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Sammanfattning Adolescensutvecklingen är en känslig period, då övergången 

från att vara ett beroende barn till att bli en självständig 

vuxen skall äga rum. Under denna kritiska process sker 

identitetsutveckling och strävan efter att vara oberoende 

föräldrar ökar. År 2013 rapporterades att cirka 50000 

personer i Sverige har typ 1 diabetes mellitus (T1DM) och 

statistik pekar på en ständig ökning av sjukdomen. T1DM är 

en ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av brist på 

hormonet insulin. Sjukdomen behandlas med insulin, kost 

och motion och kräver dessutom regelbundenhet och daglig 

egenvård. Syftet med studien var att identifiera 

hälsorelaterade utmaningar med T1DM under 

adolescensutvecklingen, ur ett personperspektiv. Studien är 

utförd som en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar 

har granskats och bearbetats. Resultatet visar att T1DM 

under adolescensutvecklingen medför speciella utmaningar 

och problematik kring föräldrarelationen, vikten av kunskap 

och stöd samt behovet av att vara som alla andra. Vidare 

forskning bör fokusera på föräldrars samt hälso- och 

sjukvårdspersonals perspektiv kring T1DM under 

adolescensutvecklingen, för att få ett helhetsperspektiv och 

kunna stödja den drabbade ungdomen på bästa sätt. 
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Abstract The adolescence is a sensitive period with the 

transition from being a dependent child to becoming 

an independent adult. During this critical process ones 

identity develops and the desire to be self-sustaining 

without parents increases. In 2013 it was reported that 

approximately 50 000 people in Sweden have type 1 

diabetes mellitus (T1DM) and statistics point to a 

steady increase of the disease. T1DM is a metabolic 

disease characterized by a lack of the hormone insulin. 

The disease is treated with insulin, diet and exercise 

and also requires regularity and daily self-care. The 

purpose of this study was to identify health related 

challenges with T1DM during the period of 

adolescence, from a person perspective. This is a 

literature study in which 13 scientific articles have 

been reviewed and processed. The result shows that 

T1DM during the period of adolescence poses special 

challenges and problems relating to the parental 

relationship, the importance of knowledge and 

support, and the need to be like everyone else. Further 

research should focus on the perspectives of both 

parents and healthcare staff on T1DM during 

adolescence, to get an overall perspective and be able 

to assist the affected youth in the best possible way. 
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Inledning 

År 2013 insjuknade omkring 800 barn och ungdomar i typ 1 diabetes mellitus (T1DM) 

i Sverige (Guðbjörnsdóttir et al., 2013), vilket pekar på en ökning jämfört med 

tidigare år. Åldern på nydiagnostiserade patienter med T1DM tenderar dessutom att 

bli lägre (Alvarsson et al., 2013). I Sverige finns idag ungefär 50000 patienter med 

T1DM (Guðbjörnsdóttir et al., 2013) och efter astma är T1DM den näst vanligaste 

kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar (Hanås, 2010). Sverige ligger på tredje 

plats bland antalet som insjuknar i T1DM varje år, tätt efter Finland på första plats 

vilket visar att Norden har flest antal insjuknande i världen (ibid). T1DM är en 

autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens egna immunsystem angriper 

kroppens betaceller på bukspottskörteln av någon okänd anledning (Alvarsson et al., 

2013), vilket i sin tur leder till permanent insulinbrist.  

Adolescensutvecklingen är en fas i livet (World Health Organization [WHO], 2014), 

en transition som ingen individ undkommer vilket gör det extra viktigt att sjukvården 

är förberedda på vilka konsekvenser denna utveckling, i kombination med T1DM, 

kan medföra. 

Tillit växer fram genom förtroende, öppenhet, ärlighet och engagemang och är en 

förutsättning för att patienten ska anförtro sig till sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2011). Denna tillit skapar möjligheter för patienten att 

finna mening och hopp i sin situation (ibid.). Att arbeta personcentrerat och se 

individen framför sjukdomen ingår i sjuksköterskans ansvar och SSF (2010) beskriver 

att sjuksköterskan ska respektera patientens val oavsett om det till exempel innebär 

risker såsom att äta sötsaker trots diabetessjukdom. 

Bakgrund 

Adolescensutveckling 

Begreppet adolescens är komplext då dess innebörd definieras varierande. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) är adolescensen en period då den kognitiva förmågan 

ökar samt det sociala beteendet utvecklas vilket sker mellan pubertet och vuxen 

ålder. Svenska Akademien (2014) förklarar adolescens som ungdomsålder och enligt 

Egidius (2008a) är ungdomsålder tiden för pubertet och adolescens tillsammans. 

Vidare menar Egidius (2008a) att adolescensen motsvarar åldern 16 -20 år, dock kan 

adolescensperioden i vissa fall kan sträcka sig upptill 25 år (Egidius, 2008b). WHO 

(2014) definierar adolescens som en kritisk period i ungdomsåren mellan 10-19 år, 

då övergången från barndom till vuxen ålder äger rum. Gråberg (2009) menar att 
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adolescensen kan ses som den psykologiska motsvarigheten till puberteten. Denna 

litteraturstudie utgår från WHO:s (2014) åldersdefinition av begreppet adolescens. 

Jerlang (2008) omnämner Erik Homburger Eriksons utvecklingsteori, där 

adolescensen beskrivs som en fas då barn genomgår stora fysiska och psykiska 

förändringar för att såvida slutligen nå vuxenstadium. Under denna fas sker 

identitetsutveckling, barnet får nya intressen, vänner får ett större inflytande och 

känslan av att passa in är viktig (ibid). Enligt Wedel-Brandt (2008) behandlar Eriksons 

teori identitetsutveckling med ett fokus på orsakerna till förändring och tar även upp 

de nya möjligheterna som uppkommer på grund av personens nya identitet. 

Adolescensen är en period då strävan efter att klara sig utan föräldrars insyn i 

vardagen är stark (Cullberg, 2006), en svår period då strävan efter att bli självständig 

är stor liksom att kroppen förändras successivt (Gråberg, 2009), vilket kräver ett 

accepterande samt att ökning av hormoner bland annat medför humörsvängningar. 

Det förväntas att ungdomen tar mer ansvar och kraven utifrån ökar i stigande takt 

med åldern, sökandet efter den nya identiteten är komplext och kan leda till 

förvirring och experimenterande som i sin tur leder till riskbeteende, för att få 

klarhet i den nya och kommande rollen som vuxen (ibid.).  

Adolescensen kännetecknas av unga människors försök till att hitta sin vuxna 

identitet och bli oberoende (Kakleas et al., 2009), och under perioden råder stora 

förändringar både psykologiskt och fysiologiskt i kroppen. Att öka avståndet och 

slutligen frigöra sig från föräldrar är en helt normal utveckling under adolescensen 

(Qwist, 2012), och ungdomarna uppfattar ofta sina föräldrar som pinsamma och 

omoderna. Ungdomar sover mindre och på oregelbundna tider på grund av 

hormonella faktorer, vilket medför att de har svårare att somna på kvällarna och har 

svårare att stiga upp på morgonen. Ungdomar är även extra känsliga för yttre 

påverkan från exempelvis vänner och grupptryck, då hjärnan inte är färdigutvecklad 

innan 20-25 års ålder, vilket kan leda till riskbeteende. Den sociala och mentala 

utvecklingen leder även till ifrågasättande och en ökning av känslan av att inte vilja 

sticka ut från mängden, då önskan är att vara som alla andra (ibid.). Under 

adolescensen kommer barn att genomgå transition (Hanås, 2010) för att slutligen 

hitta sin vuxna identitet, och processen pendlar mellan att vara självständig vuxen 

och ett barn. Vidare beskriver Hanås (2010) att integriteten under tonåren ökar 

starkt och att klara sig på egen hand är en stark strävan.  

