraturstudien att de valda sökorden gav träffar på andra vetenskapliga
artiklar som inte berörde formulerat syfte trots att sökorden vid en
informationssökning svarat på syftet. Detta beror troligen på att fritextsökningar
utfördes i databaserna och att skribenterna av litteraturstudien själva exkluderade
vetenskapliga artiklar utifrån de valda inklusions-och exklusionskriterierna.
Pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012) stärktes genom att dubbletter
påträffades i tre av sökningarna, vilket bekräftar att sökorden var relevanta för syftet
(se Tabell 2, Bilaga B). Vid svårigheter med att finna tillräckligt många
resultatartiklar togs hjälp av en bibliotekarie på Halmstad högskola vid sökning av
resultatartiklar. Karlsson (2012) beskriver att vid problem i informationssökning ska
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denna kontakt tas, vilket bidrar till en ökad trovärdighet i relation till
informationssökningen. Bibliotekarien gav stöd i att genomföra fler sökningar i två av
de tre valda databaserna Cinahl och PsycINFO. Sökningarna genererade dessvärre
inte i några nya resultatartiklar.
Överförbarhet (Henricson, 2012) i relation till kön kan värderas genom att flertalet av
studierna innefattade deltagare av det kvinnliga könet. Då manliga deltagare var
underrepresenterade i resultatet kan det här påverka att resultatet blir svårare att
applicera på den manliga populationen. För att stärka pålitligheten i litteraturstudiens
resultatdel kvalitetsgranskades de valda vetenskapliga artiklarna enligt Carlson &
Eimans (2003) granskningsmallar. Kvalitetsgranskningen av samtliga vetenskapliga
artiklar utfördes av båda författarna till litteraturstudien och jämfördes sedan med
varandra, då detta enligt Henricson (2012) ökar pålitligheten och trovärdigheten.
Kvalitativ metod kan enligt Forsberg & Wengström (2016) bidra till att den enskilda
ungdomens upplevelser fångas. Då den övervägande delen vetenskapliga artiklar var
kvalitativa kan det anses som positivt då syftet med litteraturstudien var att beskriva
vad ungdomars upplevelse är av ätstörningar i relation till T1D. Då litteraturstudien
dessutom inkluderade vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod och mixed method
kan det här bidra till fler perspektiv på fenomenet, vilket även konstateras av
Henricson (2012) vara en styrka. Den kvantitativa vetenskapliga artikeln som använts
kan påverka pålitligheten i litteraturstudiens resultat då studien använde sig av
enkäter. Enligt Henricson (2012) och Billhult och Gunnarsson (2012) kan pålitlighet i
studien påverkas av svarsfrekvensen i enkäterna. Beroende på om frågorna är
konstruerade av forskaren eller om det är färdiga enkäter som används. I den
vetenskapliga artikeln som var kvantitativ användes validerade enkäter och därför
anses studien generera ett trovärdigt resultat till litteraturstudien.
Vid läsning av de valda vetenskapliga artiklarna uppdagades att i tre av dem
inkluderades åldrar över 30 år. I studien av Macdonald et al. (2018) fanns två
deltagare som var över 30 år. Alla deltagare i den vetenskapliga artikeln, med
undantag från en, var i en återhämtningsfas från ätstörningen eller var helt
återhämtade och återberättar om perioden med en ätstörningar vid T1D. Det här kan
motivera att den vetenskapliga artikeln inkluderades i litteraturstudien, trots åldrar
över 30 år. Motiveringen till att artikeln av Powers et al. (2016) inkluderades trots att
åldern på vissa av deltagarna steg upp till 48 år, var att den genomsnittliga åldern på
deltagarna i studien var 29 år. Dessutom var medianåldern i resultatet i den
vetenskapliga artikeln 23 år. I den vetenskapliga artikeln av Powers et al. (2016)
