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SAMMANFATTNING 

Diabetes typ 1 (DM typ 1) är en av de mest förekommande kroniska sjukdomarna och 
drabbar främst barn och tonårningar. DM typ 1 kräver en livslång övervakning och 
behandling med insulininjektioner vilket ställer höga ansvarskrav på den drabbade. 
Barn- och tonåren karaktäriseras av olika stadium. För att främja utvecklandet av en 
god patientdelaktighet under hela mognadsprocessen är det viktigt att sjuksköterskan 
besitter fördjupad kunskap om barns upplevelser av att leva med DM typ 1. Syftet 
med litteraturstudien var att beskriva barn i åldrarna 10-18 års upplevelser av att leva 
med DM typ 1. Metoddelen var en litteraturstudie som bestod av tio vetenskapliga 
artiklar. Resultatet framfördes genom tre huvudteman och tre underkategorier: 
Upplevelsen av egenvård, upplevelsen av stöd med underkategorierna; stöd genom 
föräldrar, stöd genom vänner och stöd genom sjukvårdsteamet och skolan. Det sista 
temat beskrev upplevelsen av sjukdomens påverkan på vardagen. Över tid upplevdes 
förståelsen och kunskapen av sjukdomen öka vilket genererade i förbättrad egenvård. 
Barn upplevde att en god problemlösningsförmåga var nyckeln till en välfungerande 
vardag. Varje patientmöte måste på en djupare nivå anpassas efter individen för att 
optimera vardagsupplevelsen för en person med DM typ 1. Sjuksköterskans roll i 
förbättringen av den unge individens vardagsupplevelser bör därför diskuteras mer. 
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ABSTRACT 

Diabetes type 1 (DM type 1) is one ofe the most common chronical diseases and 
affects mainly children and adolescents. DM type 1 requires a lifelong monitoring and 
treatment with insulin injections, which sets high standards of responsibility on the 
affected person. Childhood and adolescence is characterized by different phases. To 
foster the development of a good patient participation thoughout the maturation 
process, it is important that nurses possess indepth knowledge about youth´s 
experiences. The aim of this study was to describe children´s, in the age of 10-18, 
experiences of livning with DM type 1. The method was a literature study which 
consisted of ten scientific articles. The findings was performed by three main themes 
and three sub-categories: the experience of self-care, the experience of support with 
the sub-categories: support from parents, support from friends and support through 
the healtcare team and the school. The last theme described the experience of the 
diseases impact on everyday life. Over time the experienced understanding and 
knowledge of the disease increased, which generated in improved self-care. Children 
experienced that good problem solvning skills were the key to a functioning everyday 
life. Each meeting with a patient must in a deeper way be adapted to the individual to 
optimize the experience of everyday life for a young person with DM type 1. The 
nurses role in improvning young people´s experiences of everyday life should 
therefore be discussed further.
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INLEDNING 
Diabetes Mellitus typ 1 (DM typ 1) är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna 
bland barn (Popp, Robinson, Britner & Blank, 2014). Sverige är efter Finland det land 
i världen med högst förekomst av DM typ 1 (Junnila, 2015).  Unga människor kan ha 
svårt att kontrollera sjukdomen vilket kan vara problematiskt eftersom det leder till 
ökad risk för komplikationer (Mlynarczyk, 2013). Tonåringar är i en fas i livet där 
många psykiska och emotionella aspekter har en betydelse, vilket direkt gör 
målgruppen mer sårbar i en situation där ökat ansvar är ett krav för fortsatt god hälsa 
(Delamater, 2009). Enligt Diabetesförbundet (2015) har idag närmre 400 000 diabetes 
i Sverige. Av dessa är det 50 000 som lider av DM typ 1 (ibid.), en sjukdom som 
främst drabbar barn (Hackworth et al., 2013). Jämfört med 1980 insjuknar idag 
dubbelt så många barn i sjukdomen (Diabetesförbundet, 2015). Det är oklart varför 
människor drabbas av DM typ 1, men ett barn vars båda föräldrar lider av sjukdomen 
löper mellan 10-20 % större risk att insjukna (Diabetesförbundet, 2012). 
Komplikationerna som följer med DM typ 1 drabbar inte bara den sjuka individen 
utan även samhället vilket avspeglas i ökade kostnader för hälso- sjukvården (Fu, Qiu, 
Radican & Wells, 2009). En ökad prevention av komplikationer kan på sikt få ner de 
ekonomiska konsekvenser som kommer med sjukdomen och även förbättra den 
sjukes livskvalitet (Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskans roll I omvårdnaden av 
personer med DM typ 1 är att ge stöd för egenvården av sjukdomen (Dammen 
Mosand & Stubberud, 2011). Stödet ska baseras på främjandet av patientens hantering 
av sjukdomen. Detta sker i form av både handledning och undervisning (ibid.).  

BAKGRUND 
ATT LEVA MED DIABETES MELLITUS 
Diabetes Mellitus (DM) är en sjukdom förknippad med antingen för högt eller för lågt 
blodsocker (Socialstyrelsen, 2015). Sjukdomen förekommer i två former, DM typ 1 
eller DM typ 2. En person med DM typ 1 saknar helt och hållet en egen produktion av 
inslunin och kräver en livslång övervakning och behandling med insulininjektioner. 
En utebliven behandling leder till obalans i blodsockervärdet vilket på sikt kan ge 
livshotande komplikationer (Delamater, 2009). De som lider av DM typ 2 har en egen 
insulinproduktion som är för liten för att kunna försörja kroppens vävnader med 
tillräcklig mängd glukos (Socialstyrelsen, 2015). Jämfört med DM typ 1 kan risken att 
utveckla DM typ 2 förebyggas genom en sundare livsstil (ibid.).  

Att vara diabetiker ställer höga ansvarskrav på den drabbade individen. Sjukdomen 
kräver dagliga kontroller och behandling av obalans i blodsockret (Boman, Borup, 
Povlsen & Dahlborg-Lyckhage, 2012). För att reglera blodets glukosvärde och bistå 
kroppens vävnader med nödvändig energi skickar kroppen ut hormonet insulin (Sand, 
Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Insulinet stimulerar glukostransporter till avsedda 
celler. Exempel på viktiga målceller är leverceller, fettceller och muskelceller. För 
dessa vävnader fungerar insulinet som bränsle (ibid.). Blodets glukosvärde ska ligga 
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mellan 4 och 7 mmol/L hos en fastande frisk person och upp till 8 mmol/L efter 
måltid (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). Symtomen på ett för högt glukosvärde 
yttrar sig olika från person till person men det är vanligt att den drabbade märker av 
sjukdomen genom ökad urinvolym och törst, ofrivillig viktnedgång och nedsatt 
allmäntillstånd (Almås et al., 2011). Ett för lågt glukosvärde ger symtom som 
koncentrationssvårigheter, hunger, förvirring och i värsta fall medvetslöshet och koma 
(Diabetesförbundet, 2013). Behandlingen beror på vilken typ av diabetes personen 
har. DM typ 2 behandlas med tabletter som antingen stimulerar insulinutsöndringen 
eller stumilerar upptaget i de externa insulinberoende vävnaderna (Diabetesförbundet, 
2013). En sundare livsstil med förbättrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet kan 
göra att en person med DM typ 2 inte längre behöver läkemedelsbehandla sjukdomen 
(Chen et al., 2014). Till skillnad från DM typ 2 är DM typ 1 kronisk och kräver 
livslång behandling (Hackworth et al., 2013). Hos en typ 1-diabetiker har kroppens 
egna immunförsvar förstört de insulinproducerande betacellerna i bukspotskörteln. 
Detta gör att personer med DM typ 1 inte har någon insulinproduktion över huvud 
taget (Diabetesförbundet, 2013). Personer med DM typ 1 måste därför behandlas med 
insulininjektioner livet ut (Delamater, 2009).  

Att under en längre tid ha obalans i blodsockret genom antingen ett för högt eller för 
lågt glukosvärde ökar risken för komplikationer som njurskador, nervskador, hjärt- 
kärlsjukdomar och ögonsjukdomar (Deshpande, Harris-Hayes & Schootman, 2008). 
För att minska risken för komplikationer är det viktigt att en diabetiker har en insikt 
om vilka riskfaktorer som finns och hur dessa påverkar hälsan och livskvaliteten 
(Simmons et al., 2013). Höga värden av blodglukos kan förbättras genom en sundare 
livsstill (Socialstyrelsen, 2015).  