Meleis (2007) är omvårdnadsteoretiker och har skapat en transitionsteori som 

innebär att något förändras från en stabil fas till en ny stabil fas. Transition är en 

process och det krävs anpassning, förmåga att ta till sig ny kunskap, förändra 

beteende och ändra definitionen på sig själv, för att kunna genomföra denna 

förändring som adolescensen innebär (ibid.). Meleis (2007) hävdar att 
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sjuksköterskan har en viktig roll att leda människor genom transitionsprocessen, som 

i denna litteraturstudie behandlar transitionen att gå från barn till att bli vuxen. 

Typ 1 Diabetes Mellitus  

T1DM är en sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar (Hanås, 2010), och 

beror på brist av hormonet insulin som har till uppgift att reglera glukosnivån i 

kroppen. Kolhydrater som finns i föda omvandlas efter intag till glukos (Alvarsson et 

al., 2013) vilket därefter tas upp i blodet samt lagras i levern. Glukos är cellernas 

energikälla och nödvändigt för att upprätthålla livsviktiga funktioner (ibid.). Insulin 

bildas i betaceller på bukspottskörteln (Hanås, 2010) och fungerar likt en nyckel för 

att öppna upp de insulinberoende cellerna och släppa in glukos i dessa. Vid 

insulinbrist får cellerna inte tillgång till glukos och upphör således att fungera 

normalt (ibid.). 

T1DM är en autoimmun sjukdom (Alvarsson et al., 2013) vilket innebär att kroppens 

egna immunsystem av någon okänd anledning angriper kroppens egna celler, i detta 

fall betacellerna så att insulinproduktionen upphör. Hanås (2010) beskriver att 13 

procent av alla som insjuknar i T1DM har en förälder eller syskon som har 

sjukdomen, men det är ännu inte känt vad som orsakar T1DM. Det antas bero på 

riskfaktorer såsom levnadsvanor, infektioner och utsatthet för miljöfaktorer som 

triggar igång kroppens egna immunsystem (ibid.). T1DM har ett snabbt förlopp 

(Alvarsson et al., 2013) och inom ett par veckor har sjukdomen brutit ut med 

symtom såsom ökad törst, trötthet, ökade urinmängder, synstörningar och 

viktnedgång. T1DM kräver omgående akutvård, men det är ovanligt med dödsfall i 

samband med sjukdomens debut. T1DM behandlas genom att tillföra insulin via 

injektioner eller insulinpump (Kakleas et al., 2009), samt genom kost och motion.  

Ett normalt blodglukosvärde är mellan 4,2 och 6 millimol per liter (mmol/l) och ökar 

efter en måltid till 7-8 mmol/l (Alvarsson et al., 2013). När blodglukoset blir för lågt 

drabbas patienterna av hypoglykemi (Hanås, 2010), vilket vanligtvis benämns som 

"känning". Hypoglykemi orsakas av för stor dos insulin i förhållande till vad patienten 

ätit eller motionerat (Alvarsson et al., 2013). Likaså kan alkohol och magsjuka orsaka 

hypoglykemi vars symtom kännetecknas av hunger, blekhet, oro, darrningar, 

hjärtklappning, huvudvärk och svettningar. Hypoglykemi kan göra patienten 

medvetslös och orsaka insulinkoma, vilket är ett allvarligt tillstånd då hjärnan inte får 

tillgång till glukos. Hypoglykemi behandlas med kolhydrater (ibid.) 

För högt blodsocker, så kallat hyperglykemi (Alvarsson et al., 2013), kan uppstå om 

insulintillförseln är otillräcklig och ger symtom som ökad törst, stora urinmängder, 

röda kinder, illamående och torrhet i munnen. Hyperglykemi kan orsaka livshotande 

ketoacidos, vilket innebär att ketoner bildas i levern genom omvandling av fettsyror 
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och gör blodet surt, och om insulinbristen inte hävs riskerar patienten att bli 

medvetslös. Att hålla en jämn nivå på glukos i blodet minskar risk för 

senkomplikationer, då kunskapen är tydlig att T1DM påverkar blodkärl och nerver 

som kan ge upphov till framtida ögonkomplikationer, njurskador, försämrad 

nervfunktion och hjärt- och kärlsjukdomar (ibid.). För att kontrollera det 

genomsnittliga blodglukosvärdet under de senaste 2-3 månaderna tas blodprovet 

glykerat hemoglobin (HbA1c) vid regelbundna kontroller på sjukhus (Hanås, 2010). 

Ett högt HbA1c indikerar på höga blodglukosvärden och därav ökad risk för 

senkomplikationer (ibid.). Bland yngre vuxna i åldern 15-34 år ses en ökning av T1DM 

(Brierley, Eiser, Johnson, Young & Heller, 2012) som medför stora konsekvenser för 

patienterna, och det är angeläget att uppmana till noggrann glykemisk kontroll för 

att undvika senkomplikationer. T1DM är en livslång ämnesomsättningssjukdom 

(Kakleas et al., 2009), som i allra högsta grad påverkar drabbade patienter och det 

finns idag inget botemedel för T1DM (Dahlquist, Ludvigsson & Sjöblad, 2008), då 

bristen av insulin kvarstår hela livet. 

Adolescensutveckling och Typ 1 Diabetes Mellitus  

Att insjukna i T1DM kan ses som att behöva ta ett stort kliv tillbaka i 

frigörelseprocessen bland ungdomar, då regelbundenhet och kontroll krävs för att 

behandla sjukdomen (Alvarsson et al., 2013). Tonåringar med T1DM behöver ha ett 

bra samarbete med föräldrarna (Hanås, 2010), även om föräldrarnas påminnelser 

och stödjande roll kan uppfattas som tjatig.  

"Just när man ska klippa av navelsträngen så kommer någon och knyter fast den 

igen" (Hanås, 2010 s. 351).  

Meleis (2007) beskriver att hälsa och sjukdom i förhållande till transition medför 

förändring av tonåringens roll såsom att gå från ett friskt tillstånd till att vara sjuk, 

från hälsa till kronisk sjukdom och slutligen från kronisk sjukdom till ett 

accepterande av sin sjukdom. Viktiga frågor för omvårdnaden är hur ungdomar 

hanterar denna transition och hur anpassning sker under denna process (ibid.) 

Ungdomar med T1DM får kämpa med sin diabetesbehandling (Kakleas et al., 2009) 

upptill den problematiska adolescensen. Strävan efter självständighet gör att 

föräldrarnas tillsyn inte är önskvärd vilket kan leda till konflikter mellan ungdomar 

och de föräldrar som vill stödja tonåringen med T1DM. Familjekonflikter och minskat 

stöd från föräldrar till tonåringar leder till sämre glykemisk kontroll och egenvård av 

T1DM (ibid.). Det finns tendenser som visar att barn och ungdomar inte vill prata om 

sina problem och hinder de upplever kring egenvården av T1DM (Brierley et al., 

2012), då strävan efter att kunna klara sig själv är stor. Under adolescensen sker 

hormonella förändringar i kroppen som bland annat medför att den glykemiska 

kontrollen förändras till det sämre och risk för ketoacidos ökar (Kakleas et al., 2009). 
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Det är inte ovanligt att HbA1c stiger upptill 1 procent (Hanås, 2010) på grund av 

tillväxthormon som höjer blodglukos och medför en minskad insulinkänslighet, även 

om följsamheten varit noggrann.  

Den kognitiva förmågan och inlärningsförmåga kan minska hos ungdomar med 

T1DM (Kakleas et al., 2009), vilket kan medföra nedsatta intellektuella förmågor, 

beteendestörningar och svårigheter i skolan. Ungdomar med T1DM löper högre risk 

att utveckla ätstörningar, depression och missbruk vilket kan leda till en försämrad 

kontroll över sin diabetes (ibid.), dessutom förekommer det att ungdomar medvetet 

skadar sig själva genom att missköta eller strunta i behandlingen under adolescensen 

(Sjöblad, 2008). Att hantera T1DM är komplext och patienten tvingas att upprätta ett 

nytt "normalt" beteende som innebär blodglukostester, injektioner och följsamhet 

(Brierley et al., 2012). 