beskrivs även att medelåldern när deltagarna i studien upptäckte ätstörning
problematiken var vid 19 års ålder, vilket kan motivera att den vetenskapliga artikeln
inkluderades i litteraturstudien. Resultatet från den vetenskapliga artikeln av Staite et
al. (2018) inkluderades i litteraturstudien trots att en del av deltagarna var över 30 år,
då de återberättade om tidigare upplevelser av ätstörningar och TID. Det ansågs vara
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acceptabelt att inkludera de vetenskapliga artiklarna eftersom det inte kunde
återfinnas fler än sju vetenskapliga artiklar som fångade ungdomars upplevelser av
T1D och ätstörningar. Detta medför att pålitligheten och överförbarheten kan
påverkas negativt.
Inspiration av innehållsanalys ansågs vara en adekvat metod för databearbetningen
eftersom den skapade en djupare förståelse för resultaten beskrivna i de vetenskapliga
artiklarna. En noggrann bearbetad datainsamling och databearbetning ökar
överförbarheten (Henricson, 2012) då en tydlig struktur i metodavsnittet gör att
litteraturstudien lättare kan reproduceras. För att värdera om resultatet var överförbart
till andra kontexter bedömdes trovärdigheten (Henricson, 2012) i de vetenskapliga
artiklarna som inkluderats i resultatet. De länder där de vetenskapliga artiklarna var
publicerade är: Australien, Österrike, Schweiz, Portugal, USA, Irland samt två
stycken i från Storbritannien. Den breda inklusionen av olika länder skulle kunna
minska trovärdigheten (Henricson, 2012) då det kan ge ett varierat resultat på grund
av de olika kulturer som råder i länderna.
Förförståelsen kan enligt Henricson (2012) skapa olika förväntningar och på så sätt
skapa begränsningar som kan påverka resultatet i litteraturstudien. Följaktligen
diskuterades förförståelsen sinsemellan skribenterna till litteraturstudien före påbörjad
analys av vetenskapliga artiklar. Erfarenheter som tidigare erfarits kan dessutom
enligt Wallengren & Henricson (2012) påverka datainsamling och dataanalys och ge
intryck på pålitligheten i litteraturstudien. För att vidare diskutera pålitligheten och
trovärdigheten (Henricson, 2012) i litteraturstudien genomfördes grupphandledning
med kurskamrater och två handledare vilka gav feedback och nya perspektiv att
förhålla sig till i litteraturstudien. Betydelsen av utomstående läsare av
litteraturstudien bekräftas även av Wallengren & Henricson (2012) då det ökar
bekräftelsebarheten och trovärdigheten.
Pålitligheten i litteraturstudien kan påverkas av att en av de vetenskapliga artiklarna i
litteraturstudien inte var godkänd av en etisk kommitté. Den vetenskapliga artikeln
berör däremot kortfattat etiska överväganden, till exempel att all data skyddades
genom kodning och genom icke-identifierbara ID. Vidare resoneras att informerat
samtycke inte var nödvändigt då forskningen fokuserade på erfarenheten som
beskrevs i bloggarna och inte hade fokus på just bloggaren. Kurslitteratur belyser att
en del forskare menar att deltagare i offentlig kommunikation är medvetna om att
gemene man kan läsa inläggen som publiceras på internet och på grund av detta anses
texterna kunna användas till forskning utan informerat samtycke. Å andra sidan är en
viktig etisk aspekt att deltagare i en vetenskaplig studie ska kunna ge sitt samtycke till
att delta och ha möjlighet att kunna avbryta sitt deltagande vid vilken tidpunkt som
helst (Skärsäter & Ali, 2012). Således kvarstår problemet att deltagarna i den
vetenskapliga artikeln utan godkännande från etisk kommitté inte är medvetna om att
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deras texter inräknas i en vetenskaplig studie och deltagarna kan därmed inte avbryta
sin medverkan om de så skulle vilja.

