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Sammanfattning I Sverige finns idag cirka 7000 barn och ungdomar med den kroniska 

sjukdomen diabetes. Ungdomar med diabetes typ 1 har ibland tendens 

att experimentera och ta risker genom att testa gränser för att utveckla 

sin kunskap. Risktagandet vid en kronisk sjukdom kan innebära 

medicinska konsekvenser för ungdomarna. En god vård är därför av 

betydande vikt. En systematisk litteraturstudie med deduktiv ansats 

genomfördes där syftet var att beskriva skolsköterskans stödjande 

insatser ungdomar med diabetes typ 1, utifrån Orems teori om 

stödjande och undervisande omvårdnadssystem.  De vetenskapliga 

artiklarna eftersöks i databaserna Cinahl och Pubmed och sammanlagt 

hittas 16 artiklar som svarade mot syftet. Databearbetningen utfördes i 

form av temaanalys.  

 

                                               Resultatet visade fyra kategorier av stödjande insatser som ungdomar 

med diabetes typ 1 är i behov av från skolsköterskan. Utifrån Orems 

teori om stödjande och undervisande omvårdnadssystem delas de in i: 

stöd – fysiskt och psykiskt, vägledning, undervisning och skapa en 

utvecklande miljö. Det fysiska stödet bestod av att ha en fysiskt 

närvarande skolsköterska som befann sig på plats och gav stöd åt 

ungdomarna när diabetesrelaterade problem uppkom. Det psykiska 

stödet bestod av att ha en god lyssnare som en som förstod 

ungdomarnas livssituation och deras känslor. Det vägledande stödet 

bestod i att ha en skriftlig vårdplan för att kunna hantera ungdomarnas 

diabetes i skolan. Stöd i form av undervisning till ungdomarna med 

diabetes, lärarna och övrig skolpersonal ansågs viktigt. För att 

ungdomar med diabetes ska kunna hantera sin sjukdom och egenvård 

krävdes en anpassad miljö. I en stödjande miljö fanns behov, tid och 

tillgänglighet av mat. Det var viktigt för att fler personal på skolan 

skulle ha kunskap och handlingsberedskap vid eventuella akuta 

situationer som kunde uppstå. Kunskapen som framkommit är viktig i 

skolsköterskans kliniska arbete, för att kunna ge ungdomar med 

diabetes typ 1 en trygg tillvaro under sin skoltid. Vidare kvalitativ 

forskning behövs för att förbättra skolsköterskans stödjande insatser 

till ungdomar med kronisk sjukdom. Metoder för att skapa en 

anpassad och säker miljö för ungdomar med kroniska sjukdomar 

behöver utarbetas. 
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Abstract  In Sweden there are currently 7000 children and young people with 

the chronic disease diabetes. Young people with type 1 diabetes have 

sometimes tended to experiment and take risks by testing limits to 

develop their knowledge. Risk-taking in a chronic disease may 

involve medical consequences for young people. A good health care is 

therefore of considerable importance. A systematic literature search 

with a deductive approach carried out where the purpose was to 

describe the school nurse support to young people with diabetes type 

1, based on Orem´s theory of supportive and educational care system. 

The research articles were searched for in database Cinahl and 

Pubmed and 16 articles were found who answered the purpose. Data 

processing was carried out in the form of thematic analysis.  

 

The result showed 4 categories of support that young people with 

diabetes type 1 is in need of. Based on Orems theory of supportive and 

educational caresystem divided into: support - physically and 

mentally, guidance, education and create a developed environment. 

The physical support consisted of having a present school nurse who 

was situated at school and gave support to young people with 

diabetes-related problems when they needed help. The mental support 

consisted of having a good listener who understood young people's 

life situation and feelings. The guidance support consisted in having a 

written care plan for young people to be able to manage diabetes in 

school. Educational support for young people with diabetes their 

teachers and other school staff was considered important. Young 

people with diabetes should be able to manage their disease and care 

required a developed environment. A supportive environment was 

necessary also time and availability of food. It was important that 

more staff at the school would have knowledge and preparedness in 

the event of any emergency situations that could arise. The knowledge 

that was found is important in a school nurse clinical work, to be able 

to give adolescents with diabetes type 1 safe environment during 

school time. Further qualitative research is needed to improve the 

school nurse´s supportive service for young people with chronic 

illness. Methods to create a customized and secure environment for 

young people with chronic illnesses need to be developed. 
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Inledning  

I Sverige finns idag cirka 7000 barn och ungdomar med den kroniska sjukdomen 

diabetes (Arvidsson, 2001). Världshälsoorganisationen, WHO definierar diabetes typ 1 

som en insulinberoende sjukdom som uppkommer då pankreas inte kan producera 

tillräckligt med insulin (WHO, 2006). Sjukdomen kan medföra allvarliga 

komplikationer senare i livet samt sänkt livskvalitet (Sjöblad, 2008). Ungdomen med 

diabetes typ 1 utför egenvård i hanterandet av sin sjukdom (SOSFS 2009:6). För många 

ungdomar innebär ungdomsåren ett experimenterande och risktagande genom att de 

testar olika gränser för att utveckla sin kunskap. Risktagande vid en kronisk sjukdom 

kan innebära medicinska konsekvenser (Sjöblad, 2008). Ungdomstiden är en sårbar 

period i livet vilket kan medföra sviktande följsamhet, därmed är stödjande insatser 

viktiga. En tredjedel av ungdomar med diabetes typ 1, når idag inte behandlingsmålen, 

därför är god vård av ungdomar med diabetes typ 1 av betydande vikt (Hanberger, 

2010). . Skolsköterskans stödjande insatser har direkta positiva effekter på ungdomars 

fysiska och psykiska hälsa (Hanberger, 2010).  

 

Bakgrund  

Skolsköterskans arbete 
 

Skolsköterskan har som mål att bevara och förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa 

samt främja hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2004; Taras et al., 2001). Då 

skolsköterskan är tillgänglig för eleverna i deras vardagsmiljö och har kontakt med 

skolpersonal och föräldrar har hon/han en central roll i skolhälsovården. Skolsköterskan 

fungerar ofta som en koordinator i skolhälsovården då hon samarbetar med andra som 

har kontakt med eleven som t.ex. skolans pedagogiska personal, föräldrar, socialtjänsten 

och landstingets specialistenheter (Taras et al., 2001).  Ett specifikt område där 

skolsköterskan etablerar ett samarbete är diabetesvården. Det är diabetessköterskan från 

specialistenheten som initialt ger information till eleven, föräldrarna och skolan och 

sedan är det skolsköterskans ansvar att följa upp informationen och samarbetet 

(Hillman, 2007). I arbetet har skolsköterskan en möjlighet att sätta sig in i elevernas 

unika situation och särskilda behov (Taras et al., 2001). Elevernas egenvärde ska 

främjas och mobbning och kränkande behandling ska motarbetas (Socialstyrelsen, 

2004).  

 

Skolsköterskans arbete innefattar bl.a. att genomföra hälsoundersökningar, identifiera 

problemområden, sätta in behövande insatser, bistå elever med behov av särskilt stöd, 

skapa hälsosam och trygg fysisk, psykisk och social skolmiljö samt stödja elevers 

lärande. Skolsköterskan tillför medicinsk och omvårdnadsmässig kompetens 

(Socialstyrelsen, 2004). Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande genom att förmedla 

kunskap om sunda levnadsvanor och faktorer som leder till ohälsa (Socialstyrelsen, 

2004). Det finns dock många föräldrar till ungdomar med diabetes, som oroas över att 

deras ungdom inte får den hjälp och stöd de behöver när de är i skolan. Ett viktigt 

redskap i vården till ungdomar med diabetes är vårdplanen för egenvård i skolan av 

diabetes (Fernström & Löndahl, 2013, 26 augusti). Ungdomen med diabetes typ 1 utför 

egenvård i skolan vid hanterandet av sjukdomen (SOSFS, 2009:6). Egenvård menas 

med hälsofrämjande och behandlande åtgärder, som kan utföras av personen själv eller 
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av en person som fått instruktioner om hur åtgärderna ska utföras (Deeb, Jacksson & 

Lange, 2009).  Ansvaret för ungdomarnas egenvård förflyttas från föräldrarna till skolan 

och skolsköterskan i samarbete med specialistenheten under skoldagen. I ansvaret ingår 

att upprätta en vårdplan. I vårdplanen dokumenteras individuella åtgärder och egenvård 

för eleven samt åtgärder vid akuta situationer som hypoglykemi. (Skolverket, 2013; 

Taras et al., 2001).  Skolsköterskans arbete innefattar att skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för en välfungerande egenvård hos eleven med diabetes. 

Skolsköterskan ska motivera till egenvård och inte ta över den kontrollerande rollen. En 

välfungerande egenvård skapar god kontroll av riskfaktorer som leder till bibehållen 

livskvalitet (Agardh & Berne, 2010; Socialstyrelsen, 2004). En viktig insats 

skolsköterskan gör är att ge stöd (Taras et al., 2001). 