UNG MED DIABETES 
Att vara ung  
I kap 1 i socialtjänstlagen §2 står det att varje människa under 18 år är att betrakta 
som barn (Svensk författningssamling, 2001). I Cullberg (2006) beskrivs barnets olika 
faser. Latensfasen, som barnet genomgår mellan 7-12 års ålder, beskrivs som en 
ytterst viktig period. Under denna fas ska barnet bland annat lära sig regler inom 
skolan och att samverka i grupp. Det är även under latensfasen som frågor om 
acceptans av andra väcks till liv (ibid.). Cullberg (2006) beskriver vidare tonåren 
mellan 12-18 år och för att beskriva psykologiska och fysiologiska 
utvecklingsperioder i en ung persons liv delas tonåren upp i tre faser; förpuberteten, 
puberteten och adolescensen. Förpuberteten karaktäriseras ofta av spänningar både 
genemot det motsatta könet men också mot sin familj (ibid.). Cullberg (2006) 
förklarar förpuberteten som tiden tonåringen samlar kraft inför den kommande 
puberteten. Det är främst under puberteten som den fysiologiska utvecklingen startar 
med mensturation och sädesuttömning. Dessa företeelser är individuella och det är 
inte ovanligt att det skiljer flera år mellan jämnåriga ungdomars kontakt med 
puberteten vilket kan leda till en känsla av utanförskap (Cullberg, 2006). 
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Adolescensen kan ses som en period mellan två olika världar, där både barn- och 
vuxenvärlden ger sig uttryck. Exempelvis; ena dagen vill tonåringen vara ”vuxen” 
och stanna uppe sent på kvällen, men andra dagen vill tonåringen få en godnatt kram 
som ett barn (ibid.). Strävan efter balans mellan självständig autonomitet och 
beroendet av andra och yttre faktorer kan ses som en stressfaktor och kan påverka 
livskvaliteten negativt (Jaser, 2010). Tonåren ses som en tid då identiteten är viktigast 
att finna (Cullberg, 2006). Personligheten och identiteten har en inverkan på hur 
tonåringar hanterar en kronisk sjukdom (Boman, Bohlin, Eklöf, Forsander & Törner, 
2014).  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av unga med diabetes typ I 
Enligt International Council of Nurses´ etiska kod (2012) delar sjuksköterskan 
ansvaret med samhället att använda sig av åtgärder som stödjer människors hälsa och 
behov (ibid.). Ett primärt mål för sjuksköterskor är att lära unga med DM typ 1 att 
hantera sjukdomens tekniska och fysiologiska aspekter, men för att främja en ung 
persons autonomi i sjukdomen krävs mer än fokus på enbart de medicinska delarna 
(Agardh & Berne, 2009). Ett exempel på hur sjuksköterskan, på ett mer holistiskt sätt, 
kan anpassa omvårdnaden av DM typ 1 är att ställa frågor om fritidsaktiviteter och 
intressen. Svaren är viktiga för utformningen av insatser som främjar barnets förmåga 
att kunna hantera sjukdomen. Men för att kunna ge ett individanpassat stöd måste 
sjuksköterskan först bedöma barnets motivation samt förutsättningar att lära sig och ta 
åt sig ny kunskap (ibid.).  

Teoretiska ramar för omvårdnaden av barn med diabetes typ I 
Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen sympatiserar med teorin om att det inte bara 
är den medicinska läran som främjar god hälsa (Alvsvåg, 2014). Enligt Martinsen är 
ett mer konservativt holistiskt tänkande nyckeln för att hjälpa individen att leva ett så 
bra liv som möjligt (ibid.). För att ge bästa möjliga vård ur alla aspekter är det viktigt 
att sjuksköterskan fungerar som ett stöd (Moser, Houtepen, van der Bruggen, 
Spreeuwenberg & Widdershoven, 2009). Stödet är viktigt för att barn ska kunna 
utveckla ett så kallat empowerment, eller självständighet, som är av stor vikt för att 
kunna hantera sjukdomen (Funnell & Andreson, 2005). Det är också viktigt att 
sjuksköterskan individualiserar bemötandet utifrån olika perspektiv som exempelvis 
individens livssituation och kulturella bakgrund (Moser et al., 2009). 

DM typ 1 är en kronisk sjukdom som den drabbade måste lära sig att leva med under 
resten av sitt liv (Eldh, 2012). Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem är det 
viktigt för patienten att med engagemang optimera sin egenvård. För sjuksköterskor 
är det därför en utmaning och ett krav att ta reda på hur mycket kunskap och intresse 
patienten redan har. Orem delar uppfattningen av patientdelaktigheten med andra 
omvårdnadteoretiker som Katie Eriksson och Florence Nightingale. För att optimera 
patientdelaktigheten krävs en god och tillitsgivande relation mellan patienten och 
sjuksköterskan (ibid.). Ur den aspekten kräver en omvårdnad gynnsam för 



 

 4 

patientdelaktigheten och autonomin god kunskap hos sjuksköterskan, men en studie 
från 2013 visar att många sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om 
behandling av DM typ 1 vilket direkt gör att de känner sig osäkra i vårdandet av en 
diabetiker (Modic, Vanderbilt, Siedlecki, Sauvey, Kaser & Yager, 2013).  

PROBLEMFORMULERING 
DM typ 1 är en internationellt växande sjukdom och sjuksköterskan möter den 
dagligen inom vården. Att känna till barns upplevelser av att leva med DM typ 1 
skulle kunna ligga till grund för att kunna ge bästa möjliga vård. En vård som inte 
bara tar hänsyn till det tekniska i behandlingen av sjukdomen, utan även tar hänsyn 
till de mentala och psykologiska aspekter som medföljer när en ung person drabbas av 
en kronisk sjukdom. 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva barn i åldrarna 10-18 års upplevelser av att leva 
med diabetes mellitus typ 1. 

METOD 
Genom systematisk sökning, granskning och sammanställning av utvalt material 
genomfördes en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013).  

DATAINSAMLING 
Datainsamlingen startades genom en översiktlig sökning av aktuellt ämne. Det 
gjordes för att få en överblick om det tidigare hade forskats om ämnet och, i sådant 
fall, hur mycket. Därefter formades en problemformulering och ett syfte med studien. 
De tre databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo valdes ut för de systematiska 
litteratursökningarna. Dessa databaser innehåller vetenskaplig forskning inom 
omvårdnad vilket var relevant för studiens syfte. För att specificera sökningen och 
avgränsa antalet träffar till relevanta för studiens syfte användes ämnesord (Rosén, 
2012). Ämnesorden presenterades genom Medical Subject Headings [MeSH] i 
PubMed, CINAHL Headings i CINAHL och Thesaurus i PsycInfo. De utvalda 
sökorden var Diabetes type 1 (Diabetes typ 1),  experience (erfarenhet, upplevelse) 
och perception (uppfattning). Till ämnesordet Diabetes Mellitus Type 1 adderades vid 
varje sökning sökordet Psychology. För att bredda sökningen användes funktionen 
trunkering (*) vid orden experience och perception. Genom att använda trunkering 
innefattades andra ändelser av de valda orden (Karlsson, 2012). Samtliga inkluderade 
sökord redovisas i tabell 1. För att addera de olika ämnesorden vid sökningarna 
anvädes de booleska operatorerna AND och OR (Karlsson, 2012). Använda 
sökordskombinationer redovisas i tabell 2, bilaga B. För att säkerställa att inga 
relevanta träffar missades gjordes kontrollsökningar med orden life (liv), adolescent 
(tonåring) och child (barn) men dessa sökningar gav inga nya träffar. 
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För att öka relevansen i de sökta artiklarna användes inklusionskriterier (Rosén, 
2012). De valda inklusionskriterierna var engelskt språk, research article, skrivna 
mellan 2005-2015 och artiklar med deltagare i åldrarna 0-18 år. Därefter gjordes en 
exkludering av artiklar som inte hade något etiskt godkännande, de som inte uppfyllde 
studiens ålderskriterier mellan 10-18 år samt de artiklar som enbart belyste föräldrars, 
familjers och sjuksköterskors upplevelser.  