Resultatdiskussion
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad ungdomars upplevelse är i samband
med T1D och ätstörningar. I analysen av de sju vetenskapliga artiklarna som
inkluderades i resultatet framkom fem olika tema med fyra subteman som lade
grunden till resultatet: (1) Social dimension med subteman Upplevelser av det
stödjande behovet och Upplevelser av relationer, (2) Fysisk dimension med
subteman Upplevd kroppsbild och Det upplevda förhållningssättet till T1D, (3)
Emotionell dimension, (4) Triggerfaktorer och (5) Coping. De viktigaste resultaten
som framkom i litteraturstudien var att stöd från familj, vänner, syskon, partner och
sjukvårdspersonal upplevdes betydelsefullt för ungdomarna med TID och
ätstörningar. Många av ungdomarna med T1D och ätstörningar upplevde sin
kroppsbild och vikt negativt, vilket medförde underdosering av insulin för att nå
viktnedgång. Att leva med ätstörningar vid T1D visade sig ge känslor av ett upplevt
fokus och kontroll över sjukdomen och kroppen.
I resultatet framkom att ungdomar med T1D och ätstörningar värderade
sjukvårdspersonalens stöd högt och att de ville bli sedda av sjukvårdspersonal. Det
här bidrog till att tilltro och ett icke-dömande lyssnade upplevdes som ett positivt stöd
(Balfe et al., 2012; Staite et al., 2018; Macdonald et al., 2018). Eftersom att
ungdomarna ville att sjukvårdspersonalen skulle visa tilltro till dem kan en parallell
dras till studien av Tierney, Deaton & Whitehead (2008). Sjuksköterskor beskrivs här
vara de som är i bäst position att skapa ett förtroendefullt förhållande till ungdomarna,
då sjuksköterskan träffar ungdomarna med T1D och ätstörningar mest frekvent
(Tierney et al., 2008). I en studie där sjuksköterskor som vårdade patienter med enbart
ätstörningar deltog beskrivs det även här att det är betydelsefullt att sjuksköterskan
skapar tillit, är stöttande och rådgivande gentemot patienter med ätstörningar (Carter
et al., 2012). Dessutom delges det i en annan studie att viktiga egenskaper för att
etablera en så god relation som möjligt med en ungdom med ätstörningar är att visa
tillit, vara icke-dömande, visa förtroende, vara stöttande och närvarande (Lowther,
2005). Tidigare forskning stämmer överens med resultatet i litteraturstudien då
ungdomarna med T1D och ätstörningar beskrev att de ville att sjuksköterskan skulle
bemöta dem utan att vara dömande (Davidson et al., 2004). Tidigare forskning belyser
att ungdomar med T1D och en ätstörning vanligtvis möter en sjuksköterska som den
första vårdkontakten vilket bidrar till att sjuksköterskan får en central roll i
omvårdnaden. Betydelsefullt är då att sjuksköterskan samarbetar med ungdomen som
lever med T1D och en ätstörning med hjälp av evidensbaserad omvårdnad (McCarvill
& Weaver, 2014). Det positivt upplevda stödet är viktigt i återhämtningen från
ätstörningen. Därför är sjuksköterskans bemötande väsentligt för att ungdomarna ska
känna sig betrodda, eftersom studier på både ungdomar med T1D och ätstörningar
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och ungdomar med ätstörningar utan T1D värderar tillitsskapande relationer. Genom
att lyssna på ungdomarna med T1D och ätstörningar med en icke-dömande inställning
kan ungdomarna känna mer förtroende för sjuksköterskan och de kan uppleva ett
positivt stöd.
I litteraturstudiens resultat beskrevs dessutom att ungdomarna värdesatte stödet från
familj, vänner eller partners då det kunde underlätta i kampen mot ätstörningen
(Falcao & Francisco, 2017; Staite et al., 2018; Macdonald et al., 2018). I kontrast till
det positivt upplevda stödet beskrev Balfe et al. (2012) i sin studie att
familjemedlemmarna kunde upplevas som ett ofullständigt stöd av ungdomarna.
Modellen som visade potentiella hälsoproblem som kan bidra till ätstörningar vid
T1D (Pinhas-Hamiel et al., 2015) styrker resultatet i litteraturstudien. De berör
dysfunktionella familjerelationer där stödet är ofullständigt och att det kan bidra till
utvecklingen av en ätstörning. I relation till det här beskriver Eriksson (2018) om den
naturliga vården och betydelsen av en fungerande relation till andra. Det kan vara
relationer till vänner, partners, föräldrar eller till barn. Fortsatt redogörs för att hälsan
påverkas betydelsefullt av vänskapsrelationer och att människor med ohälsa är i
behov av en naturlig vård (Eriksson, 2018).
I resultatet framkom två händelser som ungdomar med T1D och en ätstörning
upplevde svårhanterliga. Två av deltagarna från studien av Hillege et al. (2008)
berättar att sjukvårdspersonalens yttranden och ord fick dem att bli ledsna och att en
av deltagarna senare drabbades av en ätstörning, vilket händelsen hade bidragit till.
Eriksson (2009) berättar om det yttrade riktiga ordets betydelser som att de kan träffa
rakt i en människas hjärta och då antingen såra eller ingiva tröst. Ett uttalat ord kan
påverka en annan människa på både gott och ont (Eriksson, 2009). Händelserna
beskrivna i studien av Hillege et al. (2008) exemplifierar att sjukvårdspersonalens
uttalade ord kan såra och upplevas dömande. Det är betydelsefullt att sjuksköterskor
är medvetna om hur de yttrar sig mot en ungdom med T1D och ätstörningar, då de
obetänkta orden kan såra och de väl genomtänkta orden kan bygga upp och stödja. De
två beskrivna upplevelserna kan även ställas i kontrast till resultatet i studien av
Tierney et al. (2008) där det beskrivs att sjukvårdspersonalen uppmuntrade ungdomar
med T1D och en ätstörning att fortsätta besöka diabeteskliniken för att förhindra
eventuella komplikationer. Uppmuntran gavs eftersom att vårdpersonalen inte ville
behöva skrämma eller läxa upp patienterna om de potentiella risker deras ätstörda
beteenden gav upphov till (Tierney et al. 2008). En sjuksköterska bör vara tydlig i hur
råd och uppmuntran ges. Exemplet från Tierney et al. (2008) visar att
sjukvårdspersonalen erhöll kunskap om rådgivning och uppmuntran till deltagarna
med T1D och en ätstörning på ett adekvat sätt. Emellertid erhöll inte
sjukvårdspersonalen i exemplen från studien av Hillege et al. (2008) någon kunskap i
att uppmuntra och ge råd till ungdomarna med T1D och ätstörningar. Således bör en
sjuksköterska vara tydlig och skaffa adekvat kunskap om hur råd och uppmuntran bör
ges.
22