Kakleas et al. (2009) samt Hanås (2010) uttrycker vikten av kunskap och utbildning av 

vänner till tonåringen med T1DM, då detta annars kan påverka tonåringen i en 

negativ riktning för egenvården. För en tonåring sträcker sig tidsperspektivet inte så 

långt och senkomplikationer kan kännas avlägsna (Hanås, 2010), vilket leder till att 

det inte känns så viktigt med egenvård av T1DM under adolescensen. 

Problemformulering 

Att genomgå transition från att vara ett beroende barn till att slutligen hitta sin nya 

vuxna identitet kräver anpassning, förmåga att ta till sig ny kunskap, förändra 

beteende och ändra definitionen på sig själv. Adolescensutvecklingen är en kritisk 

period då barn genomgår stora fysiska och psykiska förändringar och det sker även 

hormonella faktorer som medför att T1DM blir svårare att hantera. Den kognitiva 

förmågan och inlärningsförmågan hos ungdomar med T1DM kan medföra nedsatta 

intellektuella förmågor, samtidigt som sjukdomen ställer stora krav på egenvård, 

följsamhet och vardagsrutiner. Ett centralt begrepp för omvårdnad är hälsa, vilket är 

mer än enbart frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande. 

T1DM i kombination med adolescensutvecklingen kan medföra speciella utmaningar 

och för att sjuksköterskan ska ha en möjlighet att stödja den drabbade måste denna 

problematik först beskrivas. 

Syfte 

Syftet var att identifiera hälsorelaterade utmaningar med typ 1 diabetes mellitus 

under adolecensutvecklingen, ur ett personperspektiv. 
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Metod 

Metoden som användes var utefter Forsberg & Wengströms (2013) modell för 

systematisk litteraturstudie. 

Datainsamling 

Inledande gjordes en överblickssökning med fritextord för att identifiera utbudet 

kring studiens syfte. Vidare söktes vetenskapliga artiklar i fyra databaser: Cinahl, 

PubMed, PsycINFO och Academic Search Elite, vars innehåll är baserat på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013) vilket ansågs motsvara 

studiens syfte. Fritextord som användes var: Diabetes mellitus type 1, Diabetes typ 1, 

adolescen, support, nurs, diabetes in adolescence, problem och challeng. 

Ämnesordet Diabetes mellitus type 1 söktes i databasen Cinahl som en ”Cinahl 

Headings” och i databasen Pubmed som en ”Medical Subjekt Headings” (MeSH) då 

med nursing som en subheadings. Flertalet av sökorden söktes med en asterisk (*) 

på slutet (Bilaga A), för att inkludera alla möjliga ändelser av sökordet, vilket gav ett 

bredare sökningsresultat. Alla sökord (Bilaga A) kombinerades i olika konstellationer 

i samtliga databaser och redovisas i bilaga B. I vissa sökningar användes den boolska 

operationen NOT i kombination med diabetes type 2 för att snäva in sökningens 

resultat (Bilaga B). Fritextsökning gjordes även på sökordet anxiety, i samtliga 

databaser, vilket inte resulterade i något ytterligare utöver redan valda artiklar.  

Inklusionskriterier var att artikeln skulle handla om diabetes typ 1 och adolescens 

samt belysa denna konstellations utmaningar och problematik ur den drabbades 

perspektiv, vara en vetenskaplig artikel vilken publicerats under de senaste fem 

åren; från 2009-02-01 till 2014-02-28, skriven på engelska och ha abstract 

tillgängligt. Exklusionskriterier var att artikeln handlade om diabetes typ 2 och 

belyste den drabbades perspektiv utöver adolescensperioden. 

Samtliga sökningar resulterade i 763 träffar, inklusive dubbletter. Alla titlar lästes 

och värderades mot syftet, varav totalt 293 abstract lästes och 30 artiklar valdes ut 

till det första urvalet (Bilaga B). Utav dessa 30 artiklar exkluderades 7 styck, då de 

inte bedömdes uppfylla kraven för en vetenskaplig artikel och 9 styck ansågs inte 

kunna motsvara studiens syfte.  I Urval 2 ingick således 14 artiklar, varav 13 styck 

fanns tillgängliga i fulltext och 1 artikel beställdes genom biblioteket. De 14 artiklar 

som ingick i urval 2 granskades enligt Olsson & Sörensens (2011) granskningsmall för 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Granskningsmallarna (Olsson & Sörensen, 

2011) innehöll olika delar vilka poängsattes och slutligen räknades samman till en 

procentsats vilket motsvarade 3 olika grader av vetenskaplig kvalitet; grad I 

motsvarade hög kvalitet, grad II motsvarade medelvärdig kvalitet och grad III 

motsvarade låg kvalitet. Av de 14 artiklarna bedömdes 13 artiklar vara av grad I och 
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1 artikel av grad III. Den artikel, vilken bedömdes vara av grad III, exkluderades ur 

urval 2 på grund av att den ansågs vara av för låg kvalitet. Detta resulterade i 13 

vetenskapliga artiklar, varav 5 utefter kvantitativ design och 8 utefter kvalitativ 

design. 

Databearbetning 

De 13 resultatartiklarna sammanställdes i varsin artikelöversikt (Bilaga C) och i 

referenslistan anges en asterisk (*) framför de artiklar som utgör resultatet. För ökad 

förståelse översattes samtliga resultatartiklar även till svenska. De 13 

resultatartiklarna bearbetades först enskilt, då resultat som motsvarade syftet 

markerades, för att sedan diskuteras gemensamt. Vidare identifierades fem 

ämnesområden rörande kost, HbA1c, kunskap/okunskap, psykiskt/fysiskt och 

balansgång kring föräldrar. Resultatet bearbetades återigen enskilt, för att 

säkerställa att ett vidare perspektiv bibehölls, och resultatfynden kategoriserades 

utefter de fem ämnesområdena. Då flera av kategorierna berörde samma ämne 

omprövades de för att slutligen sammanställas till 3 huvudkategorier; 

Föräldrarelationen - en balansgång, Vikten av kunskap och stöd och Att vilja vara 

som alla andra. 

Resultat 

Föräldrarelationen - en balansgång 

Att vara oberoende sina föräldrar och kunna leva självständigt var viktigt för 

ungdomar med T1DM (Chaney et al., 2012; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 

2009; Olsen Roper et al., 2009). Dessutom upplevde ungdomar att föräldrarna var 

alltför överbeskyddande och inte gav tillåtelse att göra samma saker som jämnåriga 

kamrater fick lov till, på grund av T1DM (Chaney et al., 2012; Maslakpak, Anoosheh, 

Fazlollah & Ebrahim, 2010; Scholes et al., 2013). 

En viktig funktion i vardagen var föräldrarnas stöd till ungdomar med beräkning av 

hur mycket insulin som skulle tas i kombination med antalet kolhydrater i samband 

med måltider (Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013; Olsen Roper et al., 2009; 

Scholes et al., 2013; Spencer, Cooper & Milton, 2013). Vidare uppmärksammar 

Chaney et al. (2012) att detta ansvar gällande beräkning av insulin och kolhydrater 

bör överlåtas successivt till ungdomen själv att hantera. 

De föräldrar som påminde ungdomarna om egenvård kring T1DM uppfattades 

positivt och som en hjälp i vardagen (Olsen Roper et al., 2009; Scholes et al., 2013), 

men enligt Spencer et al. (2013) framgick det att påminnelser om egenvård från 
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föräldrar uppfattades som irriterande och begränsande för ungdomarna. Mindre 

föräldrakontroll kring egenvård ökar risk för en sämre glykemisk kontroll (Hilliard et 

al., 2013). 

Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning (2011) påpekade att även förändringar 

såsom flytt eller separation från föräldrar bidrog till ökad stress som påverkade 

T1DM i negativ riktning. 