Artikelsökning PubMed 
Sammanlangt gjordes fyra olika sökningar i databasen PubMed. Vid de två första 
sökningarna användes samma sökordskombinationer men med olika 
publikationsdatum. Sökorden som användes i dessa artikelsökningarna var Diabetes 
Type 1, med underrubruken psychology samt orden experience och perception. 
Sökordet Diabetes Type 1 fanns i databasens Medical Subject Headings [MeSH] 
varpå psychology adderades som en subheading (underrubrik). De resterande orden 
experience och perception söktes som fritext med trunkering (*)(se tabell 1, bilaga 
A). Den första sökningen gjordes med kombinationen (”Diabetes Mellitus, Type 
1/psychology”[Mesh]) AND ((experience*) OR perception*). Denna sökning 
resulterade i 628 träffar. Därefter avgränsades sökningen genom abstract, 5 years, 
english och birth-18 years (se tabell 2, bilaga B). Efter avgränsningar resulterade 
sökningen i 99 träffar.  

Vid det andra söktillfället användes samma sökkombination och avgränsningar, 
förutom att databasen söktes igenom från 10 år tillbaka istället för 5 år. Denna 
sökning resulterade i 191 träffar (se tabell 2, bilaga B).  

För att inte missa eventuellt relevanta artiklar utökades sökorden vid de två sista 
söktillfällena. Likt de två första sökkombinationerna användes Mesh-termen Diabetes 
Type 1/psyschology samt orden experience* och perception* genom fritext. Vid den 
tredje sökordskombinationen adderades dessutom sökordet Life som även fanns i 
databasens Medical Subject Headings [MeSH]. Den kompletta sökordskombinationen 
blev (”Diabetes Mellitus, Type 1/psychology”[Mesh]) AND ”Life”[Mesh])) AND 
((experience*) OR perception*). De avgränsningar som gjordes var abstract, 10 years, 
english och birth-18 years. Denna sökning resulterade i 41 träffar men inga nya 
relevanta artiklar påträffades och redovisas därför inte i sökhistoriken.  

I den fjärde och sista sökningen användes sökordskombinationen (”Diabetes Mellitus, 
Type 1/psychology”[Mesh]) AND ((experience*) OR perception*)) AND 
adolescent*) AND child*). Med samma avgräsningar som den tredje sökningen 
resulterade denna i 123 träffar. Inte heller i den här sökordkombinationen tillkom 
några nya relevanta artiklar och redovisas därför inte i sökhistoriken.  
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Artikelsökning CINAHL 
Den andra databasen som söktes i var CINAHL. Även i denna databas gjordes fyra 
sökningar. Vid det första tillfället användes sökordet Diabetes Mellitus Type 1, med 
underrubriken Psychological Factors (PF), experience och perception. Sökordet 
Diabetes Type 1 fanns i databasens Major Headings [MH]. De resterande sökorden 
experience och perception söktes som fritext med trunkering (*)(tabell 1, bilaga A).  

Den första sökningen gjordes med kombinationen (MH ”Diabetes Mellitus, Type 
1/PF”) AND (experience* OR perception*). Denna sökning resulterade i 177 träffar. 
Därefter avgränsades sökningen genom research article, english, march 2010 till april 
2015 och all child (se tabell 2, bilaga B). Efter avgränsingar resulterade sökningen i 
27 träffar.  

Vid det andra söktillfället användes samma sökkombination och avgränsningar, 
förutom att databasen söktes igenom från mars 2005 till april 2015. Denna sökning 
resulterade i 51 träffar (se tabell 2, bilaga B).  

Likt de två första sökningarna användes CINAHLs Major Headings [MH] med 
Diabetes Type 1 med underrubriker Psychological Factors (PF) i de två sista 
sökningarna. Vid den tredje sökningen kompleterades sökkombinationen med Life, 
som till skillnad från PubMed inte fanns som ämnesord utan istället söktes genom 
fritext. Samma begänsningar som användes vid den föregående sökningen användes i 
de båda kontrollsökningarna. Den tredje sökordskombinationen var (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 1/PF”) AND (”Life”) AND (experience* OR perception*). Denna 
sökning resulterade i 20 träffar men inga nya relevanta artiklar upptäcktes och 
redovisas därför inte i sökhistoriken.  

Den fjärde och sista sökningen gjordes med sökordskombinationern (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 1/PF”) AND (experience* OR perception*) AND (adolescent* AND 
child*). Denna sökning gav 10 träffar men inte heller med denna 
sökordskombinationen framkom några nya relevanta artiklar och redovisas därför inte 
i sökhistoriken.  

Artikelsökning Psycinfo 
Den tredje databasen som genomsöktes var PsycInfo. Samma sökningar som i de två 
föregående databaserna gjordes och ämnesordes diabetes mellitus fanns som 
Thesaurus Subject [SU.EXACT]. Experience och perception söktes genom fritext 
med trunkering (*)(se tabell 1, bilaga A).  

Vid det första söktillfället användes kombinationen SU.EXACT(”Diabetes Mellitus”) 
AND (experience* OR perception*). Eftersom PsycInfo inte hade Diabetes Mellitus 
Typ 1 som ämnesord granskades först artiklarna efter vilken typ av diabetes som de 
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handlade om. Denna sökning resulterade i 649 träffar. Därefter avgränsades 
sökningen genom english, birth-12 y och adolescens 13-17y, från mars 2010 till april 
2015 och Journal article (se tabell 2, bilaga B). Efter avgränsningen resulterade 
sökningen i 28 träffar.  

Vid det andra söktillfället användes samma sökkombination och avgränsningar, 
förutom att databasen söktes igenom från mars 2005 till april 2015. Denna sökning 
resulterade i 53 träffar (se tabell 2, bilaga B).  

Likt i de två föregående databaserna gjordes en kontrollsökning på orden life, (liv), 
adolescent, (tonåring) och child (barn). Samma begränsningar som föregående 
sökning användes vid båda kontrollsökningarna. Den tredje sökordskombinationen 
var SU.EXACT(”Diabetes Mellitus”) AND (experience* OR perception*) AND life. 
Denna sökningen resulterade i 17 träffar men inga nya relevanta artiklar upptäcktes 
och redovisas därför inte i sökhisotiken. Den fjärde och sista sökordskombinationen 
var SU.EXACT(”Diabetes Mellitus”) AND (experience* OR perception*) AND 
(adolescent* OR child*). Denna sökning gav 50 träffar men inga nya relevanta 
artiklar påträffades och redovisas inte i sökhistoriken.  

Sammanfattning 
Totalt gjordes tolv olika sökningar i tre olika databaser. Detta resulterade i totalt 449 
träffar (se tabell 2, bilaga B). Vid varje sökning lästes samtliga titlar varpå de som 
ansågs relevanta för syfet valdes ut. Detta genererade i att totalt 106 artiklar valdes ut 
för genomläsning av abstrakt. Efter inklusions- och exklusionskriterier valdes 32 
stycken artiklar ut för djupare granskning. Dessa lästes först igenom två gånger 
enskilt och därefter gemensamt. Efter genomläsning, granskning och diskussion 
valdes tio stycken artiklar ut som representativa för resultatet. Eftersom syftet var att 
beskriva upplevelsen av ett fenomen valdes främst kvalitativa studier ut eftersom 
dessa har för avsikt att beskriva och tolka (Forsberg & Wengström, 2013). För att 
söka förankring av resulatet i en större population granskades även två stycken 
kvantitattiva artiklar eftersom dessa kan berskriva och kartlägga något genom en 
statistisk analys (Billhult & Gunnarsson, 2012). Även en artikel med mixad metod 
valdes att granskas och användas i studien. Samtliga valda artiklar kvalitetsgranskades 
utifrån Carlsson och Eimans granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). I den 
vetenskapliga granskningen graderades artiklarna från I-III där grad I och II ansågs 
vara tillförlitliga (se bilaga C). Efter kvalitetsgranskning inkluderades alla tio valda 
artiklar varav fem grad I. Av dessa tio artiklar härstammade fyra stycken från USA, 
tre från Sverige, en från Storbritannien, en från Portugal och en från Brasilien.  