 

Skolsköterskan är en viktig resurs, eftersom hon/han kan ge stöd i form av vägledning 

och undervisning om diabetes typ 1 till lärarna. Studier har visat att lärarna brister i 

kunskap om diabetes typ 1 och saknar ofta förståelse av i hur det är att leva med en 

kronisk sjukdom och samtidigt hantera skolarbetet (Fernström & Löndahl, 2013, 26 

augusti; Hasan, Parent &  Wodrich 2011). Lärarna har även brister i kunskaper om hur 

man upptäcker hypoglykemi hos eleven och de har heller inte de verktyg som krävs för 

att kunna mäta blodsockret på ett korrekt sätt (Hasan, Parent &  Wodrich, 2011). Eleven 

och föräldern känner sig otrygga när det saknas förståelse och kunskap i skolan om 

ungdomens sjukdom. Det leder i många fall till försämrad skolprestation (Fernström & 

Löndahl, 2013, 26 augusti). Skolsköterskans fysiska närvaro har betydelse för elevens 

upplevelse av trygghet (Betschart Roemer, 2005). Det finns rekommendationer på hur 

många elever en skolsköterska ska ha, men undersökningar visar att skolsköterskan ofta 

har fler elever än vad rekommendationen förespråkar (Fredin, 2013; Roxström, 2011; 

Taras et al., 2013). 

I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår även öppna eller planerade mottagningar så att 

eleven själv ska kunna ta kontakt med skolhälsovården utifrån egna behov. I skolans 

öppna mottagning skall det erbjudas enkla sjukvårdsinsatser och behandlingar, 

rådgivning och stöd samt förmedla kontakt och involvera kompetens vid behov 

(Socialstyrelsen, 2004). Skolsköterskan anses vara ett särskilt bra stöd till äldre elever 

och ungdomar, då deras föräldrar inte längre är lika mycket delaktiga i hanteringen av 

diabetes (Fernström & Löndahl, 2013).  

 

 

Stödjande insatser 

Stöd är ett centralt begrepp inom omvårdnad då sjuksköterskan möter patienter i kris, 

sjukdom eller andra svåra situationer. Stöd inom omvårdnad innebär att visa intresse för 

patienten, sätta sig in i patientens situation och ge moraliskt stöd. Centralt i de stödjande 

insatserna är att ha en fungerande dialog och kommunikation samt att underlätta för 

patienten och få han/hon att behålla hoppet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2000). Begreppet stöd har flera aspekter; det kan vara en attityd, en särskild åtgärd eller 

utgöra en roll, att visa närhet och skapa kontakter. En stödjande åtgärd är att skydda och 

bevara integriteten hos en annan människa. Stödjande insatser ska stärka individens 

självkänsla och självbestämmande. Stödjande insatser inom omvårdnad kräver att 

sjuksköterskan har kunskap och det är av betydelse att möta individen med respekt och 

förståelse (Ehnfors et al., 2000). Individens förmåga att prata om svåra saker har 

betydelse för om eller hur omvårdnadspersonal har möjlighet at identifiera en individs 
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behov av stöd och vilken form av stöd som skall ges. God omvårdnad är förenat med 

om vårdpersonal kan se individens önskemål och behov (von Essen, 2008).  

Stöd kan delas in i tre dimensioner; informativt, emotionellt och instrumentellt stöd. Det 

informativa stödet innebär att det i individens omgivning finns personer som kan ge 

information, råd och vägledning i olika situationer. Tillgången till nära relationer är 

viktigt del och ligger till grund för det emotionella stödet. Sist är det viktigt att 

individen har tillgång till instrumentellt stöd, där individen får praktisk hjälp (Ehnfors et 

al, 2000). Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) beskriver tillgången till stöd 

som en stor betydelse för individens hälsa. 

 

Ungdomar med kronisk sjukdom 

Insjuknandet och antalet ungdomar med kronisk sjukdom ökar i världen och spås bli ett 

växande hälsoproblem i framtiden (Aroni & Sawyer, 2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 

2007; Michaud, Suris & Viner, 2007).  Livet för ungdomar med en kronisk sjukdom 

innebär ett livslångt sjukdomstillstånd med daglig medicinering, påverkan på den 

dagliga livsföringen och påverkan på den fysiska och mentala hälsan (Aroni & Sawyer, 

2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007; Kyngäs, 2000; Michaud, Suris & Viner, 

2007). Kroniskt sjukdom definieras som sjukdomar som har biologisk, psykologisk eller 

kognitiv orsak, varaktighet eller förväntad varaktighet på minst ett år och/eller orsakar 

begränsningar i fysisk och psykisk funktion, kräver medicinering, anpassad livsföring 

och behov av medicinsk vård och behandling (Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007). 

Vanliga kroniska sjukdomar hos ungdomar är astma, diabetes, inflammatoriska 

tarmsjukdomar, epilepsi, cystisk fibros, juvenil reumatoid artrit och sickle cell anemi 

(Kyngäs, 2000; Michaud, Suris & Viner, 2007). Begreppet ungdom anses vara 

svårdefinierat och det finns en avsaknad av generell kategorisk åldersdefinition. 

Vanligtvis benämns ungdom utifrån individens utvecklingsmässiga nivå och inträde i 

puberteten (Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007; Michaud, Suris & Viner, 2007).  FN:s 

barnkonvention (2009) använder ordet barn i betydelsen av en människa som är under 

18 år.  WHO (2007) definierar ungdomen som en period mellan 10-19 år, men forskning 

av ungdomar innefattar vanligen individer från 12-19 år, då de inträtt i puberteten.   

En kronisk sjukdom under uppväxten och puberteten påverkar den psykosociala 

utvecklingen och livskvaliteten. Ungdomar med kronisk sjukdom befinner sig i en 

period då de mer och mer får ta ansvar för sjukdomshanteringen och egenvården som är 

kopplad till deras sjukdom (Aroni & Sawyer, 2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007; 

Michaud, Suris & Viner, 2007). Ungdomsåren innebär ett minskat beroende av 

föräldrarna, i syfte att bli självständig och kliva in i vuxenvärlden (Aroni & Sawyer, 

2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007). Forskning visar att ungdomar med kronisk 

sjukdom som har en god relation med sina föräldrar och ett öppet klimat i familjen har 

en bättre följsamhet till sjukdomsregim, än ungdomar som lever med konflikter inom 

familjen och dålig relation till sina föräldrar. Det visar på att stöd från föräldrar anses av 

ungdomar med kronisk sjukdom som betydelsefullt (Kyngäs, 2000; Kyngäs & 

Rissanen, 2001). Stöd från kamrater upplevs av ungdomarna som en faktor som bidrar 

till högre livskvalitet (Aroni & Sawyer, 2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007; 

Kyngäs, 2000; Kyngäs & Rissanen, 2001; Michaud, Suris & Viner, 2007). 

Ungdomsåren innebär även en tid av prövningar och riskbeteende för att kunna 

utvecklas och ta lärdom av sina erfarenheter. Ungdomar med kronisk sjukdom har 

samma behov, fysiska och psykosociala utmaningar som friska ungdomar (Michaud, 

Suris & Viner, 2007). De är inte mindre benägna att ha ett ohälsosamt beteende än friska 
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ungdomar. Däremot är konsekvenserna av riskbeteende vid en kronisk sjukdom i 

ungdomsåren allvarligare och kan leda komplikationer senare i livet (Aroni & Sawyer, 

2005; Britto, Drew, Sawyer & Yeo, 2007). Det anses vara en utmaning i hälso- och 

sjukvården att stödja ungdomar med kronisk sjukdom till följsamhet i 

sjukdomsbehandling och hälsosam livsstil (Aroni & Sawyer, 2005; Britto, Drew, 

Sawyer & Yeo, 2007; Kyngäs, 2000; Kyngäs & Rissanen, 2001; Michaud, Suris & 

Viner, 2007).  Ungdomarna har behovet av att hälso- och sjukvården ska behandla dem 

som en egen individ, försöka ha förståelse, inte behandla dem olika, vara engagerande, 

inte tvinga dem, ge dem valmöjligheter, ha humor och ha god kunskap om sjukdomen 

(Michaud, Suris & Viner, 2007). Ungdomar med kronisk sjukdom berättar inte alltid 

sanningen om sin egenvård för hälso- och sjukvårdspersonalen, eftersom de upplever att 

de inte får förståelse i sina problem. Upplevelsen av delaktighet i sin behandling och i 

beslut som rör vården är starkt relaterat till högre följsamhet. Studier visar att stöd från 

sjuksköterskor är den starkaste faktorn för god följsamhet (Kyngäs, 2000; Kyngäs & 

Rissanen, 2001).      

En ungdom med kronisk sjukdom upplever att det dagliga livet i skolan, på arbete, 

fritidsaktiviteter och intima relationer påverkas av sjukdomen. En kronisk sjukdom 

kräver en livslång process av egenvård (Aroni & Sawyer, 2005; Britto, Drew, Sawyer & 

Yeo, 2007). Ungdomar med kronisk sjukdom ska ha kontakt med ett specialistteam i 

hälso- och sjukvården som ansvarar för information, behandling, uppföljning och stöd. 

Specialistteamets mål ska vara att minska komplikationer av sjukdomen och att 

ungdomen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Specialistteamet ska också 

involvera alla som är delaktiga i ungdomens vård som t.ex. skolsköterska och lärare. 

Skolsköterskan har en betydande roll i samarbetet mellan ungdomen, föräldrarna, 

lärarna och specialistteamet (Michaud, Suris & Viner, 2007).  Trots att ungdomar med 

kronisk sjukdom ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och med samma 

möjligheter som friska ungdomar, är de mer benägna att vara frånvarande från skolan än 

sina friska skolkamrater. Det anses bero på deras hälsotillstånd och de behandlingar de 

måste utföra. En hälsosam miljö runt ungdomen ökar deras möjligheter att leva ett liv 

utan inskränkningar av sjukdomen (Michaud, Suris & Viner, 2007).  