Vid utbildning av T1DM konstaterades att ungdomar inte ville ha föräldrarna 

delaktiga vid dessa tillfällen (Chaney et al., 2012) men det konstaterades dock att 

föräldrar hade en viktig roll vid informationstillfällen och då särskilt för de yngre 

ungdomarna (Chaney et al., 2012; Spencer et al., 2013). Vidare hävdade Chaney et 

al. (2013) vikten av att eliminera risker för familjekonflikter, vilket kunde ske genom 

att föräldrar fick samma information som de drabbade ungdomarna. Hilliard et al. 

(2013) underströk att familjekonflikter ökade risk för sämre glykemisk kontroll och 

därav ett högre HbA1c. Utbildning kring specifika frågor bland annat gällande 

alkoholens inverkan (Spencer et al., 2013) efterfrågades av ungdomar men medförde 

konflikt mellan ungdom, förälder och vårdpersonal. 

She told them she was drinking. They said it was fine as long as she does it 

safe, she eats, she checks her blood sugars. I don’t agree with that, where I 

was saying no, you’re not allowed to drink, and now she knows how many 

units she takes with alcohol, so she thinks it’s okay now to drink.  

(Spencer et al., 2013 s. e22) 

Vikten av kunskap och stöd 

Både Maslakpak et al. (2010) och Scholes et al. (2013) konstaterade att människor i 

de drabbade ungdomarnas omgivning hade för dålig kunskap om T1DM och vidare 

beskriver Scholes et al. (2013) att även om ungdomarna hade förklarat om 

sjukdomen så är det synnerligen komplext att begripa hur T1DM påverkar. Vidare 

belyste Maslakpak et al. (2010) att okunskap om T1DM ledde till negativa reaktioner 

från omgivningen och Scholes et al. (2013) beskrev det som att omgivningen ofta 

kände ett större ansvar för ungdomen med T1DM som medförde rädsla och oro. Att 

närstående hade kunskap om T1DM och kunde hantera eventuell hypoglykemi 

uppfattades som en trygghet för de drabbade ungdomarna (Freeborn et al., 2013; 

Spencer et al., 2013). 

Rasmussen et al. (2011) framhöll vikten av att träffa andra ungdomar med T1DM 

som positiv och även Olsen Roper et al. (2009) uttryckte efterfrågan från ungdomar 

med T1DM om att få träffa andra ungdomar i samma situation.  
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Beträffande kommunikation så föredrog ungdomar att kommunikation med hälso- 

och sjukvården skedde via sms och e-post då fördel med detta var att kunna gå 

tillbaks och läsa kommunikation om exempelvis rådgivning (Chaney et al., 2012; 

Rasmussen et al., 2011). Det fanns även fördelar med denna typ av kommunikation, 

då ungdomar förklarade att de vågade ha en mer öppen och ärlig kommunikation 

med hälso- och sjukvården (Chaney et al., 2012).  

Scholes et al. (2013) framhävde att ungdomar ogillade sjukvårdspersonal som var 

auktoritär och att de upplevde en brist på stöd från personal inom hälso- och 

sjukvården. De Wit & Snoek (2011) skrev att 49 procent uttryckte att de inte ville tala 

alls om känslor med sjukvårdspersonalen. Maslakpak et al. (2010) konstaterar att de 

flesta av ungdomarna hade obehagliga minnen av sjukhus och sjukhusvistelse, vilket 

medförde att sjukhusvistelse upplevdes som en extra utmaning. 

Höga värden av HbA1c påverkade ungdomar i negativ riktning (De Wit & Snoek, 

2011; Hilliard et al., 2013; Jaser & White, 2011; Rasmussen et al., 2011; Scholes et 

al., 2013) och det konstaterades att oron för senkomplikationer fanns hos ungdomar 

(Maslakpak et al., 2010; Olsen Roper et al., 2009). Ett lågt HbA1c-värde medförde 

bättre copingstrategier (Jaser & White, 2011; Rasmussen et al., 2011), såsom 

problemlösning och känslomässiga uttryck (Jaser & White, 2011) men även 

strategiskt tänkande och bättre planering (Rasmussen et al., 2009). 

Ungdomar med låga HbA1c-värden upplevde en bättre livskvalité (Jaser & White, 

2011; Scholes et al., 2013) och Scholes et al. (2013) hävdade att dessa låga HbA1c-

värden grundade sig på att ungdomarna fick mer stöd hemifrån. 

Det framkom även ett behov angående den komplexa balansgången att lära sig 

kosthantering och uträkning av kolhydrater för att därefter beräkna insulindos på 

egen hand hos ungdomarna (Chaney et al., 2012; Olsen Roper et al., 2009). 

De ungdomar som hade insulinpump medgav känslan av ökad kontroll, hade större 

självförtroende och konstaterade att insulinpumpen bidrog till lättare egenvård 

(Rasmussen et al., 2011). Att de dessutom slapp smärtsamma injektioner och 

testning av blodglukos framkom som positivt (Freeborn et al., 2013). Olsen Roper et 

al. (2009) beskriver att ungdomar vill veta mer om insulinpumpar för att minska oro. 

Att vilja vara som alla andra 

Att känna sig annorlunda, var ett betydande problem (Freeborn et al., 2013; 

Marshall et al., 2009; Olsen Roper et al., 2009; Spencer et al., 2013) och deltagarna 

uttryckte ett stort behov av att få känna sig normala, precis som alla andra i samma 

ålder. Problematik kring strävan efter att passa in och vara som alla andra var gick ut 

över deltagarnas egenvård (Spencer et al., 2013), exempelvis uteblivna 
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insulininjektioner och kring sociala aspekter uppstod svårigheter då deltagare 

isolerade sig och avstod umgänge med vänner för att, vid diabetesrelaterad 

egenvård, undvika en känsla av att vara annorlunda (ibid.). Maslakpak et al. (2010) 

berättade om en negativ attityd till att injicera insulin offentligt och en ovilja att bli 

sedd under injicering. Insulininjektioner medförde även kroppsliga förändringar i 

egenskap av märken efter nålstick, vilka uppfattades som generande (ibid.). 

Att leva med T1DM under adolescensen (Freeborn et al., 2013; Marshall et al., 2009; 

Maslakpak et al., 2010; Olsen Roper et al., 2009; Rasmussen et al., 2011; Scholes et 

al., 2013: Spencer et al., 2013) upplevdes begränsande av ungdomarna, då 

diabetesrelaterade rutiner och symtom påverkade och rubbade den dagliga 

strukturen. Freeborn et al. (2013) skriver om frustrationen att inte kunna göra allt 

som alla andra gör, exempelvis missade raster i skolan på grund av behovet av 

diabetesrelaterad egenvård såsom att kontrollera blodglukos-nivån. 

Begränsningar är återkommande i artiklarna vilket framhölls genom att behöva 

avbryta sina aktiviteter för diabetesrelaterade rutiner (Freeborn et al., 2013), inte få 

äta samma saker som andra ungdomar (Marshall et al., 2009; Olsen Roper et al., 

2009), att missa studier på grund av trötthet (Maslakpak et al., 2010) eller för 

läkarbesök gällande T1DM (Rassmussen et al., 2011). 

Marshall et al. (2009) framhöll restriktionen i att inte kunna göra allt som andra 

ungdomar gör som en sort förlust, ett hinder av spontanitet, vilket framgår av 

begränsningen i att alltid vara förberedd på ett sjunkande blodglukos-värde och 

behovet av att alltid medtaga något som motverkar hypoglykemi (ibid.) 

Motion och idrottsaktiviteter var bekymmersamt (Maslakpak et al., 2010) och satte 

gränser för deltagarnas medverkan under skolidrotten och idrottsaktiviteter på 

fritiden. Maslakpak et al. (2010) belyste där upptill även problematiken kring medias 

reklam av godis och snabbmat i relation till ”diabetikerns skyldighet” till en 

kontrollerad diet och hur det påverkar ätbeteendet. Alice Hsu, Chen, Huang, Lin & 

Lin (2009) uppmärksammar att ungdomar med T1DM löpte högre risk att drabbas av 

ätstörningar än jämnåriga kamrater utan T1DM samt att de upplevde en högre stress 

på grund av T1DM (Jaser & White, 2011; Rasmussen et al., 2011). De Wit & Snoek 

(2011) belyste även att ungdomar med T1DM löpte högre risk att drabbas av 

depressiva symtom och att detta kunde medföra en ökad risk för suicid. 