I litteraturstudiens resultat beskrevs det att relationen till mat kunde begränsa
ungdomarna att socialisera sig med andra och att de strikta dieterna vid T1D kunde
bidra till ätstörda beteenden (Powers et al., 2016; Macdonald et al., 2018). Likheter
återfinns i en studie av Tierney et al. (2008) där sjuksköterskorna delgav att den
övervägande delen av unga flickor med T1D upplevde en svår relation till mat samt
sin vikt. I samma studie berättas även att mycket strikta dieter kan påverka
ungdomarna till att utveckla en ätstörning då alltför stort fokus hölls på att försöka
förvalta en perfekt blodglukosnivå. Det här beskrivs av sjuksköterskorna kunna
påverka ungdomarna med T1D och ätstörningar till svårigheter att socialisera sig,
vilket kunde bidra till ångest (Tierney et al., 2008). Tidigare forskning visar på en
liknande slutsats, att det finns större risk att utveckla en ätstörning om fokus ligger på
kost, måltidsplanering och strikta dieter (Colton et al., 2004). Några exempel som
beskrevs var att träna och att gå på middagar. På samma sätt som det beskrivs av
Tierney et al. (2008) att fokus låg på att bibehålla en god blodglukosnivå påpekar
även ungdomarna i litteraturstudiens resultat att det här kunde vara en bidragande
orsak till att de höll sig ifrån att socialisera med andra. Isoleringen som en del av
ungdomarna med T1D och en ätstörning kan hamna i kan bidra till ett sämre mående,
eftersom att det i litteraturstudiens resultat framkommer att stöd från familj och
vänner upplevs vara betydelsefullt.
I litteraturstudiens resultat beskrevs ett existerande grupptryck bland ungdomar som
pressade dem att vara smala (Staite et al., 2018). Kunskap från tidigare forskning
visar på liknande erfarenheter av sjuksköterskorna i studien av Tierney et al. (2008)
då de delger att i samhället idag är det viktigt att behålla en smal kroppsform
samtidigt som konsumtionen av mat är stor. Det här kan bli problematiskt för
ungdomarna med T1D och en ätstörning då de på så sätt undviker att administrera
insulin trots en hög blodglukosnivå. Eriksson (2018) beskriver att samhället och
närmiljön påverkar människan bland annat genom smalhetsidealet. Det berättas
vidare: “I sociologisk mening ses sjukdom ofta som ett uttryck för bristande
överensstämmelse mellan individens och samhällets normer eller förväntningar.”
Fortsatt berättas det att individer ofta begrundar sociala situationer i samhället och
uppkomna känslor, som undermedvetet har en påverkan på individen (Eriksson,
2018). De normer och förväntningar som samhället ställer på ungdomarna genom ett
smalhetsideal kan bekräftas genom grupptryck, värdet av en smal kropp samt en
jämförelse mellan olika kroppsbilder (Tierney et al., 2008; Powers et al., 2016; Staite
et al., 2018). En förvrängd kroppsuppfattning kan kännetecknas av negativa känslor
om kroppen och en ändrad syn eller uppfattning om kroppen och det kan vara
relaterat till behandlingsregimer och förändrad kroppsfunktion (Herdman &
Kamitsuru, 2017). I litteraturstudiens resultat framkom det att behandlingsregimer
kunde påverka ungdomarna med T1D att utveckla ätstörningar. Somliga hade även
negativa känslor om sina kroppar. Johnson et al. (2011) föreslår att
omvårdnadsåtgärder vid en förvrängd kroppsuppfattning är ett aktivt lyssnande och
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emotionellt stöd (Johnson et al., 2011). Påverkan från samhället sätter en onödigt stor
press på ungdomar och kan skapa orimliga önskningar och mål kring sin kropp.
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärd blir därför först och främst att lyssna på
ungdomarna, då ungdomar med T1D och en ätstörning måste få möjlighet att
reflektera och samtala om sina upplevelser, få ge uttryck för sina känslor och slutligen
kunna förändra sin kroppsuppfattning.
Litteraturstudiens resultat framlägger dessutom att en del ungdomar med T1D och en
ätstörning erhåller känslor av kontroll och fokus över kroppen när de underdoserade
eller slutade administrera insulin (Balfe et al., 2012; Staite et al., 2018; Macdonald et
al., 2018). En del av ungdomarna upplevde att när de kände kontroll över kroppen, på
grund av fokus på ätstörningen, bidrog det till att de var obesvärade av sin
diabetessjukdom (Macdonald et al., 2018). Ungdomarnas uppfattningar kring kontroll
över kroppen kan återkopplas till Lindwall (2004) där kroppen studerats ur det
vårdvetenskapliga perspektivet. Känslan av att inte kunna styra över kroppen ger
vanmakt och en känsla av att kroppen är olydig. Lindwalls (2004) beskrivning av
upplevelsen av en kropp som inte kan kontrolleras kan även kopplas till Doherty &
Dovey-Pearches (2005) förklaring att risken för att en ungdom med T1D drabbas av
en ätstörning kan öka på grund av en känsla av att inte kunna kontrollera kroppen
(Doherty & Dovey-Pearche, 2005). Det här kan relateras till känslan av att vara
besvärad av sin diabetessjukdom som sedan ersattes med ett fokus på en ätstörning
som en del ungdomar i litteraturstudiens resultat upplevde (Macdonald et al., 2018;
Balfe et al., 2012). Upplevelsen av att leva med T1D och en ätstörning påverkar
ungdomars livssituation och kan i många fall sluta i att vackla mellan liv och död. Det
här motiverar hur betydelsefullt det är med en ökad förståelse av situationen för att
bidra med kunskap om hur ungdomarna kan förändra upplevelsen av sin kropp och
T1D.