DATABEARBETNING 
Inför databearbetningen diskuterades eventuell förförståelse av det valda ämnet. Det 
var av stor vikt att identifiera aspekter som skulle kunna påverka tolkningen av 
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resultatet (Priebe & Landström, 2012). Därefter numrerades samtliga artiklar och 
markerades baserat på vilken databas de hämtats ifrån. Efter att artiklarna lästs 
igenom både individuellt och gemensamt gjordes en artikelöversikt för att redogöra 
för artikelns innehåll och resultat (se bilaga C). Under den individuella 
genomläsningen ströks relevant text över med markeringspenna. Under den andra 
enskilda genomläsningen skrevs den överstukna texten ned på post-it-lappar i olika 
färger beroende på innehållet. Under en gemensam genomgång av artiklarna 
diskuterades det nedsrkivna innehållet som sedan transkriberades till meningsenheter 
på nya post-it-lappar varpå de gamla lapparna kasserades. Dessa placerades på 
respektive artikels framsida. Vid en andra gemensam genomgång av artiklarna samt 
de nedskrivna meningsenheterna togs tre stycken relevanta teman fram; Upplevelsen 
av egenvård, upplevelsen av stöd och upplevelsen av sjukdomens påverkan på 
vardagen. Temat stöd delades in i underrubrikerna stöd genom föräldrar, stöd genom 
vänner och stöd genom sjukvårdsteamet och skola. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Autonomi, att göra gott och att inte skada är huvudprinciperna i de riktlinjer som 
vetenskapsrådet har tagit fram för att skydda individer som deltar i ett 
forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002). I samma dokument redogörs fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Samtliga deltagare i en vetenskplig studie ska därmed få information om studiens 
syfte samt att deltagandet är frivilligt och att ett deltagande får avbrytas när som helst. 
Deltgararen får även information om autonomiskt samtycke till medverkan, att 
deltagarens personuppgifter ska behandlas konfidentielt och att forskningsmaterialet 
enbart ska användas till avsedd studie (ibid.). Eftersom denna litteraturstudie handlar 
om barn vars myndighet faller under föräldrarna var det av stor vikt att de använda 
artiklarna hade ett etiskt godkännande. Därmed inkluderades enbart artiklar godkända 
av en etisk prövningsnämd (se bilaga C).  

RESULTAT 
UPPLEVELSEN AV EGENVÅRD 
Egenvård upplevdes av barn som en svår aspekt i sjukdomen (Carroll & Marrero, 
2006; Huus & Enskär, 2007; Lehmkuhl et al., 2009; Viklund & Wikblad, 2009 och 
Serrabulho, Matos & Raposo, 2012). De tekniska momenten som behandlingen 
dagligen krävde upplevdes av en del barn som svåra och skrämmande, exempelvis att 
nålen skulle brytas och att det skulle göra ont (Damião & Pinto, 2007). En del kände 
även rädsla för fullständig självständighet över egenvården (Leonard, Garwick & 
Adwan, 2005). Samtidigt upplevdes erfarenheter och självkännedom av 
blodsockervärdet vara aspekter som genererade i förbättrad motivation till att uppnå 
goda värden (Karlsson, Arman & Wikblad, 2006). Genom att kunna identifiera 
symptom på höga eller låga blodsockervärden lärde sig barn att känna sina kroppar på 
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ett bättre sätt samt vilken träning och kost som fick dem att må bra (Huus & Enskär, 
2007).  

Barn med goda blodsockervärden var mer positivt inställda till att ta eget ansvar för 
sin diabetesbehandling (Leonard et al., 2005). Den allmänna upplevelsen av att leva 
med DM typ 1 uppgavs förbättras genom en god egenvård (Carroll & Marrero, 2006; 
Karlsson et al., 2006 och Damião & Pinto, 2007). En del uppgav även att förståelsen 
av sjukdomen ökade över tid och att detta resulterde i en bättre egenvård (Fortenberry 
et al., 2014). Det fanns en tro hos barn att ökad kunskap om egenvårdens olika delar i 
särskilda situationer skulle förbättra livskvaliteten (Karlsson et al., 2006). 

UPPLEVELSEN AV STÖD 
Stöd genom föräldrar 
Stöd från föräldrar upplevdes olika mellan barn men sågs av många som ett delat 
ansvar och en delad kunskap (Leonard et al., 2005; Carroll & Marrero, 2006; 
Karlsson et al., 2006; Viklund & Wikblad, 2009 och Serrabulho et al., 2012). En del 
upplevde en oro inför att själva bära hela ansvaret utan föräldrarnas stöd (Leonard et 
al., 2005). Stödet kunde visas genom att påminna, stötta och hjälpa till med att lösa 
vardagliga problem (Viklund & Wikblad, 2009). En del upplevde även att föräldrars 
stöd hade fört samman familjen (Leonard et al., 2005), exempelvis genom att servera 
alla i familjen samma typ av måltid (Viklund & Wikblad, 2009).  

I en studie av Leonard et al. (2005) påvisades att barn och med god kontroll av 
blodsockervärdet generellt hade en bra upplevelse av föräldrars stöd. Studiens andra 
fokusgrupp, barn med sämre kontroll av blodsockervärdet, upplevde däremot 
föräldrarnas stöd och påminelser mer negativt (ibid.). Detta kunde resultera i att 
kontroller och behandlingar av DM typ 1 undveks för att undvika konflikter (Leonard 
et al., 2005 och Carroll & Marrero, 2006). En annan negativ apsket som barn 
upplevde var känslan av att bli behandlade annorlunda av föräldrarna (Huus & 
Enskär, 2007). Detta kunde ses genom en brist av förtroende, irriterande upprepningar 
och strikta regler (ibid.). Föräldrarnas oro och överbeskyddande ageranden upplevdes 
som stressande och irriterande (Carroll & Marrero, 2006). Särskilda konflikter kunde 
uppstå i de äldre tonåren eftersom det kunde vara oklart vem som hade mest ansvar 
(Karlsson et al., 2006). Omställningen mellan delat och eget ansvar kunde medföra 
sämre värden varpå föräldrarnas kontroll uppfattades som dömande och ifrågasättande 
(Karlsson et al., 2006). Föräldrars kontrollbehov kunde även försämra barns 
motivation till att förbättra hanteringen av sjukdomen (Karlssonet al., 2006 och 
Viklund & Wikblad, 2009). Barn påpekade även vikten av att föräldrarnas påminelser 
inte fick uppfattas som ständigt upprepande (Karlsson et al., 2006). Föräldrarnas 
förtroende i hanteringen av sjukdomen beskrevs som en viktig aspekt, vilket 
fösvårades när barn ibland upplevde föräldrarnas kunskap och förståelse som 
otillräcklig (Carroll & Marrero, 2006 och Viklund & Wikblad, 2009).  
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Stöd genom vänner 
Generellt upplevde barn vänner som stöttande (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson et 
al., 2006; Damião & Pinto, 2007; Serrabulho et al., 2012 och Spencer, Cooper & 
Milton, 2012). Men okunniga vänner upplevdes emellertid som besvärliga eftersom 
individen med diabetes ofta fick förklara sjukomen och besvara frågor om den 
(Carroll & Marrero, 2006). Okunniga och oförstående vänner kunde även upplevas 
som stressande vilket i vissa fall påverkade barns beslut i behandlingen av DM typ 1 
(Lehmkuhl et al., 2009). Detta kunde bland annat resultera i att sociala aktiviteter 
prioriterades framför kontroll och behandling av sjukdomen (Spencer, Cooper & 
Milton, 2012). Vänners okunnighet och oro kunde visas genom ständiga frågor om 
hur individen med DM typ 1 mådde. En del upplevde även vännerna som 
överbeskyddande och oförstående. Det framkom en oro bland barn med DM typ 1 
över hur lite kunskap vänner och övriga ungdomar hade om sjukdomen (Carroll & 
Marrero, 2006). Barn belyste värdet av att nära vänner hade en god kunskap om 
diabetes och att de då kände sig säkra i vänners sällskap (Karlsson et al., 2006). 
Vännerna med god kunskap upplevdes som en resurs genom att de påminde om 
kontroller och behandlingar samt att de kunde identifiera tydliga symptom vid högt 
respektive lågt blodsockervärde (Lehmkuhl et al., 2009).  