Scholes et al. (2013) belyste svårigheterna med att resa, då diabetesrelaterade 

rutiner hindrade en deltagare från en önskad resa, likaså det problematiska med att 

sova över hos vänner (Olsen Roper et al., 2009), just på grund av diabetesrelaterade 

rutiner. Spencer et al. (2013) beskriver den psykiska påfrestningen hos ungdomar på 

grund av ändrad vardagsstruktur och lyfte även upp hur ungdomar blev mer 

begränsade efter diagnosen som lett till isolering istället för aktivt deltagande bland 

sina vänner. Dagliga rutiner kring egenvård, såsom att ta hand om sina fötter på 
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speciellt vis (Maslakpak et al., 2010) var också en diabetesrelaterad ofrivillig uppgift, 

som påvisade skillnaden gentemot jämnåriga icke diabetikers vardag. 

Känslan att vara annorlunda medförde även en rädsla för att bli övergiven av sina 

vänner (Freeborn et al., 2013) och en oro för sociala situationer (Olsen Roper et al., 

2009). Rädslan för framtida komplikationer (Maslakpak et al., 2010; Scholes et al., 

2013) orsakade stress (Maslakpak et al., 2010) och även en osäkerhet kring vissa 

karriär- och yrkesval samt en oro över att bli diskriminerad. Rädsla för hypoglykemi 

(Maslakpak et al., 2010; Di Battista, 2009) visade sig ha ett samband med social 

ångest (Di Battista, 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Resultatartiklar söktes i fyra olika databaser vilka anses relevanta utifrån syftet, då 

de tillhandahåller forskning inom omvårdnad. Samtliga sökord användes i alla 

databaser, vilket optimerade sökresultatet av resultatartiklar. Alla sökord var inte 

givna från studiens början utan växte fram under studiens gång, vilket kan stärka 

resultatet då sökningar gjorda längre fram i forskningsprocessen tolkades med mer 

erfarenhet än sökningar gjorda vid studiens start. Sökningsresultatens titlar har styrt 

över vilka abstract som lästs och vidare värderades abstractets innehåll gentemot 

studiens syfte vilket kan ses som en svaghet i studien då titlar och abstract kan varit 

missvisande om artikelns innehåll eller tolkats felaktigt och relevanta artiklar kan 

valts bort. Vidare värderades de 30 artiklarna i urval 1 mer kritiskt vilket resulterade i 

ett bortfall av 16 artiklar då de antingen inte ansågs motsvara syftet, eller inte 

ansågs uppfylla kraven för en vetenskaplig artikel. De 14 artiklarna granskades vidare 

enligt granskningsmall (Olsson & Sörensen, 2011) och 13 artiklar värderades till grad 

I och 1 artikel till grad II. Att enbart artiklar av grad I valdes ut att ingå i studiens 

resultat kan ses som en styrka då grad I tyder på en hög vetenskaplig evidens. Likväl 

stärktes granskningsresultatet i denna studie av att granskningen gjordes först 

enskilt vilket medförde två oberoende värderingar vilka båda resulterade i samma 

gradering på samtliga artiklar. Fördelningen mellan antalet kvantitativa (5 styck) 

respektive kvalitativa (8 styck) resultatartiklar var relativt jämt vilket ses som en 

styrka i förhållande till syftet. 

Resultatartiklarna var från olika delar av världen: Asien 2 styck, Australien 1 styck, 

Europa 4 styck och Nordamerika 6 styck, vilket ger en bredd på resultatet. Att få 

artiklar var från Europa och ingen artikel var från Sverige kan ses som en svaghet i 

studien. Dock är Sverige ett mångkulturellt land och vare sig T1DM eller 

adolescensutvecklingen ter sig särskilt annorlunda i övriga världen utan skillnaden 
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ligger troligtvis i kulturen, vilket talar för en applicerbarhet av studiens resultat till 

den svenska omvårdnaden. Valet av att endast belysa studiens syfte ur den 

drabbade personens perspektiv kan ses som en svaghet i studien då andra 

perspektiv hade gett studien en bredd i identifieringen av de specifika utmaningar 

och annorlunda problematik som T1DM i kombination med adolescensutvecklingen 

medför. Då adolescensen är svårtolkad i sin åldersbestämning har valet av artiklar 

inte alltid varit konsekvent till studiens tolkning av adolescensperioden vilken var i 

likhet med WHO:s (2014) definition, 10-19 år. Vissa av artiklarnas deltagare sträcker 

sig utöver denna åldersdefinition och kan möjligen ha påverkat studiens resultat, 

även om det i flertalet av dessa artiklar gick att urskilja vem som sagt vad genom att 

citaten var åldersdaterade. En artikel (Rasmussen et al., 2011) utmärkte sig då åldern 

på deltagarna sträckte sig upptill 38 år och borde därför inte ingått i studien, dock 

baserades denna studie på deltagarnas upplevelse av ungdomstiden och 

inkluderades på dessa grunder.  

Könsfördelningen mellan resultatartiklarnas deltagare var övervägande fler flickor i 

antal än pojkar, vilket möjligen kan ha påverkat studiens resultat. Då studiens syfte 

var att belysa utmaningar med T1DM under adolescensutvecklingen kan faktorer 

som bevisar motsatsen missats och resultatet kan möjligen blivit påverkat. Att 

studien begränsats till att endast söka artiklar mellan februari 2009 till februari 2014 

kan ses som en styrka, då resultatet bygger på den senaste forskningen. Dock bör 

det beaktas att den medicinska utvecklingen går fort fram och att faktorer som 

framkom i studiens resultat som problematiska och utmanade, kanske med dagens 

teknik inte skulle anses som en utmaning. 

Resultatdiskussion 

Enligt både Olsen Roper et al. (2009) och Scholes et al. (2013) uppfattades föräldrar, 

som påminde ungdomarna om diabetesrelaterad egenvård, som positivt och som en 

hjälp i vardagen, till skillnad från Spencer et al. (2013) vars slutsats var att 

påminnelser från föräldrar uppfattades som irriterande och begränsande för 

ungdomarna. Det råder således delade meningar om huruvida påminnelser och stöd 

uppfattas och tas emot av ungdomarna, vilket kanske kan förklaras med hur 

relationen dem emellan ser ut. Hanås (2010) beskriver att önskescenariot är ett bra 

samarbete mellan förälder och tonåring. Eftersom strävan efter att få bli självständig 

gör att föräldrars tillsyn inte är önskvärd kan detta leda till konflikter (Kakleas et al., 

2009). Att vara beroende av sina föräldrar är inte önskvärt och kan uppfattas som 

hämmande för ungdomar med T1DM som strävar efter att bli självständiga, vilket är 

helt normalt under adolescensutvecklingen. Meleis (2007) beskriver sjuksköterskans 

roll som viktig i denna transition, som innebär att leda barn genom adolescensen för 

att de slutligen ska bli självständiga vuxna individer. En god relation mellan den 

drabbade ungdomen och sjuksköterskan är således viktig, och det kanske även kan 
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uppfattas mer accepterande av ungdomarna att få stöd och råd från någon utanför 

familjen.  

Både Kakleas et al. (2009) och Hilliard et al. (2013) hävdar att mindre föräldrakontroll 

ökar risk för sämre glykemisk kontroll, vilket i sin tur leder till höga HbA1c-värden. 

Låga HbA1c-värden har visat sig vara positivt och är att föredra (De Wit & Snoek, 

2011; Hilliard et al., 2013; Jaser & White, 2011; Rasmussen et al., 2011; Scholes et 

al., 2013), då höga HbA1c-värden ökar risk för senkomplikationer (Hanås, 2010). 