Konklusion och implikation
Ungdomarna med T1D och ätstörningar upplevde att om de var försedda med ett bra
socialt stödjande nätverk, exempelvis från familj och vänner kunde detta hjälpa dem i
att hantera sin sjukdom. Stödet från sjukvårdspersonalen upplevdes som högt värderat
och betydelsefullt om sjukvårdspersonalen var lyssnande, icke-dömande och visade
tilltro till ungdomarna med T1D och en ätstörning. Många av ungdomarna upplevde
sig ha en negativ kroppsbild, vilket bidrog till underdosering av insulin för att nå
viktnedgång. Upplevelsen av att leva med ätstörningar vid T1D visade sig även ge
känslor av depression. Ungdomar kunde uppleva att jämförelse med andra samt en
stressad livssituation kunde trigga i gång deras ätstörda beteende. En strategi som
upplevdes hjälpa i återhämtningen från ätstörningen var att dela med sig av
erfarenheter till andra i liknande situation.
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Litteraturstudien bidrar med kunskap om ungdomars upplevelser av att leva med T1D
och ätstörningar och kan användas som en kunskapsgrund till hur sjuksköterskan kan
ge stöd. Rekommendationen för den praktiska vårdverksamheten är att stödet till
ungdomen med T1D och ätstörningar ska kännetecknas av att sjuksköterskan är
lyssnande, icke-dömande och visar tilltro till ungdomen. Ungdomarna måste få
utrymme att reflektera och samtala kring sina upplevelser och få ge uttryck för sina
känslor om ätstörningar vid T1D. Sjuksköterskan bör även inhämta evident kunskap
om hur råd, information och undervisning bör genomföras för implementering i den
kliniska vårdverksamheten. Fortsatt rekommenderas att ungdomars upplevelse av
T1D och en ätstörning bör beforskas ytterligare för att utöka förståelsen för
fenomenet, då det förekommer kunskapsluckor i samtliga steg i genomförandet av
omvårdnadsprocessen. Kunskapen om ungdomars upplevelser av att leva med T1D
och ätstörningar har en viktig betydelse för hur sjuksköterskan kan skapa mer evident
kunskap inom vetenskapen omvårdnad och på så sätt minska ungdomars lidande i
samband med nutidens skiftande kroppsideal.
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Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Databasnamn