Barn tyckte att det var bra när vänner inte gjorde en så stor sak av sjukdomen utan 
behandlade individen med DM typ 1 som vem som helst i vännskapskretsen (Damião 
& Pinto, 2007 och Lehmkuhl et al., 2009). En del uppgav däremot att de, av sina 
vänner, blev sedda på ett annorlunda när de hade fått diagnosen (Huus & Enskär, 
2007). Vänners sällskap uppgavs av en del påverka hanteringen av diabetesen 
(Lehmkuhl et al., 2009). Barn erkände att de kunde glömma bort att kontrollera och 
behandla sjukdomen (ibid.). I situationer där vänner inte var stöttande kunde barn 
gömma sin diabetes för att inte uppfattas som annorlunda (Spencer et al., 2012). 
Därför var vänners acceptans av stort värde för individer med DM typ 1 (Karlsson et 
al., 2006). Känslan av att vara annorlunda kunde upplevas både positivt, genom att 
mogna snabbare än vänner, och negativt genom att inte alltid kunna delta i alla 
aktiviteter som vännerna gjorde (Huus & Enskär, 2007). Det var dock inte alla som 
upplevde en snabbare mognad som något positivt. En del såg det mer som ett tvång 
att tvingas att ta mer ansvar än vänner (Carroll & Marrero, 2006 och Viklund & 
Wikblad, 2009).  

Stöd genom sjukvårdsteamet och skolan 
Barn upplevde sjukvårdsteamet som stöttande (Spencer et al., 2012; Serrabulho et al., 
2012 och Karlsson et al., 2006). Stödet från sjuvårdsteamet ökade individens 
självkänsla och uppmanade den unge personen till eget beslutstagande (Serrabulho et 
al., 2012). De negativa aspekterna som barn upplevde med sjukvårdsteamet var att 
den information och undervisning som delades ut inte var anpassade efter just deras 
liv och var därför svår att applicera i vardagen (Spencer et al., 2012 och Karlsson et 
al., 2006).  
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Barn upplevde skolan som ett stöd (Serrabulho et al., 2012), men en del uppgav 
överbeskyddande lärare vid skolidrotten vilket upplevdes som särbehandlande och 
irriterande (Carroll & Marrero, 2006 och Huus & Enskär, 2007).  

UPPLEVELSEN AV SJUKDOMENS PÅVERKAN PÅ VARDAGEN 
En del barn upplevde att diabetesen höll dem i ett grepp (Carroll & Marrero, 2006). 
Det kunde vara svårt att leva ett vanligt liv med de strikta rutiner som medföljde 
sjukdomen (Huus & Enskär, 2007). En del belyste svårigheter i att planera sin 
nutrition, motstå dagliga frestelser och att stå upp för de diabetesrelaterade beslut som 
skulle tas (Viklund & Wikblad, 2009). Dessa dagliga rutiner skulle kvarstå genom 
hela livet (Karlsson et al., 2006), och ansågs av många barn vara tidskrävande 
(Carroll & Marrero, 2006; Huus & Enskär, 2007; Lehmkuhl et al., 2009 och Viklund 
& Wikblad, 2009). En del uppgav till och med att sociala situationer ibland undveks 
eftersom egenvården prioriterades (Spencer et al., 2012). Bland yngre barn kunde 
sjukdomen även upplevas som stressande och irriterande (Carroll & Marrero, 2006). 
Sportaktiviteter kunde upplevas som svåra eftersom det var nödvändigt att kontrollera 
blodsockret, vilket uppgavs störa och avbryta aktiviteten (Carroll & Marrero, 2006 
och Lehmkuhl et al., 2009). Bland äldre barn upplevdes DM typ 1 även ha en 
påverkan på bilkörning och karriärsval på grund av de ständiga kontrollerna (Carroll 
& Marrero, 2006). En god problemlösningsförmåga, vilket dels upplevdes generera i 
en känsla av lycka, uppgavs även vara en nyckel till att bemästra de vardagliga 
utmaningar som följde med DM typ 1 (Karlsson et al., 2006). Generellt upplevde barn 
en känsla av ett pendlande mellan att vara ”normal” och att vara annorlunda (Huus & 
Enskär, 2007). 

Den allmänt negativa upplevelsen av att leva med DM typ 1 förbättrades över tiden 
(Carroll & Marrero, 2006 och Fortenberry et al., 2014). En större självständighet med 
högre behandlingskontroll, färre konsekvenser och negativa känslor associerades med 
en bättre livskvalitet (ibid.). En del erkände till och med att den fysiska konditionen 
gynnats av sjukdomen (Damião & Pinto, 2007). Men det fanns skillnader i den 
allmänna upplevelsen av att leva med DM typ 1 mellan yngre och äldre deltagare. 
Yngre barn beskrev det som stressande och irriterande medan de äldre hade accepterat 
sjukdomen och kände inte längre någon frustration över att leva med den (Carroll & 
Marrero, 2006). En del beskrev det som att DM typ 1 med tiden blev naturlig och att 
rutinerna skedde per automatik (Carroll & Marrero, 2006). I en studie av Serrabulho 
et al., (2012) beskrevs den allmänna upplevelsen av livsglädje i vardagen bland barn 
med DM typ 1 som relativt god (ibid.). 
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DISKUSSION 
METODDISKUSSION 
Samtliga artiklar i studien söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. 
Dessa databaser ansågs vara relevanta för studiens syfte eftersom de består av 
forskning inom omvårdnad (Karlsson, 2012). För att öka pålitligheten i studien ansågs 
det vara av vikt att söka i de databaser vars inriktning bedömdes vara relevanta för 
studiens syfte (ibid.).  

För att erhålla mer specificerade resultat användes databasernas ämnesordlista. 
Genom användning av ämnesord avgränsas sökningen och blir mer specifik vilket 
anses vara en styrka för studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). I 
studien söktes ordet Diabetes Mellitus Type 1 som ämnesord. Både PubMeds 
ämnesordlista [MeSH] och CINAHLs [Major Headings] innehöll Diabetes Mellitus 
Type 1 som ämnesord. PsycInfo erbjöd enbart Diabetes Mellitus utan specificering till 
typ 1. Därför gjordes en senare exkludering av de artiklar vars innehåll inte 
innefattade diabetes typ 1. PsycInfo erbjöd heller inte tillägsfunktionen av ordet 
Psychology vilket kan har varit till studiens nackdel. Däremot är databasens 
huvudområde psycologi vilket är till studiens fördel. Med den kompletterande 
exkluderingen i databasen PsycInfo anses alla de tre databasernas 
ämnesordstillgänglighet stärka studiens trovärdighet. Eftersom studien fokuserade på 
barn åldarna 10-18 år gjordes begränsningar i alla tre databaser. Men den mest 
relevanta begränsningen som erbjöds i databasen PsycInfo var från födseln och upp 
till 17 år. Detta innebär att 18-åringar har uteslutits vilket kan försvaga studiens 
trovärdighet.  

För att bredda sökordskombinationernas resultat användes funktionen trunkering (*) 
på orden experience* och perception*. Att trunkering användes på ordet experience* 
och inte experienc* kan ha varit en svaghet då relevanta artiklar möjligen har 
förbisetts. För att öka studiens trovärdighet användes så få begränsningar som möjligt. 
De begräningar som gjordes var research article, språk, datum och ålder. Det gjordes 
ett aktivt val att avgränsa sökningarna till barn och tonåringar via databasernas 
begränsningsfuktioner. För att säkerställa att inga relevanta artiklar skulle förbises 
gjordes en kontrollsökning där orden adolescent* och child* söktes genom fritext. 
Denna sökning resulterade inte i några nya upptäckter, vilket stärker studien. 
Funktionen att enbart inkludera fulltextartiklar hade ökat risken för att relevanta 
sökningar exkluderats eftersom artiklarna skulle väljas efter fulltext och inte 
innehållet (Östlundh, 2012). Denna funktion valdes därför bort vilket stärker studiens 
överförbarhet. 

För att säkra studiens aktualitet söktes först artiklar från år 2010 men eftersom 
materialet ansågs vara otillräckligt utökades åldersspannet till år 2005. Risken finns 
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därför att studien inte helt utgör exemplifieringar på aktuella förhållanden. Med tanke 
på den materiella och tekniska utvecklingen av diabetesrelaterad behandlings- och 
kontrollmetoder ansågs en tidsbegränsning på tio år vara absolut maxgräns. Detta kan 
anses vara både en styrka och en svaghet i studiens överförbarhet Den första 
gallringen baserades på artiklarnas titlar. Detta kan försvaga studiens trovärdighet 
eftersom titeln inte alltid representerar studiens hela innehåll vilket gör att relevanta 
artiklar kan ha förbisetts. Två av de valda artiklarna innehåller inte enbart barn och 
tonåringars upplevelser utan även föräldrar och vänners. Dessa valdes dock att 
inkluderas eftersom barnen och tonåringarnas svar ansågs vara väl representativa för 
studiens syfte, härstammade från två likvärdiga länder som Sverige och var relativt 
aktuella (Bilaga C, artikel 1 och 5).  