Vidare beskriver Hanås (2010) att ungdomars tidsperspektiv är snävt och risk för 

senkomplikationer kan kännas avlägset, trots att dessa kan börja visa sig redan i 25-

30 års ålder. Samtidigt som föräldrakontrollen med påminnelser om 

diabetesrelaterad egenvård, kan upplevas som "tjat" av den drabbade ungdomen, så 

bidrar detta trots allt till en bättre glykemisk kontroll och minskar därmed risk för 

senkomplikationer. Ludvigsson et al. (2010) hävdar att familjerelationens betydelse 

även är en stor bidragande faktor för den drabbades livskvalité och även tidigare 

forskning visar att ett bra samarbete mellan förälder och ungdom med T1DM är att 

föredra (Hanås, 2010). Det kan därför antas att en bra relation mellan förälder och 

tonåring bidrar till bättre stöd och bättre förutsättningar i livet för den drabbade 

ungdomen. 

Flera av studierna pekar på att det är begränsande att leva med T1DM under 

adolescensen (Freeborn et al., 2013; Marshall et al., 2009; Maslakpak et al., 2010; 

Olsen Roper et al., 2009; Rasmussen et al., 2011; Scholes et al., 2013; Spencer et al., 

2013), då diabetesrelaterade symtom påverkar och rubbar den dagliga strukturen. 

Hanås (2010) förklarar att det kan vara svårt i tonåren att engagera sig i egenvården 

av T1DM, och den största utmaningen är just att kombinera en bra egenvård och 

samtidigt kunna vara med sina vänner. Det framkom även indikationer på att 

ungdomar med T1DM isolerade sig och avstod umgänge med vänner på grund av 

diabetesrelaterad egenvård (Spencer et al., 2013), samtidigt som Jerlang (2008) 

förklarar att just under adolescensutvecklingen blir vänner allt viktigare och får ett 

större inflytande. Kakleas et al. (2009) hävdar att ungdomarnas vänner kan vara 

direkt skadliga för egenvården av T1DM om de saknar kunskap eller inte begriper 

vikten av egenvården. Genom att ta hjälp av hälso- och sjukvården, som kan hjälpa 

till med information i skola och även till andra personer i den drabbades närmiljö, 

kan kunskap om sjukdomen öka. På så sätt ökar även medvetandet kring vikten av 

den diabetesrelaterade egenvården hos omgivningen, som på sikt leder till en större 

förståelse och acceptans för ungdomen med T1DM. Att isolera sig från sin omgivning 

kan bero på rädslan för hypoglykemi (Di Battista et al., 2009; Maslakpak et al., 2010) 

då det kan medföra skakningar, hunger, oro, hjärtklappning, huvudvärk och det krävs 

omedelbart intag av kolhydrater för att avvärja känningen (Alvarson et al., 2013). 

Ungdomar med T1DM hade en rädsla för att drabbas av hypoglykemi (Di Battista et 

al., 2009; Kakleas et al., 2009; Maslakpak et al., 2010) och det konstaterades ett 
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samband med social ångest (Di Battista et al., 2009), vilket kanske kan förklaras med 

obehaget som hypoglykemin medför, men även här känslan av att vara annorlunda. 

Att försumma diabetesrelaterad egenvård såsom uteblivna insulininjektioner 

(Spencer et al., 2013) är ett riskbeteende och Sjöblad (2008) beskriver det som att 

det är en revolt från ungdomarnas sida då hälso- och sjukvårdspersonal och 

föräldrars åsikter förkastas. Det förekommer även att ungdomar glömmer att ta 

insulininjektioner, samtliga som medgav att de glömde insulininjektionerna hade ett 

högre HbA1c-värde (Hanås, 2010). Missade insulininjektioner är ett allvarligt 

riskbeteende (Hanås, 2010) som medför en svårinställd T1DM och ett högre HbA1c-

värde. Genom goda relationer med vänner och närstående som kan ge påminnelser 

och omtänksamhet kan glömskan minska, vilket kan leda till en bättre kontroll över 

sjukdomen. Vidare beskriver Sjöblad (2008) vikten av att vara lyhörd för dessa 

situationer och hjälpa dessa ungdomar tillbaks på rätt väg med nya perspektiv på sitt 

riskbeteende. Den finns även en fysisk förklaring till riskbeteende (Qwist, 2012), då 

ungdomars hjärna inte är färdigutvecklad och det finns en förhöjd känslighet för 

yttre påverkan som exempelvis vänner och grupptryck. Qwist (2012) hävdar också 

att ungdomar har ett mer svartvitt tänkande och delar gärna in åsikter i rätt eller fel 

utan att ha reflekterat över konsekvenser, vilket kan påverka den så viktiga 

diabetesrelaterade egenvården. Det finns kopplingar som visar att kontrollerad 

T1DM leder till ett bättre välbefinnande och en högre livskvalité. 

Maslakpak et al. (2010) förklarade att idrottsaktiviteter och motion var 

bekymmersamt för ungdomar med T1DM då risk för hypoglykemi ökade. Enligt en 

studie av Adolfsson, Nilsson, Albertsson-Wikland & Lindblad (2012) är det inte någon 

hormonell skillnad mellan ungdomar med T1DM och friska ungdomar under fysisk 

ansträngning. Adolfsson et al. (2012) menar att samtliga kan deltaga i fysisk aktivitet 

på samma villkor, under förutsättning att ungdomarna med T1DM upprätthåller 

glukosnivån i blodet för att undvika hypoglykemi. Detta kan tyckas motsägelsefullt 

då det visst innebär en skillnad, eftersom ungdomar med T1DM inte har samma 

förutsättningar som sina friska vänner, då de tvingas att kontrollera sin 

blodglukosnivå och upprätthålla denna med kolhydrater under fysisk aktivitet. 

T1DM kan medföra en nedsatt kognitiv- och inlärningsförmåga (Kakleas et al., 2009) 

vilket kan påverka resultat i skolan på grund av den nedsatta intellektuella förmågan. 

Maslakpak et al. (2010) beskriver ytterligare hinder såsom missade studier på grund 

av trötthet som T1DM medför eller missade lektioner på grund av läkarbesök 

(Rasmussen et al., 2011) och enligt Hanås (2010) tar det oftast flera timmar innan 

den kognitiva förmågan fungerar normalt efter en känning. Vidare belyser Hanås 

(2010) vikten av att kontrollera blodglukosvärde ofta. Flera diabetesrelaterade 

faktorer kan medföra speciella och annorlunda utmaningar i vardagen, såsom bara 
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att gå till skolan och prestera bra resultat, vilket talar för att den drabbade inte har 

samma förutsättningar som övriga friska vänner i samma ålder. 

Resultat pekar även på att ungdomar med T1DM uppvisade högre risk för 

ätstörningar än jämnåriga kamrater utan T1DM (Alice Hsu et al., 2009). Kosten är 

central för en diabetiker (Hanås, 2010) och historiskt sett har behandling av diabetes 

kretsat kring restriktioner gällande kosthållning. Hanås (2010) förklarar att ett 

synsätt som detta kan medföra skuldkänslor, särskilt i de fall när det är svårt att 

bibehålla en bra balans på intaget av kolhydrater, fett och proteiner. Att få höra av 

omgivningen "du får inte äta detta" är påfrestande (Hanås, 2010; Marshall et al., 

2009; Olsen Roper et al., 2009) och påverkar dessutom ätbeteendet i negativ riktning 

(Maslakpak et al., 2010). Upptill detta spelar media en stor roll, då reklam för 

snabbmat och godis är stor (Maslakpak et al., 2010) och medverkar troligtvis till att 

skapa ytterligare ångest för ungdomar med T1DM. Kroppsuppfattningen får större 

betydelse, skapar medvetenhet och intresset för den egna kroppen ökar under 

adolescensen (Hanås, 2010) vilket troligtvis har ett samband med vissa tonåringars 

motvilja att injicera offentligt (Maslakpak et al., 2010) och även det genanta i att få 

stickmärken över kroppen. 