Databasnamn

Databasnamn

Eating disorder

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Eating disorders
Type 1 diabetes

PubMed
Cinahl

Disordered eating

PubMed

PsycINFO

PubMed

Adolescent

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Nurs*

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Experience

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Care

Cinahl

PsycINFO
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Tabell 2: Sökhistorik

Datum

Databas

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Antal
träffar

Lästa
Granskade
abstrakt artiklar
(dubbletter)

Resultat
artiklar

2018-10-18

PubMed

Eating disorders AND type 1 diabetes
AND adolescent AND nurs*

21

21

15

1

2018-10-18

PubMed

Eating disorders AND type 1 diabetes
AND adolescent

230

223

20 (2)

1

2018-10-18

PsycINFO Type 1 diabetes AND eating disorder AND
nurs* AND experience

5

5

5

1

2018-10-18

PsycINFO Type 1 diabetes AND eating disorder
AND care AND adolescent

47

47

12 (1)

1

2018-10-18

Cinahl

Type 1 diabetes AND eating disorder AND care

65

65

13

1

2018-10-22

PubMed

Adolescent AND experience AND disordered
eating OR eating disorder AND type 1 diabetes

331

292

17 (5)

2

2018-10-22
2018-10-22

Cinahl
Cinahl

18
18

8
10

0
0

2018-10-22

Cinahl

Type 1 diabetes AND eating disorder AND nurs* 18
Type 1 diabetes AND eating disorder
18
AND care AND adolescent
Type 1 diabetes AND eating disorder AND nurs* 2
AND experience

2

2

0

2018-10-25

PsycINFO Type 1 diabetes AND eating disorder
AND care AND adolescent AND experience

2

2

0

2

BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Balfe, M., Doyle, F., Smith, D., Sreenan, S., Conroy, R. & Brugha, R. (2012). Dealing with the
devil: weight loss concerns in young adult women with type 1 diabetes. Journal of Clinical
Nursing, 22, 2030-2038. doi:10.1111/jocn.12231

Land
Databas

Irland
PsycINFO

Syfte

Att undersöka viktminskningsproblem hos unga vuxna med T1D.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Tematisk analys.

Urval

Intervjuerna samlades in från en diabetesklinik för unga.
29 stycken kvinnor och 6 män inkluderades.
6 av kvinnorna var diagnostiserade med en ätstörning.
23 av kvinnorna ansåg sig inte ha haft en ätstörning.
Endast ungdomar med T1D rekryterades, mellan 23 och 30 år.

Datainsamling

Intervjuer varade i cirka 60 minuter.
En medicinsk sekreterare transkriberande alla intervjuer.

Dataanalys

Intervjuerna analyserades med kvalitativ tematisk analys.
Först kodades intervjuerna och därefter delades de in i olika kategorier.

Bortfall

Ej beskrivet.

Slutsats

Många unga vuxna med T1D upplevde att familjen var ett ofullständigt stöd, däremot var stödet
från sjukvårdspersonalen positivt. Upplevelsen av att underdosera insulin var positiv till en början
men tillslut blev de inlåsta i sitt beteende. Ätstörningen gav upphov till en känsla av kontroll.
Tillslut kände ungdomarna sig stressade och depressioner, självskadebeteende och
självmordstankar framträdde. Att gå igenom stressiga perioder i livet var en triggerfaktor.
Copingstrategier var att uppleva en tragisk händelse och att se andra ungdomar med TID och
ätstörningar.

Vetenskaplig
Kvalitet

Kategori II enligt bedömningsmall för studier av kvalitativ metod Carlsson, S. & Eiman, M.
(2003).
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Artikel 2
Referens

Falcao, M. A. & Francisco, R. (2017). Diabetes, eating disorders and body image in young adults:
an exploratory study about “diabulimia”. Eat Weight Disord, 22, 675-682. doi:10.1007/s40519017-0406-9

Land
Databas

Schweiz & Portugal
PubMed

Syfte

Syftet var att jämföra ätstörningar och missnöje med kroppsbilden bland ungdomar med T1D och
deras jämlika utan T1D. Dessutom att undersöka konsekvenserna av T1D vid kost, kroppsbild och
vikt hos och att identifiera beteende av underdosering av insulin som viktminskningsmetod.

Metod:
Design

Mixed-method.
Kvantitativ enkätstudie.
Kvalitativ enkätstudie.

Urval

55 stycken ungdomar med T1D och 73 stycken ungdomar utan T1D utvaldes med hjälp av
Snowballsurval.
Inklusionskriterier: Ålder mellan 18-30 år, vara Portugis, kunna tala Portugisiska flytande.
Exklusionskriterier: Ha en annan kronisk sjukdom som kan påverka kroppsbilden eller dietvanor.

Datainsamling

Enkät för demografisk och personligt data, Eating Disorder Examination-Questionnaire (EDE-Q),
Contour Drawing Rating Scale (CDRS) samt en enkät med frågor om personliga erfarenheter av
kost och kroppsbild.
Data samlades in genom internetbesvarade enkäter.

Dataanalys

T-test och Chi-square test användes för att utvärdera skillnaderna mellan de olika
ätstörningsindikatorerna.
Stegvis multivariär linjär regression användes för att identifiera faktorer som associerar med
ätstörningar i båda studiegrupperna.
De öppna frågorna ämnesindelades till en induktiv-deduktiv innehållsanalys genom användning av
mjukvaran QSR NVivo 10.