  

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom och är en av de vanligaste autoimmuna 

sjukdomarna. Sjukdomen uppkommer då de insulinproducerande betacellerna går från 

att minska till att helt försvinna (Brezar, Culina & Mallone, 2013). I den endokrina 

delen av pankreas finns omkring en miljon langerhanska cellöar vilka producerar olika 

hormon. Betacellerna utgör ca 70 procent av cellöarna vilka producerar insulin 

(Dammen-Mosand & Jorunn- Forsund, 2002). Innan symtom på sjukdom föreligger 

sker en lång period av autoimmunitet mot betacellerna vilket kan pågå under flera år 

och leder slutligen till dess död (Agardh & Berne, 2010). Tidiga tecken på sjukdom är 

ökad urinproduktion, ökad törst och viktminskning. Sjukdomen kan uppstå i alla åldrar, 

men är vanligast hos barn och ungdomar (Dammen-Mosand & Jorunn- Forsund, 2002). 

Nyckelhormonet i metabolismen av glukos är insulin och när insulinproduktionen avtar 

leder det till att glukoshalten i blodet ökar. Sjukdomen kräver därför alltid behandling 

med insulin (Brezar, Culina & Mallone, 2013). Fysisk aktivitet och en god kosthållning 

är viktigt i behandlingen för individer med diabetes typ 1. Kosten bör utgå från 

tallriksmodellen (Hanås, 2008). Vid fysisk aktivitet sjunker blodsockernivån naturligt 

och kroppen får ett mindre insulinbehov (Dammen-Mosand & Jorunn-Forsund, 2002). 

Fysisk aktivitet kan dock aldrig ersätta insulin (Hanås, 2008). 
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Cheng och Zheng (2013) samt Hillman (2007) påvisar att ungdomar med diabetes typ 1 

har tendens att göra revolt mot sin sjukdom under tonårstiden. Ofta vänder sig 

ungdomarna mot föräldrarna och har en ökad risk för att utveckla beteendepsykiska 

problem. Risken att utveckla depression, koncentrationsproblem, aggressivt och 

brottsligt beteende, samt få nedsatt självkänsla är högre än hos friska ungdomar. 

Problemen anses bero på känslan av att vara annorlunda, ha sämre förutsättningar, fler 

begränsningar i det dagliga livet, ha försämrad skolprestation och känna sig utfrysta av 

klasskamrater. Hasan, Parent, Wordrich (2011) och Betschart Roemer (2005) påtalar 

dessutom att ungdomar med diabetes ofta utvecklar depression och att det finns en 

högre risk bland flickor att utveckla ätstörning.  Omvårdnadsinterventioner som stärker 

och ger stöd anses som särskilt viktiga. En god kommunikation mellan sjuksköterska 

och föräldrar hjälper ungdomen att hantera stress och självupplevda problem (Cheng & 

Zheng, 2013).  

 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 

Teoretisk referensram – Dorothea Orem 

Som teoretisk referensram används Orems egenvårdsteori. Orem beskriver 

omvårdnadens huvudmål som stödjande insatser för att individen så långt som möjligt 

ska bli självständig i sin egenvård. Egenvård ses som frivilliga och medvetna 

hälsorelaterade aktiviteter som patienten själv tar initiativ till för att upprätthålla liv, 

hälsa och välmående. Omvårdnaden ska ge stöd och förstärka patientens förmåga att 

utöva egenvård och därmed upprätthålla hälsa och välmående. I situationer där inte 

patienten kan utföra sin egenvård utförs omvårdnad som ersättning (Kirkevold, 2000).  

 

Orems teori delas in i tre olika teorier; teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 

och teorin om omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000). I teorin om egenvård beskrivs 

begreppet egenvårdsaktiviteter som är aktiviteter som ingår i egenvården, för att 

tillgodose patientens egenvårdsbehov. Teorin om egenvårdsbrist består av begreppen 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet är individens 

förmåga att tillgodose sina egna behov och utvecklas. Förmågan påverkas av faktorer 

som individens ålder, resurser, kunskap, attityd, livserfarenhet och hälsotillstånd. 

Egenvårdskapaciteten påverkas även av den fysiska och psykiska miljön runt individen. 

För att individen ska kunna utöva egenvård krävs fysiska och mentala egenskaper, men 

även kunskap och motivation. Begränsningar i egenvårdskapaciteten, 

egenvårdsbegränsningar, är t.ex brist på kunskap och begränsad möjlighet att utföra 

egenvård. Sjuksköterskan kan stärka egenvårdskapaciteten genom stödjande insatser. 

Den tredje teorin om omvårdnadssystem beskriver de hjälpmetoder som individen är i 

behov av och består av sjuksköterskans handlingar. Omvårdnadssystem delas in i tre 

olika grader av stöd vid egenvård: Fullständigt kompenserande omvårdnadssystem – där 

patienten är oförmögen att utföra egenvård och sjuksköterkan helt tar över 

omvårdnaden, delvis kompenserande omvårdnadssystem – där både patient och 

sjuksköterska utför omvårdnadshandlingar, samt stödjande och undervisande 

omvårdnadssystem. I stödjande och undervisande omvårdnadssystem har individen 

förmågan att utföra egenvård men behöver sjuksköterskans stöd, vägledning och 

undervisning för att lyckas (Kirkevold, 2000). Orem beskriver hjälpmetoder i 

omvårdnadssystemet som används för att ge stöd och hjälpa andra. Hjälpmetoderna i det 

stödjande och undervisande omvårdnadssystemet består av att ge stöd fysiskt och 

psykiskt, vägleda, undervisa samt skapa en utvecklande miljö (Hartweg, Schmieding & 
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Selanders, 1995).  

 

Det är av stor vikt att individen ges förutsättningar för största möjliga 

egenvårdskapacitet. Teorin lämpar sig inom omvårdnad av patienter som själva behöver 

utföra egenvård, som ungdomar med kronisk sjukdom. I omvårdnadsforskning har 

Orems teori använts för att mäta hanteringen av egenvård i skolan hos barn med 

diabetes. (Hartweg, Schmieding & Selanders, 1995). Individen med kronisk sjukdom är 

i behov av stöd i den svåra psykiska reaktionen som kan uppstå (Dammen-Mosand & 

Jorunn- Forsund, 2002). Alla använder vi oss av olika copingstrategier, men behovet av 

återkoppling av vårdpersonal är stort hos alla (Agardh & Berne, 2010). 

 

Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar många barn och ungdomar varje år 

(Arvidsson, 2001). Ungdomar med diabetes typ 1 har tendens att göra revolt mot sin 

sjukdom under tonåren (Cheng & Zheng, 2013; Hillman, 2007). Om sjukdomen miss-

sköts i ungdomsåren kan det leda till allvarliga komplikationer senare i livet och sänkt 

livskvalitet (Sjöblad, 2008). Ungdomarna har ett stort behov av stöd för hantera sin 

sjukdom på ett hälsosamt sätt. Eftersom ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna 

tid i skolan är de i behov av stöd för att kunna hantera den omfattande egenvården av 

sin sjukdom (Särnblad, Berg, Detlofsson, Forsander & Jönsson, 2008). Skolsköterskan 

har en unik roll i stöd till ungdomar med diabetes typ 1 då hon/han är en samordnare 

och arbetar för elevernas hälsa (Socialstyrelsen, 2004; Taras et al., 2001). Trots insatser 

upplever ungdomar med diabetes att de inte får det stöd de behöver i skolan (Särnblad, 

Berg, Detlofsson, Forsander & Jönsson, 2008). Ungdomarnas behov av stödjande insat-

ser behöver belysas för att skolsköterskan ska kunna ge stöd på ett optimalt sätt.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva skolsköterskans stödjande insatser till ungdomar med diabetes typ 

1, utifrån Orems teori om stödjande och undervisande omvårdnadssystem. 

Studien har för avsikt att beskriva 

 

 Vilka stödjande insatser är ungdomar med diabetes typ 1 i behov av i skolan? 

 Hur ger skolsköterskan optimalt stöd till ungdomar med diabetes typ 1? 

 

Metod 

Design 

För att kunna besvara studiens syfte utfördes en systematisk litteraturstudie med 

deduktiv ansats. En systematisk litteraturstudies syfte är att skapa en sammanställning 

från genomförda studier. Det innebär att systematiskt söka relevanta artiklar och kritiskt 

granska deras forskningsresultat. På så vis fördjupas kunskapen gällande det aktuella 

ämnet (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  
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Urval 
 
För att närmare komma fram till studiens syfte valdes flera inklusionskriterier för de 

båda databaserna. Inklusionskriterierna var att artiklarna hade publicerats mellan åren 

2003-2013. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (research article) och skrivna 

på engelska. Artiklarna skulle även ha en sammanfattning (abstract), för att kunna läsas 

om artikeln svarade till syftet. Sökningarna begränsades även till ungdomar, adolescent 

13-18 år. Ingen hänsyn gjordes till vilket kön ungdomarna hade, utan båda könen var 

inkluderade. Studierna fick vara utförda i hela världen, inte heller här gjordes något 

urval. Exklusionskriterierna var barn och diabetes typ 2. 