Föräldrarnas stöd att beräkna insulin och intag av kolhydrater fyllde en viktig 

funktion i vardagen (Freeborn et al., 2013; Olsen Roper et al., 2009; Scholes et al., 

2013; Spencer et al., 2013) samtidigt som det var viktigt att överlåta detta successivt 

till ungdomen själv att ansvara över (Chaney et al., 2012). Enligt Hanås (2010) är det 

bra att låta ungdomar själva få ansvaret och experimentera med insulindoser vid 

särskilda tillfällen och att förtroendet överlämnas efterhand.  Att jämt behöva tänka 

kring kost, både innehåll av kolhydrater men även hur kosten fördelas över dagen är 

påfrestande, och kan troligtvis bidraga till en fixering kring kost och öka risk för 

ätstörningar. Resultat från De Wit & Snoek (2011) samt Kakleas et al. (2009) visar att 

ungdomar med T1DM löpte en högre risk att drabbas av depression, vilket även 

Alvarsson et al. (2013) bekräftar. De Wit & Snoek (2011) hävdar dessutom att en del 

av dessa ungdomar även hade suicidtankar. Detta bör tas i beaktning och följas upp 

noggrant av hälso- och sjukvård samt personer i ungdomens närhet, då ungdomarna 

med T1DM som överväger att avsluta sitt liv, enkelt kan kamouflera suicid genom en 

avsiktligt för hög insulindos (Alvik Torgauten, 2013).  

Resultat visar även att insulinpump gav ökad kontrollkänsla, mer självförtroende och 

bidrog till lättare egenvård (Rasmussen et al., 2011) och att slippa smärtsamma 

insulininjektioner och testa blodglukos framkom som positivt (Freeborn et al., 2013). 

Insulinpumpen ger en jämnare grunddos under hela dygnet (Hanås, 2010) och en hel 

del av den diabetesrelaterade egenvården försvinner. Därav kan ungdomarna känna 

sig friare vilket är en viktig faktor för ungdomar under adolescensen, då de har en 

strävan efter att få vara som alla andra och inte sticka ut. 
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Konklusion 

Syftet var att identifiera hälsorelaterade utmaningar med T1DM under 

adolescensutvecklingen, ur ett personperspektiv och resultatet visar att ungdomar 

med T1DM vill vara som alla andra och inte sticka ut från mängden. Men det är ett 

faktum att sjukdomen medförde utmaningar i form av begränsningar, både som ett 

hinder i frigörelseprocessen men även kring vardagliga rutiner och diabetesrelaterad 

egenvård.  Även föräldrarelationen var en utmaning och föräldrar spelade en viktig 

roll för ungdomar med T1DM under adolescensutvecklingen och föräldrastöd bidrog 

till bättre egenvård för ungdomarna samt medförde även ett lägre HbA1c-värde 

vilket minimerade risken för senkomplikationer. Vikten av att sprida kunskap till 

omgivningen kring T1DM framhölls också som en viktig faktor, som stöd för dessa 

ungdomar i sin sjukdom och för att eliminera okunskap. 

Implikation 

T1DM är en sjukdom som ökar kraftigt i samhället och medför att fler ungdomar 

kommer att drabbas, därav kommer utmaningarna med T1DM under 

adolescensutvecklingen att öka. Att vara i adolescensen och drabbas av T1DM är 

problematiskt, och påverkar den drabbade i allra högsta grad, men även den 

drabbades omgivning då det krävs och förutsätter ett samspel mellan förälder och 

den drabbade ungdomen för att uppnå goda resultat av behandlingen.  

För att personal inom hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att vara ett fungerande 

stöd för den drabbade och dennes familj är det av stor vikt att utmaningar 

identifieras. Vad kan exempelvis sjuksköterskan göra för att stödja dessa ungdomar? 

Ett sätt kan vara att öka tillgängligheten till information och stöd genom att 

sjuksköterskan använder samma plattformar som ungdomarna idag använder för 

kommunikation, såsom kontakt via dator och sms. Att bygga ett förtroende och 

samtidigt skapa ett öppet och tillåtande forum där ungdomar med T1DM kan 

diskutera och få kunskap direkt från sjuksköterskan ökar patientsäkerheten och 

bidrar även till att på tidigt stadium kunna upptäcka riskbeteende som kan komma 

att påverka ungdomarnas hälsa.  

Vidare forskning där även familjesituation och föräldrars perspektiv kring 

ungdomarnas egenvård av T1DM vore värdefullt, för att skapa en helhetsbild kring 

utmaningar och problematik. Närståendes och omgivningens kunskap kring T1DM 

påverkar även den drabbade ungdomen med T1DM, därför är det även av stor vikt 

att forska vidare kring detta område samt sprida kunskap om sjukdomen. 

Slutligen, hur kan tecken urskiljas på vad som tillhör den normala 

adolescensutvecklingen och de som tillhör T1DM under adolescensutvecklingen? Det 

är en fråga som enligt vår mening inte går att urskilja, däremot förstärker T1DM det 

beteende som normalt tillhör tonåren.
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among adolescents: Reduced diabetes self-care caused by social fear and fear of 

hypoglycemia. The Diabetes Educator, 35(3), 465-475. 

doi:10.1177/0145721709333492 

Land  
 
Databas 

USA och Kanada 
Cinahl 

Syfte Att undersöka sambandet mellan social ångest och livskvalitet i samband med 
egenvård för ungdomar med T1DM och bedöma effekterna av rädsla för 
hypoglykemi 

Metod  
 
 
Design 
 
Urval  
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ enkätundersökning  

Enkätundersökning. Dataanalys genomfördes med (SPSS). 

76 ungdomar med T1DM i åldrarna 13-18 år. 
Rekrytering under läkarbesök på 2 internationella barndiabeteskliniker. 

25 deltagare. 19 stycken uppfyllde inte inklusionskriterierna och 6 deltagare 
som saknar ofullständiga svar. 

Slutsats Social ångest är en vanlig företeelse hos ungdomar med T1DM och detta kan 
störa följsamhet och livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 



 

 

Artikel 5 

Referens Freeborn, D., Dyches, T., Roper, S. O., & Mandleco, B. (2013). Identifying 

challenges of living with type 1 diabetes: Child and youth perspectives. Journal of 

Clinical Nursing, 22(13-14), 1890-1898. doi:10.1111/jocn.12046 

Land  
 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att identifiera utmaningar med T1DM utifrån barn och ungdomars perspektiv. 

Metod  
 
 
Design 
 
Urval  
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ beskrivande. 

Semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Analys enligt kvalitativ metod. 

16 ungdomar med T1DM i åldrarna 13-18 år. 
Rekrytering via två diabetesorganisationer. Ändamålsenligt urval. 

Redovisas ej. 

Slutsats T1DM är en utmaning för denna åldersgrupp. En trygghet är att omgivningen vet 
vad som orsakar lågt blodsocker och kan åtgärda detta. Deltagare med 
insulinpump ansåg att det var lättare, än att hantera injektioner. Känslan av att 
vara annorlunda och/eller ensamhet var också påtaglig bland deltagarna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 



 

 

Artikel 6 

Referens Hilliard, M. E., Holmes, C. S., Chen, R., Maher, K., Robinson, E., & Streisand, R. 

(2013). Disentangling the roles of parental monitoring and family conflict in 

adolescents' management of type 1 diabetes. Health Psychology : Official Journal 

of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 32(4), 

388. 

Land  
 
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka ungdomar med T1DM och sambandet mellan föräldrars kontroll 
av egenvård och hur familjekonflikter påverkar HbA1c. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
Bortfall 

En kvantitativ randomiserad studie 

Enkätundersökning som kompletterades med intervju. HbA1c hämtades från 
sjukhusens journal. 

285 ungdomar med T1DM i åldern 11-14 år och en av deras föräldrar 
Ungdomarna rekryterades från två barnsjukhus i USA.  