Bortfall

Ej redovisat.

Slutsats

Stöd från familj upplevs av ungdomar, med T1D och en ätstörning, vara viktigt.
Upplevelser av komplikationer beskrivs vara något som ungdomarna accepterar som en del av att
ha en ätstörning.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Grylli, V., Wagner, G., Hafferl-Gattermayer, A., Schober, E. & Karwautz, A. (2005). Disturbed
eating attitudes, coping styles, and subjective quality of life in adolescents with Type 1 diabetes.
Journal of psychosomatic Reasearch, 59, 65-72.
doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2005.02.010

Land
Databas

Österrike
PsycINFO

Syfte

Att utvärdera copingstrategier och livskvalité hos ungdomar med T1D, med och utan ätstörningar,
att identifiera förhållandena mellan variabler i de båda grupperna.

Metod:
Design

Kvantitativ.
Kvantitativ studiedesign.
(Clinical controlled trial)

Urval

251 ungdomar tillfrågades att besvara en enkät, 199 svarade.
35 ungdomar passade in och intervjuades.

Datainsamling

35 ungdomar utreddes för ätstörningar med en två -stegs diagnostisk procedur.
Ungdomar med och utan ätstörningar berättade sedan om sina copingstrategier och sitt subjektiva
välmående i enkäter och semistrukturerade intervjuer.
The Eating Attitudes Test-26
The Eating Disorders Inventory-2
The EDE/Version 12.0 D
The KIDCOPE version A och C.
The Berner Subjective Well-being Inventory
HbA1c och BMI.

Dataanalys

Data av copingstrategier analyserades genom att använda chi-square test för att undersöka
ungdomarnas ätstörningsstatus. Biomedicinsk data och data om livskvalié hos ungdomarna med
T1D analyserades genom t-test. Tvådimensionella samband mellan copingstrategier,
välbefinnande och HbA1c beräknades med Sperman’s rho-test. All data beräknades med SPSS.
Resultaten av de statistiska testen betraktades signifikanta vid P-värdet <.05.

Bortfall

52 ungdomar, både tjejer och killar. (251 tillfrågades och 199 av dem svarade)

Slutsats

Deltagarna med T1D och ätstörningar hade mer kroppsliga klagomål och reaktioner, mindre
positiva attityder till livet och en sämre självkänsla, var mer depressiva och hade lägre livsglädje.
Använda copingstrategier var önsketänk, socialt stöd, regleringar av känslor och att inte skylla på
sig själv.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa artiklar.

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Hillege, S., Beale, B. & McMaster, R. (2008). The impact of type 1 diabetes and eating disorders:
the perspective of individuals. Journal of Clinical Nursing, 17(7b), 169-176. doi:10.1111/j.13652702.2008.02283.x

Land
Databas

Australien
PubMed

Syfte

Syftet var att beskriva individers perspektiv på att leva med T1D och ätstörningar.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Grounded theory.

Urval

27 deltagare rekryterades ifrån stödgrupper från organisationerna The Juvenile Diabetes
Foundation och Diabetes Australia, varav fyra blev intervjuade. Ålder: 18-30 år.
Inklusionskriterier: Individer i mitten av tonåren, som haft T1D längre än ett år och har en
ätstörning.
Exklusionskriterier: Redovisas ej.

Datainsamling

Data insamlades från en större longitudinell studie som pågick mellan 1994-2001.
Fyra av deltagarna blev intervjuade genom fördjupad semi-strukturerad intervjuteknik.

Dataanalys

Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant.
Sekundär innehållsanalys.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Problem som deltagarna upplevde inkluderade komplexiteten av att hantera samverkan mellan de
fysiska, psykiska, sociala dimensionerna och de personliga förhållandena hos deltagarna.
Problemen upplevdes göra kombinationen T1D och ätstörningar svårhanterlig. Det var viktigt att
inbegripa stöd från närstående i omvårdnaden.

Vetenskaplig
Kvalitet

Grad I enligt Carlson & Eimans bedömningsmall för kvalitativa studier (2003).

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Macdonald, P., Kan, C., Stadler, M., De Bernier, G. L., Hadjimichalis, A., Le Cougic, A.-S.,
Allan, J., Ismail, K. & Treasure, J. (2018). Eating disorders in people with Type 1 diabetes:
experiental perspectives of both clients and healthcare professionals. Diabetic Medicine, 35, 223231. doi:10.1111/dme.13555

Land
Databas

Storbritannien
PsycINFO

Syfte

Syftet var att undersöka upplevt perspektiv av att ha både T1D och en ätstörning och hur
vårdpersonal behandlar dem samt förstå upplevelserna från båda sidorna för att kunna utveckla
framtidens sjukvård.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Tematisk analys.