Sju av de tio utvalda resultatartiklarna var av kvalitativ ansats som enligt Forsberg 
och Wengström (2013) avser att besrkiva och tolka ett fenomen. Eftersom studiens 
syfte var att beskriva barns upplevelser av att leva med DM typ 1 ansågs den 
kvalitativa metodiken stärka studiens trovärdighet. De resterande tre artiklarna bestod 
av två med kvantitativ ansats och en med en mixad metodik. Artiklar med kvantitativ 
ansats inkluderades för att söka förankring i en större population vilket stärker 
studiens överförbarhet. Liknande svar förekommer i olika artiklars resultat och det 
kan ge en bredd åt studien. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översattes 
till svenska. Det finns därför en risk för feltolkningar vilket kan förvaga studiens 
trovärdighet.  

Samtliga artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 
Granskningen genomfördes individuellt och jämfördes sedan gemensamt för att uppnå 
konsensus och tilldela vardera artikel en vetenskaplig grad. Denna 
granskningsprocess kan anses stärka studiens pålitlighet. Av de tio inkluderade 
artiklarna erhöll fem stycken grad I och resterande artiklar grad II. De artiklar som 
inte erhöll grad I i vetenskaplig kvalitet uppfyllde inte helt kriterier som diskussion av 
felkällor, egenkritik eller anknytning till tidigare forskning. En del ansågs även ha ett 
otillräckligt djup i beskrivning av metod samt vad gäller bortfallsanalys. De fem 
artiklar som erhöll grad I i vetenskaplig kvalitet anses stärka studiens pålitlighet 
samtidigt som den försvagades av de resterande artiklar med grad II. Eftersom inga 
artiklar erhöll grad III eller lägre bedömdes samtliga inkluderade artiklar vara av 
tillräcklig eller god vetenskaplig kvalitet vilket stärker studien. Enligt Carlsson och 
Eiman (2003) anses en artikel med grad III eller lägre vara av otillräcklig vetenskaplig 
kvalitet och hade därför inte inkluderats i studiens resultat (ibid.).  

Studiens inkluderade artiklar kommer från Sverige (3), USA (4), Storbritannien (1), 
Portugal (1) och Brasilien (1). Artiklarna från USA och Storbritannien inkluderades 
eftersom dessa ansågs vara kulturellt jämställda med Sverige och bedömdes därför ha 
god applicerbarhet på svenska förhållanden vilket stärker studiens överförbarhet. De 
resterande två artiklarna från Portugal (1) respektive Brasilien (1) inkluderades då 
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dessa bedömdes relevanta för studien. Det finns en medvetenhet om att kulturella 
skillnader kan påverka resultatet vilket försvagar överförbarheten. I de tio valda 
artiklarna deltog sammanlagt 466 barn diagnostiserade med DM typ 1. Av dessa var 
84 killar och 108 tjejer. På de resterande 274 deltagarna gavs ingen könsbeskrivning 
vilket kan ha påverkat resultatets pålitlighet.  

Innan databearbetningen påbörjades diskuterades förförståelsen kring det utvalda 
ämnet. Förförståelsen som identifierades grundade sig i egna erfarenheter. Genom att 
identifiera eventuell förförståelse kan studien både stärkas och fösvagas (Henricson, 
2012). Studiens trovärdighet stärks genom att öka medvetenheten av förförståelsen 
och därmed undviks eventuell färgning av resultatet. Studien kan däremot även 
försvagas då det inte helt går att utesluta en viss mån av färgning av databearbetning 
och resultat (ibid.).  

Samtliga tio resultatartiklar hade erhållit ett godkännande av en etisk kommitté vilket 
bedöms stärka studiens trovärdighet eftersom artiklar med ett etiskt godkännande ökar 
den vetenskapliga kvaliteten (Wallengren & Henricson, 2012).  

RESULTATDISKUSSION 
Resultatet återges i tre teman vilka förklarar barns upplevelser av att leva med DM 
typ 1. Egenvården, som var det första temat, upplevdes vara en av de svåra aspekterna 
med sjukdomen men med tiden ökade förståelsen av sjukdomen vilket genererade i 
förbättrad egenvård. Det andra temat var upplevelsen av stöd. Detta tema gestaltades 
genom tre underrubriker för att tydliggöra stödrelaterade aspekter i barns upplevelser 
av sjukdomen. I den första underrubriken, stöd genom föräldrar, framkom det att 
stödet var viktigt men att det skulle ges på rätt sätt för att barn inte skulle uppleva 
föräldrarna som irriterande och dömande. I den andra underrubriken presenterades 
upplevelser av stöd genom vänner. Vänners stöd ansågs generellt vara betydelsefullt 
men vikten av vänners kunskap om sjukdomen belystes. Den tredje och sista 
underrubriken i temat stöd var stöd genom sjukvårdsteamet och skolan. Barn 
upplevde sjukvårdsteamet som stöttande men de ansåg att informationen och 
undervisningen inte alltid var applicerbar i vardagen. Även skolan ansågs vara 
stöttande men barn kunde uppleva en del lärare som överbeskyddande. I det sista 
temat beskrevs upplevelsen av sjukdomens påverkan på vardagen. De vardagliga 
rutiner som sjukdomen krävde upplevdes som tidskrävande men den allmänt negativa 
upplevelsen av att leva med DM typ 1 förbättrades över tiden. 

Studien visade att en del barn upplevde egenvården som en svår aspekt av sjukdomen 
(Serrabulho et al., 2012). Detta styrks även av Sparapani, Jacob och Nascimento 
(2015) som framhäver barns osäkerhet, rädsla och smärta i diabetesbehandlingen. 
Även de tekniska momenten i den diabetesrelaterade behandlingen beskrevs som 
skrämmande (Damião & Pinto, 2007). Enligt Agardh och Berne (2009) ska 
sjuksköterskor lära barn med DM typ 1 att hantera de tekniska delarna i behandlingen 
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av sjukdomen samtidigt som främjandet av individens autonomi ska belysas. Fokus 
kan därför inte enbart ligga på de medicinska delarna (ibid.), vilket även syrks av 
omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen som belyser vikten av att se vårdandet av en 
individ ur ett bredare perspektiv (Alvsvåg, 2014). Även enligt Almås et al., (2011) ska 
sjuksköterskan basera omvårdnaden för främjandet av egenvården på individens 
intressen (ibid.).  

Eftersom en person med DM typ 1 helt saknar en egen produktion av insulin är  
egenvården en livsviktig del av vardagen för en person med sjukdomen (Delamater, 
2009). Det förklarar påståendet om att egenvården har en stor roll i barns upplevelser 
av att leva med DM typ 1 (Carroll & Marrero, 2006; Karlsson et al., 2006 och Damião 
& Pinto, 2007). Även omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem belyser vikten av att 
optimera egenvården (Eldh, 2012). Synen på patientdelaktigheten delar Orem med 
andra omvårdnadsteoretiker som Katie Eriksson och Florence Nightingale. För att 
främja patientdelaktigheten är det viktigt att sjuksköterskan skapar en tillitsgivande 
relation med patienten (ibid.). 

Resultatet visade att barns självkänsla upplevdes öka genom stöd från sjukvårdsteamt 
som även uppmande individen till eget beslutstagande (Serrabulho et al., 2012). 
Funnell och Andreson (2005) beskriver stödet som viktigt för att utveckla ett så kallat 
empowerment, eller självständighet, i kontexten egenvård (ibid.). I resultatet beskrevs 
en god problemlösningsförmåga som nyckeln till att lösa vardagliga problem vilket 
genererade i lycka (Karlsson et al., 2006). Samtidigt framkom det att barn ibland 
upplevde sjukvårdsteamets information och utbildning som svår att applicera i 
vardagen (Karlsson et al., 2006 och Spencer et al., 2012). Detta visar på vikten av att 
vårdmötena anpassas utifrån varje individs särskilda livssituation och kulturella 
bakgrund (Moser et al., 2009). Enligt Modic et al., (2013) upplever sjuksköterskor att 
de har för lite kunskap om de olika behandlingsmetoderna inom diabetes vilket gör att 
de känner sig osäkra i vårdandet av en diabetiker (ibid.). En reflektion till detta är att 
bristen av kunskap hos sjuksköterskor avspeglar sig i den så tillitskrävande relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten vilket kan påverka patientdelaktigheten negativt.  