 

Datainsamling 
  
För att erhålla kunskap om skolsköterskans betydande roll för ungdomar med diabetes 

typ 1 söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningar gjordes 

ett flertal omgångar under arbetets gång med olika sökordskombinationer. Det gjordes 

för att rama in syftet och scanna av ämnet ordentligt. Diabetes användes i alla 

sökordskombinationer då diabetes ansågs vara den viktigaste termen bland sökorden. I 

databasen Cinahl användes funktionen Major Headings [MH] för sökordet Diabetes 

mellitus typ 1. Det kombinerades sedan med orden nurses, support, school, 

management, health education och education i olika utföranden (Tabell 1, bilaga A1-3). 

Sökningar gjordes även utan att använda Major headings på ordet Diabetes mellitys typ 

1, då användes fritextordet Diabetes. I databasen PubMed användes funktionen Medical 

Subject Headings [MeSH] för sökordet diabetes mellitus och fritextsökningar i olika 

kombinationer på orden nurses, support, school, management, health education och 

education. Även här valdes att göra sökningar helt utan Medical subject headings för att 

se om fler artiklar kom fram, då användes ordet Diabetes typ 1 som ett fritextord. Se 

fullständig sökning i tabell 1 (bilaga A1-3), siffran inom parantes visar att artikeln finns 

med tidigare. 
 

Initialt lästes artiklarnas titlar. Vid de tillfällen titeln var relevant till studiens syfte, 

lästes abstract. Totalt lästes 46 stycken abstract. Ansågs studiens abstract svara mot 

syftet gick artikeln till urval ett, här lästes sammanlagt 29 artiklar. Artiklarna översattes 

till svenska av författarna och lästes i fulltext. Efter genomläsning, valdes några artiklar 

bort, då de inte svarade mot syftet. Alla artiklar var godkända av en etisk kommitté. Vid 

närmare granskning framkom 16 artiklar till urval två. Artiklarna granskades och 

kvalitetsbedömdes enligt Bathsevanis, Stoltzs och Willmans, (2011) granskningsmall. 

Se artikelmatris i tabell 2, (bilaga B1-6). Endast artiklar som utifrån granskningsmallen 

bedömts ha medel eller hög vetenskaplig kvalitet har inkluderats i litteraturstudien. 

Artiklar med låg vetenskaplig kvalitet samt artiklar som inte var etiskt granskade har 

exkluderats. Framför allt har artiklarnas metoddel granskats så att de håller vetenskaplig 

kvalitet.  

 

Databearbetning 

Initialt lästes artiklarna från urval två av samtliga författare för att få en djupare 

förståelse för artiklarnas innehåll. Vidare diskuterades artiklarnas innehåll och teman 

utformades utifrån Orems teori om stödjande och undervisande omvårdnadssystem. 
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Databearbetningen utfördes i form av temaanalys. Resultatet delades in i 4 teman; stöd, 

vägledning, undervisning och skapa en utvecklande miljö. Materialet färgkodades med 

överstrykningspennor utifrån teorins teman. Med en deduktiv ansats utgår dataanalysen 

från en teori eller tidigare kunskap inom området (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

I studien har resultatartiklarnas metodavsnitt granskats så att de följer de etiska 

aspekterna. Studien tar särskild hänsyn till autonomiprincipen som förespråkar 

självbestämmanderätt, värdighet och respekt för integritet. Vid 

resultatsammanställningen har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats och både 

positiva som negativa resultat har redovisats. Undersökningsgruppen i studien var 

ungdomar i åldern 13-18 år. Vid studier på barn under 18 år ska deltagarna så långt som 

möjligt informeras om studien, samt deras vårdnadstagare. 
 

 

Resultat 

 

Resultatet visade fyra kategorier av skolsköterskans stödjande insatser till ungdomar 

med diabetes typ 1. Utifrån Orems teori om stödjande och undervisande 

omvårdnadssystem delades de in i: stöd – fysiskt och psykiskt, vägledning, undervisning 

och skapa en utvecklande miljö.  

 

Stöd – fysiskt och psykiskt 

Utifrån ungdomarnas perspektiv ingavs det trygghet att ha en fysiskt närvarande 

skolsköterska. Ungdomarna kände sig bekväma och trygga med att skolsköterskan hade 

kunskap om deras sjukdom och antog att om något skulle hända så skulle 

skolsköterskan hjälpa eleven. Ungdomar med diabetes uttryckte att i fall av 

hypoglykemi och om de inte kunde ta hand om sig själva, så skulle skolsköterskan veta 

vad som behövde göras (Kyngäs, 2004). Det fanns behov av en tillgänglig skolsköterska 

för medicinsk konsultation när det behövdes (Nabors, Nash, Masiulis & Troillett, 2005). 

Skolsköterskorna hade tjänstgöring på flera skolor vilket resulterade i att många skolor 

bara hade skolsköterska på plats under några timmar per vecka. Ibland låg skolorna i 

olika distrikt (Amillategui, Calle, Alvarez, Cardiel & Barrio, 2007;  Freeborn, Loucks, 

Dyches, Olsen-Roper, Mandleco, 2013) Detta upplevdes anmärkningsvärt av föräldrar 

då skolsköterskan var den personen som hade kunskap om ungdomarnas diabetes och 

den som kunde assistera andra personalkategorier i hur de skulle göra för att hjälpa 

eleverna (Freeborn et al., 2013). På de 320 skolor som Amillategui et al. (2007) 

undersökte framkom det att det var väldigt låg närvaro av skolsköterska. Elevernas 

föräldrar upplevde att 68 % av ungdomarna hade god kontroll på glukoshalt i blodet, 

men att det skulle kunna bli bättre kontroll om det fanns en skolsköterska tillgänglig 

eller en välinformerad lärare som kunde hjälpa ungdomarna att få bättre kontroll på sina 

glukosvärden.  Ungdomar med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes upplevde 

ibland mer svårigheter med studierna än ungdomar utan kroniska sjukdomar, de 

riskerade att komma efter i skolarbetet. Ökad närvaro av skolsköterska gav mer hjälp 

och stöd till elever med diabetes och på så sätt stärks förutsättningarna för att klara 

skolarbetet bättre (Guttu, Keehner- Engelke & Swanson, 2004). Skolsköterskan 
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upplevde välmående av att få vara närvarande men kände stor oro inför att inte ha 

resurser eller tid att vara på plats i skolan (Kelly & Fischer, 2006). 

 

Skolsköterskan hade tillgång till hjälpande material och när skolsköterskan inte var på 

plats så var materialet inlåst och inte tillgängligt för övrig personal. Det var en av 

anledningarna till att skolsköterskan bör vara på plats dagligen (Nabors,  Lehmkul, 

Christos  & Andreone, 2003).  Flertalet undersökta skolor hade inte glukagon 

tillgängligt, vilket föräldrarna ansåg som en stor brist (Amillategui et al., 2007; Jacquez 

et al, 2008).  På flera skolor saknades mätstickor för att kunna mäta blodsocker nivån.  

Skolsköterskor som inte kontrollerade blodsockret på ungdomarna hade en sämre 

kontakt med dem än de skolsköterskor som kontrollerade mätvärden (Kelly & Fischer, 

2006).   

 

Skolsköterskan skulle vara en god lyssnare och skulle kunna möta ungdomarnas behov. 

De skulle också uppmuntra ungdomarna att uttrycka såväl deras negativa som positiva 

känslor (Kyngäs, 2004). Wang, Brown och Horner (2010) har i sin intervjustudie visat 

att skolsköterskan skulle kunna hjälpa ungdomar att få bättre förståelse och acceptans 

för sin diabetes. Perry, Keehner-Engelke och Swanson (2010) visar evidens för det 

positiva inflytande skolsköterskorna hade på ungdomar med kronisk sjukdom som 

diabetes. Skolsköterskorna hade också ett positivt inflytande på ungdomars livskvalitet. 

Skolsköterskor nämnde betydelsen av att motivera ungdomen att berätta om sin 

sjukdom även om det skulle kunna få ungdomarna att känna sig annorlunda. 

Skolsköterskan ansåg att ungdomarna överlag behövde förbättra sin förmåga att prata 

om sin diabetes med vänner, skolsköterska och lärare (Nabors et al., 2005). 

Ungdomarna ville ha större möjligheter att kommunicera via dator eller telefon med 

vårdgivarna, eftersom de tyckte att det var lättare att kommunicera och utrycka sina 

känslor via dessa medium (Kyngäs, 2004).  Elektronisk media var ett hjälpande verktyg 

för att förbättra kommunikationen och därmed vården till elever med diabetes (Arora,  

Joshi,  & Komlodi, 2008). 

 

Vägledning 

Då flera parter var delaktiga i vården ansågs det vara viktigt att det fanns en god 

kommunikation mellan dessa parter. Skriftlig vårdplan som baserats på en 

kommunikationsprocess med ungdomarna, det medicinska teamet på sjukhuset, 

föräldrarna, lärarna och skolsköterskor underlättade hanterandet av diabetes typ 1. 

Vidare rapporterades att upprättande av vårdplan innebar att skolsköterskan samordnade 

vården direkt mot eleven genom samarbete och kommunikation med föräldrar, lärare 

och andra vårdgivare. Insatsen är målinriktad och baseras på elevens speciella behov. 