Urval

9 stycken deltagare med T1D som haft en ätstörning och 8 stycken vårdpersonal

Datainsamling

Semistrukturerade personliga intervjuer. Alla intervjuer blev inspelade.

Dataanalys

De semistrukturerade intervjuerna spelades in och därefter transkriberades de ordagrant.
Därefter analyserades de med tematisk analys.
Dataanalysen baserades på Braun And Clarkes sex-steg för analyser.

Bortfall

Ej redovisat.

Slutsats

Stöd från sjukvårdspersonal, familjen och vänner var högt värderat av typ 1 diabetiker som levde
med en ätstörning. Känslor av kontroll uppstod tack vare ätstörningen då de upplevde sig vara
obesvärade av T1D. Identifierade triggerfaktorer var förnekande av T1D, negativ kroppsbild,
hetsätande vid hyperglykemi och en önskan att vara normal. Copingstrategier var stöd, att delta i
sociala aktiviteter och att nästan drabbas av en komplikation.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Powers, M. A., Richter, S. A., Ackard, D., M. & Cronemeyer, C. (2016). Eating disorders in
persons with type 1 diabetes: A focus group investigation of early eating disorder risk. Journal of
Health Psychology, 21, 2966–2976. doi:10.1177/1359105315589799

Land
Databas

USA
PubMed

Syfte

Syftet var att öka förståelsen av utvecklingen och skötseln av ätstörningar vid T1D.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Induktiv tematisk ansats.

Urval

48 deltagare från behandlingsprogrammet Park Nicollet Health Services (PNHS) i USA fick
erbjudandet att delta via brev.
24 stycken svarade och blev inbjudna till en fokusgrupp varav 16 stycken deltog.

Datainsamling

Fokusgrupperna samlade information om hur det var att leva med en ätstörning, där fokus var att
identifiera tidiga tecken av en ätstörning hos de med T1D.
Fokusgrupperna pågick i 60-90 minuter där diskussioner uppstod naturligt.

Dataanalys

Kvalitativ analys av fokusgruppsessionerna samlades in genom en induktiv tematisk ansats.
Repeterbara mönster hittades och de omfattande diskussionerna studerades.
Genom systematisk kodning framkom olika teman och därefter lästes innehållet återigen igenom
av två medlemmar i sök-teamet.

Bortfall

Bortfall på åtta stycken deltagare. 16 stycken deltog av de 24 som visade intresse från början.

Slutsats

Måltider ansågs vara ett problem som gjorde det svårt att vara social. Att ständigt behöva
kontrollera blodglukosnivån upplevde ungdomarna vara ett hinder för att delta i sociala aktiviteter.
Att uppleva komplikationer accepterades som en del av att ha en ätstörning. De jämförde sin
kroppsbild med andras. Dessutom kände de sig annorlunda i jämförelse med andra ungdomar.
Triggerfaktorer var önskan att vara perfekt, jämföra sig med andra och kommentarer om kroppen
från familjen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Staite, E., Zaremba, N., Macdonald, P., Allan, J., Traesure, J.,Ismail, K. & Stadler, M. (2018).
‘Diabulimia’ thorough the lens of social media: a qualitative review and anlysis of online blogs by
people with Type 1 diabetes mellitus and eating disorders. Diabetic Medicine, 35, 1329-1336.
doi:10.1111/dme.13700

Land
Databas

Storbritannien
PubMed

Syfte

Syftet var att göra en kvalitativ återberättelse av bloggar som är författade av personer med T1D
och ätstörningar.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Tematisk analys.

Urval

11 stycken bloggar, där maximalt 15 inlägg från samtliga bloggar inkluderades i resultatet.

Datainsamling

Genom sökningar på Google med olika söktermer såsom ‘eating disorder’ och ‘type 1 diabetes’
valdes 11 stycken bloggar ut för analys.

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys som följde en process med 6 steg.

Bortfall

Inget bortfall.

Slutsats

Studien identifierade att ungdomar upplevde familjen, vänner och sjukvårdspersonal som ett bra
stöd. Alla deltagare var rädda för att öka i vikt vid insulintillförsel. Upplevelser av
komplikationer beskrevs som någonting de acklimatiserade sig till men ändå var rädda inför
framtida komplikationer. Ätstörningen gav upphov till en känsla av kontroll. Triggerfaktorer var
smalhetsideal, stressiga situationer i livet, rädsla för att öka i vikt samt grupptryck.
Copingstrategier var att hjälpa andra, skaffa nya relationer och att prioritera en hälsosam livsstil.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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