28 deltagare tackade nej på grund av tidsbrist 

Slutsats Familjekonflikter och mindre kontroll från föräldrarna är riskfaktorer för ett 
sämre HbA1c hos ungdomar med T1DM. Under tidiga tonåren kan vården hjälpa 
till med strategier för att förebygga eller minska familjekonflikter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 



 

 

Artikel 7 

Referens Jaser, S. S., & White, L. E. (2011). Coping and resilience in adolescents with type 

1 diabetes. Child: Care, Health and Development, 37(3), 335-342. 

doi:10.1111/j.1365-2214.2010.01184.x 

Land  
 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att undersöka copingstrategier och återhämtningsförmåga hos ungdomar med 
T1DM. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Bortfall 

Kvantitativ pilotstudie.  

Enkätstudie med olika enkäter som bedömer copingstrategier, livskvalitet och 
självuppskattning av beteende. Analys utfördes av SPSS. 

30 ungdomar med T1DM i åldern 10-16 år, samt deras mödrar deltog. 
Rekrytering via en diabetesklinik på ett Universitetssjukhus i samband med  
regelbundna läkarbesök. Resultat av HbA1c togs från sjukhusets journaler.  

55 deltagare som inte svarade på enkäten. 

Slutsats Resultaten av denna studie ger mer specifika uppgifter om copingstrategier hos 
ungdomar med T1DM. Det är värdefullt att undervisa ungdomar om vilka typer 
av copingstrategier de kan använda sig av för att förbättra hälsoresultat, främja 
ett bra beteende och att öka livskvaliteten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

  



 

 

Artikel 8 

Referens Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 

diabetes: Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing, 

18(12), 1703. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02737.x 

Land  
 
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Att utforska och beskriva upplevelser av barn och deras föräldrar som lever med 
T1DM från diagnos och framåt. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
Urval  
 
 
Bortfall 

Fenomenologisk kvalitativ design. 

Samtalsintervjuer i familjernas egna hem. Analys enligt kvalitativ metod. 

10 barn och ungdomar med T1DM i åldern 4-17 år, samt deras föräldrar. 
Bekvämlighetsurval. 

Redovisas ej. 

Slutsats Familjer som lever med diabetes delar mycket liknande erfarenheter. Att förstå 
hur barn och föräldrar skapar mening med tillvaron och hur denna betydelse 
påverkar faktiska och potentiella hälsoproblem, är viktigt för hälso- och 
sjukvården att känna till. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 



 

 

Artikel 9 

Referens Maslakpak, M. H., Anoosheh, M., Fazlollah, A., & Ebrahim, H. (2010). Iranian 

diabetic adolescent girls' quality of life: Perspectives on barriers. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 24(3), 463-471. doi:10.1111/j.1471-

6712.2009.00736.x 

Land  
 
Databas 

Iran 
PubMed 

Syfte Att undersöka unga, iranska kvinnor med T1DM och deras perspektiv på hinder 
för att uppnå och ha en god livskvalitet. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ innehållsanalys 

Djupgående semistrukturerade intervjuer med uppföljning i fokusgrupper vid 
två tillfällen. Analys enligt kvalitativ metod. 

20 flickor med T1DM i åldrarna 13-18 år. 
Rekryterades via ett sjukhus och Diabetesföreningen i Azerbajdzjan. 
Ändamålsenligt urval. 

Redovisas ej. 

Slutsats Det är många faktorer som är hinder för att uppnå en god livskvalitet hos flickor 
med T1DM, bland annat besvikelse över sjukdomen, förlust av motivation till 
engagemang, minskade sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 



 

 

Artikel 10 

Referens Olsen Roper, S., Call, A., Leishman, J., Ratcliffe, G. C., Mandleco, B. L., Dyches, 

T. T., & Marshall, E. S. (2009). Type 1 diabetes: Children and adolescents' 

knowledge and questions. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1705. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05033.x 

Land  
 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att beskriva vad barn och ungdomar med T1DM har för kunskap om T1DM, och 
vad dem vill lära sig mer om. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Intervjustudie med öppna intervjufrågor. Hantering av data i NVivo. Analys enligt 
kvalitativ metod. 

58 barn och ungdomar med T1DM i åldern 8-18 år. 
Rekrytering på ett sommarläger för diabetiker och på en diabetesklinik på ett 
större regionssjukhus i västra USA samt genom hänvisning. Ändamålsenligt urval. 

Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskor, diabetesutbildare och föräldrar bör ge information utifrån redan  
befintlig kunskap hos barn och ungdomar med T1DM. Information om egenvård, 
fysiologi och komplikationer är önskvärda. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 



 

 

Artikel 11 

Referens Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, S. J., & Dunning, T. (2011). Young 

adults’ management of type 1 diabetes during life transitions. Journal of 

Clinical Nursing, 20(13‐14), 1981-1992. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03657.x 

Land  
 
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att identifiera copingstrategier i livets transitioner som skulle kunna påverka 
egenvården av diabetes bland unga vuxna med T1DM. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
 
Bortfall 

En kvalitativ tolkningsutredning. 

Semistrukturerade intervjuer och därefter två fokusgrupper. Analys enligt 
kvalitativ metod. 

20 deltagare med T1DM i åldern 18-38 år. 
Rekrytering via ett reklamblad, Universitetssjukhus och en stödgrupps hemsida 
för T1DM.  

Redovisas ej. 

Slutsats Det är viktigt för vårdpersonal att förstå de emotionella, sociala och kognitiva 
funktionerna under transition för att kunna hjälpa unga med T1DM. Att tänka 
och planera strategiskt och ha glykemiskt kontroll är viktigt för unga vuxna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



 

 

Artikel 12 

Referens Scholes, C., Mandleco, B., Roper, S., Dearing, K., Dyches, T., & Freeborn, D. 

(2013). A qualitative study of young people's perspectives of living with type 1 

diabetes: Do perceptions vary by levels of metabolic control? Journal of 

Advanced Nursing,69(6), 1235-1247. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06111.x 

Land  
 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att undersöka ungdomar med T1DM kring deras uppfattning om sjukdomen och 
livet utifrån hög eller låg glykemisk kontroll. 

Metod  
 
 
Design 
 
Urval  
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ, beskrivande design. 

Intervjustudie. Analys enligt kvalitativ metod. 

14 ungdomar med T1DM i åldern 11-22 år.  
Deltagarna rekryterades från diabetesklinik vid ett stort regionalt medicinskt 
center, samt genom sommarläger för diabetiker och via "snöbollseffekten". 
Ändamålsenligt urval. 

Redovisas ej. 

Slutsats Deltagare med höga HbA1c var mer benägna att tro på ett botemedel för T1DM. 
Dessa hade även reagerat negativt när de fick diagnosen T1DM samt fått mindre 
föräldrastöd att hantera sin diabetes och försummat sin egenvård. 
Omgivningen har begränsad kunskap om T1DM. 
Sjuksköterskor bör ge mer information till ungdomar med T1DM än när 
diagnosen ställs, för att hjälpa och stödja denna åldersgrupp samt lära dem att 
hantera sin sjukdom och utveckla positiva relationer med sjukvårdspersonal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



 

 

Artikel 13 

Referens Spencer, J. E., Cooper, H. C., & Milton, B. (2013). The lived experiences of 

young people (13–16 years) with type 1 diabetes mellitus and their parents – a 

qualitative phenomenological study. Diabetic Medicine, 30(1), e17-e24. 

doi:10.1111/dme.12021 

Land  
 
Databas 

Storbritannien 
Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka ungdomar och deras föräldrars upplevelser av att leva med T1DM. 

Metod  
 
 
Design 
 
 
 
Urval  
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ, tolkande, fenomenologisk studie. 

Djupgående intervjuer med öppna frågor om upplevelser att leva med T1DM. 
Analys enligt kvalitativ metod i NVivo. 

47 deltagare. 20 tonåringar i åldern 13-16 år och 27 av deras föräldrar. 
Rekrytering via en barnklinik i England. 

Redovisas ej. 

Slutsats Upplevelsen av att leva med T1DM i tonåren präglas av tre olika faser; 
Anpassning till diagnosen, lära sig leva med sin diabetes och att få vara 
självständig. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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