Ungdomarna som fick samordnad vård via vårdplan rapporterades få förbättrad 

livskvalitet (Nabors et al., 2005; Perry et al., 2010).   Jacquez et al. (2008) visade att 

45 % av ungdomar med diabetes inte hade någon skriftlig vårdplan. Wilson och Beskine 

(2007)  rapporterar vidare i sin studie att en tredjedel av ungdomar med diabetes inte 

hade individuella vårdplaner i skolan. Enligt Nabors et al. (2005) visade 9 2 % av 

skolsköterskorna i studien att de hade upprättat skrivna vårdplaner för ungdomar med 

diabetes. Kommunikationen mellan ungdomarna, det medicinska teamet, föräldrarna 

och skolpersonalen var en nyckel för att förbättra förmågan över hur man kunde hantera 

diabetes. Tillgång till information och feedback från alla som var involverade i 

ungdomens vård ansågs vara mycket viktigt (Arora et al., 2008). Skolsköterskor 

indikerade att vårdplanerna behövde en regelbunden uppdatering med synpunkter från 

det medicinska teamet (Nabors et al., 2005). När skolprestationen undersöktes hos 



10 

 

ungdomar med kronisk sjukdom, inkluderat diabetes, upptäcktes förbättringar i 

teoretiska kunskaper hos de som tidigare inte hade goda skolprestationer när det 

upprättades en vårdplan från skolsköterskor enligt Keehner-Engelke, Guttu, Swanson & 

Warren (2008). 

 

 

Nabors et al. (2003)  lyfter fram att skolsköterskan ibland brister i kunskap och 

ungdomarna med diabetes känner att de ibland får undervisa skolsköterskan om sin 

sjukdom. För att skolsköterskorna skulle kunna vägleda andra krävdes det att de själva 

hade kunskap om sjukdomen. Flera skolsköterskor ansåg sig ha för lite kunskap om 

diabetes typ 1. Internet användes som huvudkälla för att hitta information om diabetes. 

Andra källor som användes för att få information om diabetes var föräldrarna till eleven 

med diabetes, eleven med diabetes själv, privata företag och konferenser (Arora et al., 

2008).  Föräldrarna i studien av Freedom et al. (2013) ansåg att det var viktigt att 

skolsköterskan hade en god kontakt med elever och föräldrar. De ansåg också att 

skolsköterskan skulle vara uppdaterad om evidensbaserad vård och förmedla den till 

familjen och eleverna. Enligt Kelly och Fischer (2006) hade bara 9 % av 

skolsköterskorna de kunskaper som krävdes för att kunna utbilda elever och andra om 

diabetes på skolan. Skolsköterskorna hade inte heller tillräckliga kunskaper att hantera 

ungdomar med diabetes.  Ungdomar med diabetes och skolsköterskan fick i den här 

studien regelbundna besök av en barnsjuksköterska från centret för barndiabetes. 

Resultatet visade att skolsköterskornas kunskap om diabetes ökade väsentligt. 

Framförallt gällande ökad förståelse för medicinsk teknologi, val av mat, insulineffekt 

och tekniker för att effektivt motivera och kommunicera med ungdomar med diabetes. 

Skolsköterskorna rapporterade också minskad oro för akuta situationer som 

hypoglykemi och hyperglykemi (Faro, Fiore, Ingersoll & Ippolito, 2005).  

 

Undervisning  

Kunskap och undervisning av övrig skolpersonal var viktigt för ungdomarna och deras 

föräldrar. All skolpersonal borde erbjudas basinformation om diabetes. Viktigt att 

försäkra sig om att ett visst antal personal på skolan har extra kunskaper om diabetes 

och därmed beredskap vid akuta situationer (Hayes-Bohn, Neumark-Sztainer, Mellin & 

Patterson, 2004). Diabetesvård skulle kunna utföras på ett korrekt sätt även i frånvaro av 

skolsköterska om annan personal blivit korrekt upplärd (Hellems & Williams, 2007). 

Lärare och föräldrar rapporterade att elever hade svårt att klara sin egenvård av diabetes 

i skolan. Samma studie visade att elever klarade sig bättre på de skolor där 

skolsköterskan hade gett undervisning och vägledning till både elever och lärare. Då 

skolsköterskan kom till klassrummet och sökte upp eleven ledde det till att eleverna 

kände mer stöd att klara sin egenvård av diabetes. Flera skolsköterskor ansåg att 

fritidsledare och coacher som hade hand om ungdomarna efter skolan behövde mer 

kunskap om diabetes (Keehner-Engelke et al., 2008; Nabors et al., 2005). Förståelse och 

flexibilitet för diabetesvård som blodsockermätning och insulininjektioner var något 

som föräldrarna i studien av Jacquez et al. (2008) tyckte saknades. Föräldrar kände stor 

oro för barnens hälsa i skolan och för skolpersonalens kunskaper att hjälpa barnen i 

diabetesvård (Hayes-Bohn et al., 2004). Även Freedom et al. (2013) visade att föräldrar 

till ungdomar med diabetes typ1berättade att skolpersonalen var motvilliga till att bli 

involverade i skolungdomarnas insulinadministration. Lärare var även starkt motvilliga 

till att ta itu med studenternas beteende förändringar som beror på diabetes sjukdomen. 

Wilson och Beskine (2007) beskriver att blodsockerprov, insulininjektioner och 

bolusdoser med insulinpump är problematiskt i skolan då det brister i kunskap hos 
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skolpersonalen och ingen vill kännas vid att det är deras uppgift att hjälpa barn och 

ungdomarna med diabetesvård. Skolsköterskan kunde öka den övriga personalens 

kunskaper för att förhindra skador (Guttu et al., 2004). Enligt Amillategui et al. (2007) 

trodde många av föräldrarna att lärarna inte kunde känna igen symtomen på en 

hypoglykemi, föräldrarna ville att lärarna skulle få mer undervisning och veta hur man 

bäst hjälper eleverna vid diabetesrelaterade komplikationer som till exempel 

hypoglykemi (Amillategui et al., 2007). Enligt Nabors et al. (2003)  så ville 

ungdomarna ha större flexibilitet hos lärarna att få mäta blodsocker och få äta 

mellanmål vid behov.  De skulle också önska att lärare kunde se när de börjar sjunka i 

socker och få påminnelser av lärare eller skolsköterska. Föräldrarna menade att det var 

viktigt att utbilda klasskamrater om diabetes. Detta gjordes på några skolor, men på 

andra skolor fick föräldrarna själva komma och ge information till klasskamrater 

(Freeborn et al., 2013).  

 

Skapa en utvecklande miljö 

Ungdomar med diabetes och deras föräldrar ansåg det vara viktigt att erbjuda riktig mat 

i skolan och ha regelbundna raster så att elever fick chans att äta. Skolmiljön skulle vara 

tillåtande så att elever med diabetes vid behov fick möjlighet att äta även under 

undervisningstid. En önskan hos eleverna fanns att lärarna hade juice eller liknande att 

erbjuda vid tecken på hypoglykemi (Hayes & Bohn et al, 2004). Föräldrar uppgav att 

skollunchen oftast hade för hög halt av kolhydrater vilket bidrar till högt blodsocker. 

Vidare var de missnöjda med att lunchen var för kort då det krävdes tid för ungdomarna 

att ta blodsockret och administrera insulinet och de var flera som inte hann äta upp sin 

skollunch (Freeborn et al., 2013). Genom att försäkra sig om att det fanns mellanmål 

tillgängligt, att maten var anpassad och att lärarna hade kunskap om hanteringen av 

diabetes kunde barriärerna minskas för god kontroll i skolan. (Nabors et al., 2005). 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och noggrannhet ökar och 

styrker trovärdigheten i en studie (Granheim & Lundman, 2004). Studiens 

metoddiskussion utgår från dessa begrepp. Valet av systematisk litteraturstudie lämpade 

sig då det visade sig finnas mycket skrivet om den problematik som finns i skolan för 

ungdomar med diabetes typ 1.  Genom att använda beprövade granskningsmallar 

(Bahtsevani, Stoltz & William, 2011) har en kritisk granskning av de artiklar som ingår i 

resultatet kunnat göras. Studien grundades på vetenskapligt artiklar vilket gav en ökad 

tillförlitlighet av resultatet. Endast artiklar som utifrån granskningsmallen bedömdes ha 

medel eller hög vetenskaplig kvalitet har inkluderats i litteraturstudien, därav stärktes 

den vetenskapliga kvaliteten på studien. Under arbetsprocessens gång användes ett så 

opartiskt och öppet förhållningssätt som möjligt. Analysen av arbetet genomfördes i två 

steg, först en individuell tolkning och därefter en gemensam. Texten analyserades 

tillsammans och teman formades utifrån Orems hjälpmetoder i teorin om stödjande och 

undervisande omvårdnadssystem. Genom att använda sig av beprövad teori inom 

omvårdnadsforskning stärktes studiens pålitlighet. Det fanns risk för bias då studiens 

teman var framtagna redan innan databearbetningen påbörjades. Risken fanns därför att 

resultatet kunde ha sett annorlunda ut. Det har funnits i åtanke i bearbetningen av 
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materialet, men det har inte framkommit några data som inte har kunnat placeras under 

befintliga teman. Metoden anses ge resultatet objektivitet, då författarna först utgick 

från sin egen tolkning och därefter en gemensam tolkning för att få ett giltigt resultat, 

vilket ökar tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2013). En gemensam tolkning 

stärker trovärdigheten då materialet bearbetas utifrån fleras perspektiv.  