DM typ 1 är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling (Hackworth et al., 
2013). I resultatet beskrev barn att förståelsen av sjukdomen ökade över tid vilket 
resulterade i en bättre egenvård (Fortenberry et al., 2014). Vanliga symtom på höga 
blodsockervärden kan yttra sig genom ökad urinvolym och törst, ofrivillig 
viktnedgång och nedsatt allmäntillsånd (Almås et al., 2011). Genom bättre 
självkännedom och förmåga att identifiera dessa symtom upplevde en del att 
motviationen ökade till en förbättrad egenvård (Karlsson et al., 2006 och Huus & 
Enskär, 2007). 

Upplevesen av föräldrarnas stöd varierade mellan barnen (Leonard et al., 2005; 
Carroll & Marrero, 2006; Karlsson et al., 2006; Viklund & Wikblad, 2009 och 
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Serrabulho et al., 2012). Enligt Cullberg (2006) karaktäriseras en del av tonåren av 
spänningar mot familjen. Det framkom i resultatet att särskilda konflikter kunde 
uppstå mellan äldre barn och föräldrar (Karlsson et al., 2006). Anledningen till 
konflikterna kunde vara den oklarhet som uppstod om vem som egentligen bar 
ansvaret över vården av sjukdomen (ibid.). Även detta kan förklaras av Cullberg 
(2006) som beskriver adolescensen, alltså de senare tonåren, som en tid mellan två 
världar. Tonåringen befinner sig i en tid där både barn- och vuxenvärlden gör sig 
påminda (ibid.). Även Jaser (2010) belyser strävan efter balans mellan självständig 
autonomitet och beroendet av andra personer och yttre faktorer. Detta kan ses som en 
stressfaktor och påverkar livskvaliteten negativt (ibid.). I resultatet framkom även 
skillnader i attityden mot föräldrars stöd beroende på barn och tonåringens 
blodsockervärde (Leonard et al., 2005). Individer med en generellt god kontroll över 
blodsockervärdet upplevde föräldrars stöd som bättre än de med sämre 
blodsockervärde. Hos barn med sämre blodsockervärde upplevdes föräldrarnas stöd 
istället som negativt (ibid.). I resultatet belystes vikten av att känna föräldrarnas 
förtroende. En del upplevde att detta försvårades på grund utav föräldrars okunskap 
och oförståelse (Carroll & Marrero, 2006 och Viklund & Wikblad, 2009). En 
reflektion är att om barns egenvård ska förbättras borde relationen med föräldrarna 
uppmärksammas av sjuksköterskan som, enligt Moser et al., (2009), ska fungera som 
ett stöd och ge bästa möjliga vård utifrån alla perspektiv (ibid.).   

I resultatet framkom det att barn generellt upplevde vänners stöd som positivt (Carroll 
& Marrero, 2006; Karlsson et al., 2006; Damião & Pinto, 2007; Serrabulho et al., 
2012 och Spencer et al., 2012). Enligt Lehmkuhl et al., (2009) kunde vänner ses som 
en resurs i hanteringen av diabetesen genom att de påminde om kontroller och 
behandling. Kamrater kunde även identifiera symtom vid högt respektive låg 
blodsockervärde (ibid.). Denna uppfattning framkommer även i en tidigare studie av 
Wagner, Heapy, James och Abbott (2006). En förutsättning för att vänner skulle anses 
vara en resurs var att de hade god kunskap om sjukdomen, dess symtom och 
behandling (Karlsson et al., 2006). Det framkom även i resultatet att en del barn 
upplevde en oro över hur liten kunskap jämnåriga faktiskt hade om diabetes (Carroll 
& Marrero, 2006). Vänners okunnighet och oförståelse ansågs vara stressande och 
kunde påverka hanteringen av sjukdomen negativt (Lehmkuhl et al., 2009). En 
reflektion över detta är att utbildningen och informationen om diabetes i grundskolan 
inte är tillräcklig och att en ökad kunskap bland unga människor behövs. En del barn 
upplevde ibland vänner som negativt överbeskyddande (Carroll & Marrero, 2006). 
Detta stärks i en studie av Freeborn, Dyches, Roper och Mandleco (2013) där 
överbeskyddande vänner anses vara irriterande. I resultatet betonades även vikten av 
att inte känna sig annorlunda och en del beskrev en känsla av att pendla mellan att 
vara ”normal” och att vara annorlunda (Huus & Enskär, 2007). Detta kan bekräftas 
dels av Cullberg (2006) som beskriver tonåren som den tid när identiteten är som 
viktigast att finna, men också av Boman et al., (2014) som hävdar att både 
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personligheten och identiteten har en inverkan på hur en tonåring hanterar en kronisk 
sjukdom (ibid.).  

KONKLUSION 
Barn med DM typ 1 upplevde egenvården som en svår aspekt av diabetesen. Det som 
främst ansågs vara svårt var de tekniska momenten som sjukdomen dagligen krävde. 
Över tid upplevdes förståelsen och kunskapen för diabetesen öka vilket resulterade i 
förbättrad egenvård. Stöd upplevdes olika, dels beroende vem stödet kom ifrån men 
även hur följsam individen var med egenvården. Stödet från föräldrar upplevdes 
generellt vara positivt men konflikter kunde uppstå i de senare tonåren eftersom det 
under den tiden fanns oklarheter kring vem som bar ansvaret över hanteringen av 
sjukdomen. Även stödet från vänner upplevdes generellt vara positivt. En 
förutsättning var att vänner hade god kunskap om sjukdomen, vilken däremot 
upplevdes vara bristfällig i den stora mängden. Vidare upplevdes stödet från 
sjukvårdsteamen vara positivt. Däremot upplevdes informationen vara svår att 
applicera i barns vardag vilket indikerade på bristfällig individualisering av 
undervisningen. En del upplevde att sjukdomen var tidskrävande med de strikta 
rutinerna som den krävde. Barn belyste svårigheter i diabetesrelaterade beslut som 
exempelvis att motstå dagliga frestelser. Även sportaktiviteter upplevdes svåra 
eftersom det var nödvändigt att hålla koll på blodsockervärdet. En god 
problemlösningsförmåga upplevdes vara nyckeln till en väl fungerande vardag. 

IMPLIKATION 
Diabetes typ 1 ökar både internationellt samt nationellt och förekomsten av 
sjukdomen påträffas allt mer inom vården. Sjuksköterskans kunskap om sjukdomen 
har aldrig varit viktigare men eftersom det främst är barn som drabbas är det inte 
enbart den medicinska kunskapen som optimerar vården för den unge patienten. Varje 
patientmöte måste på en djupare nivå individanpassas för att förenkla vardagen för en 
person med diabetes typ 1. Exempelvis en djupare förståelse för den enskilde 
individens intressen. En mer individanpassad frågeställning hos sjuksköterskan inför 
varje patientmöte skulle kunna vara; hur ska vardagen med diabetes mellitus 
förbättras för just den här individen? Sjuksköterskans roll i förbättringen av barns 
uplevelser av vardagen måste därför diskuteras närmare. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycInfo 

Diabetes  Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus 

Erfarenhet/upplevelse Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Uppfattning Perception* (fritext) Perception* (fritext) Perception* (fritext) 

Psychologi Psychology Psychology Factors (PF)  



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

10/3 PubMed (”Diabetes Mellitus, Type 
1/psychology”[Mesh]) AND 
((experience*) OR perception*) 
Additional filters: Abstract; 
english; 10 years; birth-18 years 

191 37 9 5 

10/3 CINAHL (MH ”Diabetes Mellitus, Type 
1/PF”) AND (experience* OR 
perception*) 
Additional filters: Research article; 
english; march 2005-april 2015; all 
child 

51 13 3 1 

10/3 PsycInfo SU.EXACT(”Diabetes Mellitus”) 
AND (experience* OR 
perception*) 
Additional filters: Journal article; 
english; march 2005-april 2015; 
birth-12y och adolescens 13-17y 

53 3 1 1 

6/3 PubMed (”Diabetes Mellitus, Type 
1/psychology”[Mesh]) AND 
((experience*) OR perception*) 
Additional filters: Abstract; 
english; 5 years; birth-18 years 

99 32 10 1 

6/3 CINAHL (MH ”Diabetes Mellitus, Type 
1/PF”) AND (experience* OR 
perception*) 
Additional filters: Research article; 
english; march 2010-april 2015; all 
child 

27 12 3 1 

6/3 PsycInfo SU.EXACT(”Diabetes Mellitus”) 
AND (experience* OR 
perception*) 
Additional filters: Journal article; 
english; march 2010-april 2015; 
birth-12y och adolescens 13-17y 

28 9 6 1 

Totalt:   449 106 32 10 
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens  Carroll, AE., & Marrero, DG. (2006). The Role of Significant Others in Adolescent Diabetes. The 
Diabetes EDUCATOR, 32(2), 243-252. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att undersöka hur diabetes påverkar tonåringars upplevelse av livskvalitet, relation med föräldrar, 
vänner, skola och läkare. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 

Urval Genom en läkare och ändamålsenligt urval rekryterades 31 tonåringar, 18 killar och 13 tjejer i 
åldrarna 13-18 år. Dessa delades in i 5 stycken fokusgrupper. Inkluderingskriterier: diabetes typ 1 
och 13-18 år.  