 

Två databaser valdes, dessa var Pubmed och Cinahl. Båda dessa databaser inkluderar en 

stor mängd vetenskapligt material från medicin- och omvårdnadsforskning och täcker 

nästintill alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. (Polit & Beck). Sökningarna 

begränsades till dessa två databaser eftersom sökresultatet genererade en stor mängd 

artiklar inom ämnesområdet. Sökorden togs utifrån en ämnesordlista (Mesh) vilket 

ledde till träffar som innefattade relevant information inom ämnet. Sökorden ansågs 

vara väsentliga för litteraturstudiens syfte vilket stärker studiens tillförlitlighet.  

  

Under hela sökprocessen användes ett systematiskt arbetssätt i form av att hela tiden 

dokumentera sökningarna. Noggrannhet under arbetets gång gav en väl synlig bild av 

arbetsprocessen. I sökningarna framkom både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta 

ansågs som positivt då både ungdomarnas upplevelser kunde fångas, men även en del 

statistik. Det gav en ökad bredd och överförbarhet av resultatet. Fördelen med mixade 

ansatser är att fenomen kan belysas ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Möjligen fanns det artiklar skrivna på annat 

språk som inte har medtagits i studien. Vid översättning från andra språk fanns en risk 

för feltolkning och därmed en påverkan av resultatet, vilket kan ha minskat 

tillförlitligheten. Engelsk ordbok och översättningsprogram har använts för att minska 

risken för feltolkningar. Sökningarna genererade tyvärr ingen vetenskaplig artikel från 

Sverige, vilket kan ses som negativt då resultatet inte är generaliserbart i Sverige. Det 

kan därmed inte med säkerhet påvisas att det fanns ett behov av stöd till ungdomar med 

diabetes från skolsköterskan i svenska skolor.  

 

Av våra resultatartiklar var 11 stycken gjorda i USA. Detta skulle kunna ses som en 

svaghet i studien då resultatet till viss del speglar amerikanska ungdomars stöd. 

Överförbarheten till svenska ungdomars behov av stöd kunde därmed inte säkerställas. 

En del av författarna till resultatartiklar hade varit med och skrivit flera artiklar och ihop 

med andra författare. Resultatet var således delvis baserat på en mindre grupp forskares 

studier.   

 

Inklusionskriteriet var ungdomar mellan 13-18 år. Trots användning av 

sökbegränsningar framkom artiklar där åldersspannet var större, men åldern 13-18 år 

fanns med. Det uppkom t.ex. artiklar där studiens deltagare var mellan 6-18 år. 

Innehållet i artikeln ansågs dock som användbart och relevant varvid artiklarna 

inkluderades i resultatet. De kan finnas en risk att resultatet inte enbart speglar 

ungdomar med diabetes typ 1, utan även yngre barns behov. Genom att göra en 

tidsbegränsning i sökningen minskar risken för att förlegad och felaktig information tas 

med. Vetenskapligt material är en färskvara (Friberg, 2012).  Begränsningen mellan 

årtalen 2003-2013 anses generera till det senaste inom forskningsområdet. Det har getts 

en viktig kunskap att arbeta med det valda ämnet, studien har gett förståelse om att stöd 

är en viktig del i arbetet som skolsköterska. Kunskapen genererar en överförbarhet till 

det praktiska arbetet som skolsköterska. För att djupare kunna förstå ungdomar med 

diabetes behov av stöd skulle en empirisk studie kunna genomföras i syfte till att stärka 

trovärdigheten i resultatet.  
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Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen kommer att ske utifrån Orems teori om stödjande och 

undervisande omvårdnadssystem. Skolsköterskans stödjande insatser till ungdomar med 

diabetes typ 1 har analyserats utifrån hjälpmetoderna ge stöd fysiskt och psykiskt, 

vägleda, undervisa samt skapa en utvecklande miljö. 

 

Stöd – fysiskt och psykiskt 

Orem beskriver i sin teori begreppet egenvårdskapacitet, som människors förmåga och 

kraft att utöva egenvård (Hartweg, Schmieding & Selanders, 1995). I enlighet med 

Orems teori belyser Kelo, Martikainen och Erikson (2011) att det som påverkar 

egenvårdskapaciteten hos ungdomar med diabetes typ 1 är faktorer som attityd, 

motivation, kön, ålder och resurser. För att öka egenvårdskapaciteten i skolan hos 

ungdomar med diabetes krävs stöd från föräldrar, kompisar och lärare, men även en 

stödjande skolmiljö och en tillgänglig skolsköterska förbättrar egenvårdskapaciteten 

(Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). Cull, Dashiff och McCaleb (2006) samt Barlow, 

Hentinen och Kyngas (1998)  menar att många ungdomar med diabetes försummar sin 

egenvård i tonåren och framför allt i deras kosthållning. Den diabetesrelaterade 

egenvården minskade i takt med att ungdomen allt mer kom in i tonåren.  

Ungdomsåren var därför en viktig tid för stödjande insatser i syfte att förebygga 

försummande av diabetesrelaterad egenvård. Orsaken till bristande egenvård kan bero 

på viljan att känna sig ”normal”, vara självbestämmande och känna sig oberoende 

(Barlow, Hentinen & Kyngas, 1998; Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). Känslan att 

vara normal är enligt Orem ett egenvårdsbehov som är kopplat till människans mognad 

och utvecklande av självkännedom. Egenvårdsbehovet anpassas efter ålder och 

utvecklingsstadium (Hartweg, Schmieding & Selanders, 1995). I enlighet med Cheng 

och Zheng (2013) samt Hillman (2007) påtalar Donze, Kasmen, Miller, Pendley, Reeves 

& Swenson (2001) att ungdomar med diabetes befinner sig i riskzonen för psykosociala 

svårigheter, då de är i en period då stödet från föräldrarna blir mindre och de har en vilja 

att bli mer självständiga. Det blir en känslomässig konflikt i relationen till sina föräldrar, 

eftersom det vill skapa en distans samtidigt som de är i behov av föräldrarnas stöd 

(Barlow, Hentinen & Kyngäs, 1998). Stödet från kamrater anses vara viktigare än stöd 

från föräldrar och sjukvårdspersonal. Kamratstödet handlar mer om emotionellt stöd än 

instrumentellt stöd i ungdomens diabetesbehandling. Dock visar det sig att kamratstödet 

inte alltid hade en positiv inverkan på egenvården hos ungdomen med diabetes. Viljan 

att vara som sina kamrater kan leda till livsföring som inte ger positiva hälsoeffekter och 

korrelerar inte med förbättrad metabol kontroll (Donze, Kasmen, Miller, Pendley, 

Reeves & Swenson, 2001). Barlow, Hentinen och Kyngas (1998) beskriver på liknande 

sätt att ungdomar med diabetes typ 1 ofta negligerar sig egenvård och diabetesregim för 

att kunna vara som sina kompisar. La Greca & Thompson (1998) menar att om 

vårdgivarna kan engagera ungdomens kompisar i egenvården kan utfallet av ungdomens 

följsamhet till egenvård förbättras. Orems hjälpmetoder: stöd, vägledning och skapa en 

utvecklande miljö kan användas av skolsköterskan för att ge stöd till ungdomen med 

diabetes i sin egenvård. Sjuksköterskan är ett emotionellt stöd genom att lyssna på ett 

förstående sätt, medan ungdomen konfronterar och försöker lösa en problematisk 

situation (Hartweg, Schmieding & Selanders, 1995). En sjuksköterska som motiverar 

till och diskuterar egenvård utifrån ungdomens individuella livsstil, upplevs av 

ungdomar med diabetes som ett bra stöd (Barlow, Hentinen & Kyngas, 1998). 
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Orem förklarar att det finns egenvårdsbehov som är direkt relaterade till hälsoproblem 

vid sjukdom och patologiska tillstånd. Om inte egenvårdsbehoven uppfylls uppkommer 

egenvårdsbrist och individen är då i behov av omvårdnad och stöd från omgivningen för 

att klara sin egenvård (Kirkevold, 2000). För ungdomar med diabetes typ 1 kan 

egenvårdsbrist uppkomma om det i deras omgivning saknas stöd, kunskap och 

förståelse. I svenska skolor är det under skoltid skolans ansvar att ungdomen med 

diabetes typ 1 får stöd i att utföra sin egenvård tillfredsställande och säkert (Deeb, 

Jackson & Lange, 2009; Skolverket, 2007). Trots det finns det brister i skolans 

stödjande insatser till egenvård som ungdomar med diabetes typ 1 utövar. Det saknas 

ofta någon vuxen i skolan som har huvudansvaret när hjälp med egenvård behövs 

(Särnblad et al., 2008). Kunskapen och förståelsen om diabetessjukdomens innebörd 

och allvar hos lärarna är ofta bristfällig (Clarke, Kaufman, Klingensmith & Schatz, 

2003; Fernström & Löndahl, 2013, 26 augusti; Hasan, Parent & Wodrich, 2011; 

Särnblad et al., 2008) och är lägre på högstadiet än på låg- och mellanstadiet (Särnblad 

et al., 2008). Elever på lågstadiet har mer resurser och stöd än elever på mellan- och 

högstadiet (Särnblad et al., 2008). Hayes-Bohn, Neumark-Sztainer, Mellin & Patterson, 

(2004) och Kyngäs (2004) visade att det inte alltid fanns en skolsköterska närvarande i 

skolan för att ge fysiskt och psykiskt stöd, så var det viktigt att skolsköterskan hade 

undervisat skolans personal hur de skulle ge stöd till ungdomen med diabetes. Även om 

ungdomar med diabetes typ 1 i stor utsträckning utför egenvården själv finns det 

tillfällen då de är i behov av extra stöd. Tillfällen vid hypoglykemi, då blodsockret är 

lågt, ska de känna sig trygga med att någon i skolan kan assistera vid blodsocker-prov, 

påminna om att ungdomen ska äta och dricka samt stanna hos ungdomen tills 

blodsockret åter är normalt (Clarke, Kaufman, Klingensmith & Schatz, 2003; Deeb, 

Jackson & Lange, 2009; Kyngäs, 2003). I enlighet med Orem förklaras det som en 

partiell egenvårdsbrist när någon annan delvis övertar ansvaret för individens egenvård 

(Kirkevold, 2000). Ungdomen med diabetes har rätt till att till fullo kunna delta i alla 

skolans aktiviteter och känna sig trygg under skoldagen (Kyngäs, 2003). Skolsköterskan 

har kunskapen att ge stöd till ungdomen vid diabetesrelaterade problem, men har också 

den undervisande rollen gentemot lärarna (Deeb, Jackson & Lange, 2009). Ökad 

kunskap hos lärare, baserad på undervisning från skolsköterskan, ger ökad trygghet hos 

föräldrar samt bidrar till att ungdomar med diabetes typ 1 känner sig mindre otrygga 

under skoltid (Barrett et al., 2002). 

 

Vägledning 

 
Enligt Orem ska sjuksköterskan ge vägledning till en säker och kontinuerlig egenvård. 

Hjälpmetoden vägledning medverkar till att förstärka egenvårdskapaciteten och 

individens förmåga att tillgodose sina egenvårdsbehov (Kirkevold, 2000). En central del 

i stödet till ungdomar med diabetes bestod av vägledning i form av en skriftlig vårdplan. 

Vårdplanen fungerade som ett verktyg i den omfattande hanteringen av sjukdomen och 

skulle vara ett direkt stöd till ungdomen med diabetes, men också ett indirekt stöd till 

alla de parter som var delaktiga i vården av ungdomen. Det finns dock en stor avsaknad 

av upprättande av vårdplaner i skolan (Jacquez et al., 2008; Nabors et al., 2005; Perry et 

al., 2010; Wilson & Beskine, 2007). Särnblad et al. (2008) beskriver i sin studie om 

diabetes i skolan, att endast ca hälften av studiens deltagare hade en skriftlig vårdplan 

upprättad. Omhändertagandet av elever med diabetes brister i skolan och många 

ungdomar med diabetes och föräldrar känner sig oroliga och rädda att de inte får den 

hjälp de behöver. Som förbättringsåtgärd nämns att alla barn och ungdomar med 

diabetes typ 1 ska ha en individuell skriftlig vårdplan (Betschart Roemer, 2005; 

Särnblad et al., 2008).  Bobo, Jackson & Kaufman (2010) belyser även vårdplanens vikt 
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för att elevens hälsobehov och hälsomål ska kunna mötas på ett säkert och korrekt sätt. 

Vårdplanen ska utarbetas tillsammans med ungdomen med diabetes, föräldrarna, 

specialistenheten, lärarna och skolsköterskan för att alla ska arbeta mot samma 

hälsomål. Vårdplanen ger stöd till ungdomen med diabetes att hantera sin sjukdom i 

skolan och ska vägleda, genom att alla som är delaktiga i vården av ungdomen vet vad 

som ska göras när diabetesrelaterade problem uppkommer. (Betschart Roemer, 2005; 

Bobo, Jackson & Kaufman, 2010; Clarke, Kaufman, Klingensmith & Schatz, 2003; 

Taras et al. 2001). Tolbert (2009) menar att kommunikationen bland alla som var 

inblandade runt eleven borde förbättras. Föräldrarna såg skolsköterskan som elevens 

advokat som skulle samordna kontakten mellan de som var inblandade i elevens vård 

(Tolbert, 2009). Skolsköterskan har en idealisk position att samordna vården genom 

kontakt med föräldrar, diabetesteamet och sedan förmedla kunskap vidare till lärare och 

övrig personal. Skolsköterskan har möjlighet att träffa ungdomarna ofta och i den 

miljön de lever i (Laver- Bierschbach, Cooper & Liedl, 2004).   

 

Undervisning 

 
Utifrån Orems teori om stödjande och undervisande omvårdnadssystem används 

hjälpmetoden undervisning, för att ge kunskap till patienten att utföra egenvårdsåtgärder 

(Kirkevold, 2000). Något som inte framkom i resultatet är skolsköterskans undervisande 

roll till ungdomar med diabetes typ 1. Ungdomarna känner ibland att 

patientundervisningen av diabetesteamet på sjukhus går efter rutinprogram och är inte 

individuellt utarbetat för att passa i ungdomarnas vardag. De upplever också att det 

känns svårt att prata känslor i samma lokaler där de tar blodprover och andra tester. De 

har lättare för att öppna upp och prata förtroligt med sjuksköterskor än med läkare. 

Undervisningen bör vara en pågående process som pågår parallellt med förändringar i 

livet. Ungdomarna vill ha verktyg och kunskap att själva ta kontroll över sin vård och 

kunna hantera svårigheter som kan uppstå (Barlow, Hentinen & Kyngäs, 1998; Kyngäs, 

2003).  Patientundervisning är en mycket viktig del i vården av kroniskt sjuka. Vissa 

studier visar att undervisning har direkt påverkan på livskvalitet hos patienterna, 

följsamheten till sjukvården samt copingstrategier i sin sjukdom (Barlow, Hentinen & 

Kyngäs, 1998; Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). Förutom information och 

undervisning till klasskamrater och övrig skolpersonal har skolsköterskan möjlighet att 

ge individuell medicinsk vägledning till ungdomar med diabetes typ 1 (Hillman, 2010). 

 

Skapa en utvecklande miljö 

 
Orem beskriver miljön som en faktor som påverkar egenvårdskapaciteten. En miljö som 

är stödjande och utvecklande ökar egenvårdskapaciteten hos individer med 

hälsoproblem (Kirkevold, 2000). Elevhälsan i Sverige har som mål att vara likställd för 

alla barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen fick 2010 ett uppdrag 

av regeringen att ta fram en vägledning för elevhälsan till personal inom elevhälsan, 

rektorer, skolhuvudmän och beslutsfattare. Syftet var att utveckla en likställd elevhälsa 

över hela landet. I preliminärversionen av vägledningen ges exempel på elever som kan 

vara i behov av särskilt stöd och anpassning av miljö i skolan. Det nämns dock inte 

elever som har medicinska hinder som elever med diabetes (Socialstyrelsen, 2013). Det 

kan anses anmärkningsvärt då det finns problem i skolsituationen för elever med 

diabetes. Oavsett barnets ålder finns det föräldrar som låter sitt barn vara hemma från 

skolan eftersom de inte kände sig trygga med omhändertagandet i skolan (Särnblad et 

al., 2008). Det behövs en anpassad och utvecklande miljö i skolan för att ungdomar med 

diabetes ska ha förutsättningarna att utföra egenvården i skolan. Skolmiljön ska vara 
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anpassad för att ungdomen ska ha möjlighet att kontrollera blodsocker, ta insulin och ha 

tillgång till mellanmål när så behövs. På flera punkter brister dock skolan att erbjuda en 

sådan miljö (Deeb, Jackson & Lange, 2009). Det behövs fler studier för att undersöka 

ungdomar med diabetes typ 1 behov av stöd i skolan. Det finns ett behov av stödjande 

insatser till ungdomar med diabetes från skolsköterskan. 
 

Konklusion 

Kronisk sjukdom i ungdomsåren kräver mycket stöd från omgivningen. Skolan är den 

plats där ungdomarna befinner sig en stor del av sin vardag. Syftet var att ta reda på 

vilket stöd ungdomar med diabetes typ 1 är i behov av från skolsköterskan. 

Litteraturstudien visar att stödet från skolsköterskan är viktig. Det har framkommit fyra 

kategorier av stödjande insatser som ungdomarna är i behov av från skolsköterskan; 

stöd, vägledning, undervisning och att skapa en utvecklande miljö.  

Ungdomarna kände trygghet då de visste att skolsköterskan fanns på plats. Hon kunde 

vägleda ungdomarna och hjälpa dem att lättare acceptera sin sjukdom. Skolsköterskan 

arbetade sällan heltid på skolan, vilket ansågs mycket negativt av både elever och 

föräldrar. Skolsköterskan upplevde välmående när hon kunde finnas till hands, men 

tyckte det var jobbigt att inte befinna sig på skolan under alla timmar då ungdomarna 

var där. Medicinskt material fanns i vissa fall endast tillgängligt under den tid som 

skolsköterskan var på skolan, resten av tiden var materialet inlåst på skolsköterskans 

kontor. God kommunikation mellan alla inblandade parter i vården av ungdomen med 

diabetes ansågs viktigt, så som föräldrar, elever, skolsköterska, lärare och även det 

medicinska teamet på sjukhuset. Detta gjordes bäst genom att skolsköterskan upprättade 

en vårdplan för ungdomen. Det var viktigt att skolsköterskan hade god kunskap om 

sjukdomen för att kunna vara ett bra stöd. Flera skolsköterskor ansåg att de hade brister 

gällande kunskap om sjukdomen och ansåg sig inte kunna ge det stöd som behövdes. 

Resultatet visade också att om övrig personal hade god kunskap om elevens sjukdom 

ingav det trygghet. God vård kunde då även upprättas då skolsköterskan inte fanns på 

plats. Önskan fanns att personal fick utbildning om sjukdomen. Tyvärr fanns ofta en 

motvilja hos övrig personal att få kunskap om behandling vid eventuella komplikationer 

hos eleven. Skollunchen hade av och till brister, oftast innehöll den stora delar 

kolhydrater. Önskan om att det fanns tillgång till mellanmål och att elever kunde få äta 

även under lektionstid om så behövdes var stor. Många gånger var rasterna bristfälliga 

på tid, då eleven hade svårt att hinna med att både äta, kontrollera sitt blodsocker och ge 

sig själv insulin. 

Implikation 

Litteraturstudien har visat kunskap om skolsköterskans stödjande insatser till ungdomar 

med diabetes typ 1. Kunskapen som framkommit är viktig i skolsköterskans kliniska 

arbete, för att kunna ge ungdomar med diabetes typ 1 en trygg tillvaro under sin skoltid. 

Studien visar tydligt vikten av att övrig skolpersonal utbildas och har 

handlingsberedskap vid akuta situationer eller då ungdomarna behöver hjälp. Vidare 

empiriska studier skulle kunna belysa hur skolsköterskan upplever sin utbildande roll i 

skolan till övrig personal. Metoder för att skapa en anpassad och säker miljö för 

ungdomar med kroniska sjukdomar skulle kunna utarbetas. Vidare kvalitativ forskning 

behövs för att undersöka behovet av stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar i 

svenska skolor.  Mer forskning om skolsköterskans stöd till elever med medicinska 

hinder skulle kunna förbättra skolsköterskans stödjande insatser till dessa elever. 
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ge sig själv 

insulin i 

klassrummet. 

Många föräldrar 

var oroliga för 

hypoglykemi 

eller 

hyperglykemi i 

skolan och 

tvivlade på att 

barnen kunde får 

rätt hjälp vid 

behov. De flesta 

föräldrarna hade 

inga kunskaper 

om vilka lagliga 

rättigheter de 

hade. 

Hög 

USA, 2008 Joshi, A., 

Komlodi, A., 

Arora, M. 

School nurse´s 

perceived 

barriers to 

Diabetes 

knowledge, 

communication 

and 

management in 

children with 

Type 1 

Diabetes. 

Syftet var att 

samla 

sjuksköterskor 

uppfattningar av 

hinder i diabetes 

kunskap o 

kommunikation 

med barnen och 

om tekniken 

kunde övervinna 

dessa hinder. 

43 

skolsköterskor 

fick svara på 18 

frågor. 

Mer support till 

sjuksköterskor i 

diabetes kunskap. 

Förbättra 

kommunikationen 

med föräldrar, 

diabetes team, 

ungdomarna och 

skolpersonal 

behövdes, vilket 

kunde bland 

annat underlättas 

genom tekniken 

så som email, 

enligt 

sjuksköterskorna.  

 

Hög 
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England, 2006 Kelly. L, 

Fischer. RN. 

School Nurses 

Perceptions of 

Self-Efficacy in 

Providing 

Diabetes Care 

Syftet var att 

mäta 

skolsköterskans 

upplevda 

självförmåga att 

tillhandahålla 

diabetes vård 

och utbildning 

till barn och att 

identifiera 

faktorer som 

ger högre 

självförmåga i 

utförandet av 

dessa uppgifter. 

Kvalitativ studie 

där 

skolsköterskor 

intervjuades. 

Sjuksköterskor 

var måttligt 

övertygade i sin 

kunskap om att 

ge diabetes 

utbildning. Bra 

relationer genom 

kontrollerande 

av barns 

blodsocker och 

delaktighet i 

vården av 

barnen. Sjuk-

sköterskor ville 

prata med 

föräldrar om 

planer för deras 

diabetes barn. 

Ville undervisa 

en elev i taget. 

Tyckte om att 

undervisa lärare 

o då hon fick 

utbildning om 

sjukdomen. 

Tyckte om att 

utbilda en grupp 

av studenter. 

Mådde dåligt när 

hon inte hade 

tillgång till 

resurser. 

Hög 

Finland, 2004 Kyngäs, H Support 

network of 

adolescents 

with chronic 

disease: 

Adolescent´s 

perspektive. 

 

Syftet var att 

beskriva 

stödjande 

nätverk för 

ungdomar med 

en kronisk 

sjukdom utifrån 

deras eget 

perspektiv. 

Kvalitativ studie. 

Telefonintervjuer 

med 40 

ungdomar 

mellan 13-18 år. 

Intervjuerna 

analyserades 

enligt 

innehållsanalys. 

Sex 

huvudkategorier 

fastställdes för 

att beskriva det 

sociala nätverket 

för ungdomar 

med en kronisk 

sjukdom; 

föräldrarna, 

kompisarna, 

vårdgivaren, 

skolan, tekniken 

och husdjuren.  

Hög 

USA, 2005 Nabors L., 

Nash T., 

Masiulis B. & 

Troillett A. 

School nurse 

perceptions of 

barriers and 

support for 

children with 

diabetes 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning hur 

de skulle stödja 

ungdomar med 

diabetes typ 1 i 

skolan 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

109 kvinnliga 

skolsköterskor 

fyllde i 

frågeformulär 

om deras 

uppfattning av 

stöd och hinder 

för barn 

ungdomar med 

diabetes i skolan 

samt ge förslag 

på förbättringar. 

Skolsköterskorna 

rapporterade att 

ungdomar med 

diabetes behöver 

mer stöd i 

skolan. Det 

fanns många 

hinder och 

svårigheter att 

hantera sin 

diabetes på ett 

hälsosamt sätt. 

Fyra teman om 

förbättringar 

uppkom: 

ungdomarna och 

skolpersonalen 

behövde 

förbättra sin  

Hög 
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     kunskap om 

diabetes, ökad 

kommunikation 

mellan 

inblandade 

parter, förbättra 

föräldrarnas 

involvering i 

skolplaneringen 

samt förbättrat 

stöd till 

ungdomarna. 

 

USA, 2003 Nabors, L., 

Lehmkuhl, H., 

Christos, N., 

Andreone, T-L. 

Children with 

diabetes: 

perceptions of 

supports for 

self-

management at 

school 

Syftet var att 

utreda vilken 

sorts stöd som 

upplevs behövas i 

skolan. 

Kvalitativ 

studie. 

Gruppintervjuer 

med barn och 

ungdomar. 

Resultatet visar 

att ungdomarna 

känner stöd från 

skolan men 

önskar mer 

flexibilitet från 

lärare och 

skolsköterska. 

Individuella 

vårdplaner kan 

förbättra 

möjligheterna 

att klara 

diabetes bättre 

på skolan. De 

behöver hjälp 

vid 

hypoglykemi. 

Hög 

USA, 2010 Perry. A, 

Keehner-

Engelke. M, 

Swanson. M. 

Parent and 

Teacher 

Perceptions of 

the Impact of 

School Nurse 

Interventions 

on Children´s 

Self-

Management of 

Diabetes. 

Syftet var att 

undersöka 

föräldrar och 

lärares perspektiv 

om hur väl 

studenterna själv 

klarar sin 

diabetes i skolan. 

Kvalitativ 

studie, där 

lärare och 

föräldrar fick 

besvara frågor 

om hur elever 

själv klarar sin 

diabetes i 

skolan. 

Lärare och 

föräldrar var av 

och till oense 

om hur väl 

ungdomarna 

klarade sin 

diabetes själv i 

skolan. Behovet 

av stöd från 

skolsköterskan 

var stor enligt 

både lärare och 

föräldrar. 

Hög 

England, 2007 Wilson, V. 

Beskine, D 

Children and 

young people 

with type1 

diabetes: 

managing at 

school 

Syftet var att 

undersöka hur 

barn klarar att 

sköta sin sjukdom 

i skolmiljön 

gällande 

inställningar på 

insulinpumpar 

och 

insulininjektioner. 

Frågeformulär 

utformat i både 

kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 20 

föräldrar 

svarade på 

frågorna. 

För att 

ungdomarna 

ska få en 

optimal 

skolmiljö är det 

viktigt att 

skolans 

personal har 

kunskap om 

diabetes och 

hur de ska 

uppmuntra 

ungdomarna till 

att sköta sin 

diabetes på 

bästa sätt. 

Hög 
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Taiwan, 2010 Wang, Y-l., 

Brown, S-A., 

Horner, S-D. 

School-based 

lived 

experiences of 

adolescents 

with type 1 

diabetes: a 

preliminary 

study 

Syftet var att 

erhålla en första 

förståelse för 

hur det är att 

leva med 

diabetes typ 1 i 

skolan, för 

fortsatta 

forskning. 

Heideggerian 

hermaneutisk 

fenomenologisk 

undersökning. 

Intervjuer. 

Skolsköterska, 

skolpersonal 

och föräldrar 

kan hjälpa 

ungdomar att 

komma över 

hinder i det 

sociala i 

skolmiljön. 

Medel 
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