Datainsamling Intervjuer gjordes under två timmar som bandades och transkriberades. 

Dataanalys Det bandade materialet lyssnades igenom och det transkriberade lästes. Forskarna diskuterade 
sedan centrala delar om tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 och hur det 
påverkar relationer. Därefter kategoriserades det fram teman. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Personlig upplevelse av att leva med diabetes 
Den generella uppfattningen av att leva med sjukdomen var god. Deltagarna pratade mer om 
svårigheterna med att behandla sjukdomen i vardagen än om att vara obotligt sjuk.  
Äldre deltagare upplevde känslan av att behöva växa upp snabbare än sina vänner. Yngre 
deltagare upplevde sjukdomen som stressfull och irriterande.  
En upplevelse av diabetes var att den var tidskrävande vilket gjorde att det var svårt att vara 
spontan. Sjukdomen kunde även upplevas som hämmande av fysiska aktiviteter och drömmar. 
En större erfarenhet av egenvård kunde minska stressen med att ha sjukdomen. Erfarenheten 
förbättrade självkännedomen och de kunde bättre förutse högt eller lågt blodsocker. Detta ledde 
till mindre rädsla och större bekvämlighet i sjukdomen.  
Påverkan på relationer 
Tonåringar upplevde att föräldrars kontroll och oro ibland var iriiterande och stressande. En del 
tonåringar upplevde att de inte fick göra ”normala” saker på grund av föräldrars överbeskyddande 
kontroll. För att undvika konflikter undvek ibland tonåringar att testa sitt blodsocker om de kände 
på sig att resultatet skulle vara högt eller lågt. Föräldrar såg trots det som ett stöd men det var 
viktigt att tonåringarna kände föräldrarnas förtroende för egenvården.  
Vänner såg generellt som ett stöd som hjälpte att påminna om egenvården. Faktorer som ansågs 
vara jobbiga var frågor och oförståelse.  
I möten med vårdpersonal belyste tonåringar vikten av att ses som en individ och inte en 
diabetiker och att vårdpersonalen tog sig tid att besvara alla frågor. 
Inverkan på skolan 
Generellt ansåg tonåringar att sjukdomen inte påverkade skolgången nämnvärt. Däremot kunde 
idrottslektionerna vara besvärande med överbeskyddande lärare.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens  Damião, EBC., & Pinto, CMM. (2007). ”BEING TRANSFORMED BY ILLNESS”: 
ADOLESCENTS´ DIABETES EXPEREINCE. Rev Latino Emfermagem, 15(4), 568-574. 

Land  
Databas 

Brasilien 
CINAHL 

Syfte Att förstå hur barn och tonåringar med diabetes typ 1 upplever sin sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval 7 barn och tonåringar, 3 tjejer och 4 killar mellan 12-18 år deltog i studien. Dessa rekryterades 
genom ett ändamålsenligt urval på en öppenvård i Sao Paulo. Inklutionskriterier: Diabetes typ 1 
och diagnostiserade i minst 1 år.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde mellan oktober 2003 till juni 2004 genom semistrukturerade intervjuer. 
Dessa bandades och transkriberades.  

Dataanalys Datan kodades, kategoriserades och styckades sedan ner  i mindre delar för att undersöka likheter 
och skillnader. Under hela analysprocessens analyserades upptäckterna vilket möjliggjorde nya 
upptäkter. för att möjligöra nya upptäckter. Liknande fenomen kategoriserades tillsammans.   

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Deltagarna uppgav känslan av att känna sig annorlunda men samtidigt känna sig normal. Det var 
jobbigt att vara annorlunda jämför med vännerna.  
De uppgav även att de med tiden lärde sig att involvera sjukdomen i det dagliga livet och på så 
sätt kunna leva som vilken tonåring som helst. En del barn och tonåringar uppgav även en slags 
tacksamhet över att ha drabbats av sjukdomen eftersom den förbättrade fysisken. De hade insikten 
av att ett bra liv med diabetes var fullt möjligt under förutsättningarna att sjukdomen var under 
god kontroll.  
Vänner ansågs vara ett stöd som såg individen med DM typ 1 som vilken person som helst. Dock 
kunde det vara jobbigt att lära känna nya människor eftersom många inte hade tillräcklig kunskap 
om sjukdomen.  
En faktor som kunde påverka vägen mot självständighet hos en ung med diabetes ansågs vara 
egenvården. Att gå ut ensam utan en närstående ansågs skrämmande då barn och tonåringar 
upplevde ett väldigt stort ansvar i insulinbehandlingen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 3 

 

 

Referens  Fortenberry, K. T,. Berg, C. A., King, P. S., Stump, T., Butler, J. M., Pham, P. K., & Wibe, D. J. 
(2014). Longitudinal Trajectories of Illness Perceptions Among Adolescents With Type 1 
Diabetes. Journal of Pediatric Psychology, 39(7), 687-696. doi:10.1093/jpepsy/jsuo43 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Att undersöka hur barn och tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 utvecklas över 
tid samt att undersöka relationer med inteligens, diabetesansvar och sjukdomens utfall. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Icke experimentell longitudinell design 

Urval Ett kvoturval gjordes och 252 barn och tonåringar startade undersökningen som fullföljdes av 183 
deltagare. Av dessa rekryterades 76% på en diabetesklinik och 24% på en privat klinik. 
Inklutionskriterier var; 10-14 år, diagnostiserad med diabetes typ 1 minst ett år, att deltagaren bor 
med sin mamma och läs- och skrivfärdigheter i engelska eller spanska.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde under 2,5 år. Sammanlagt 4 frågeformulär ,(Illness Perceptions 
Questrionnaire Reviced), mailades med 6 månaders intervall. Deltagarna ombads att ta med 
besvarade formulär vid nätskommande besök på kliniken.  

Dataanalys För att studera longitudinella banor av varje IPQ-skala (skala i frågeformuläret) användes en 
mixad modell av SAS och PROC. Forskarna studerade sedan sambanden med inteligensen bland 
barn och tonåringar vid start och ansvaret av hanteringen av diabetes typ 1. Slutligen studerades 
det hurvida upplevelsen av sjukdomen assosierades med diabetesrelaterade utfall över tid. Alla 
skalor studerades separat. Maximal sonnolikhetsskattning gjordes vid varje beräkning för att 
undvika misstag.  

Bortfall Bortfall redovisas. 

Slutsats Barn och tonåringars generella uppfattning av sjukdomen förbättrades över tid. Förbättrad 
egenvård tillsammans med stöd från föräldrarna förbättrade barn och tonåringars acceptans av 
sjukdomen. En bättre behandlingskontroll associerades med en bättre livskvalitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens  Huus, K., & Enskär, K. (2007). Adolescents´experience of living with diabetes. Pediatric nursing, 
19(3), 29-31. 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att beskriva tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 

Urval Genom ett bekvämlighetsurval rekryterades 6 tjejer och 2 killar i åldrarna mellan 14-18. 

Datainsamling Intervjuer som bandades och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Den bandade och ordagrant transkriberade datan analyserades genom Giorgis sju steg.  

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Resultates visas genom 5 teman: 
 
Att vara annorlunda 
Tonåringar beskrev att sjukdomen gav en känsla av att vara annorlunda och att bli sedda på ett 
annat sätt en vad de blev innan diagnosen. De upplevde också att de inte kunde vara lika 
sponatana som vännerna. Känslan av att känna sig annorlunda kunde ibland resultera i att de 
avstod från att behandla sjukdomen. Däremot upplevde tonåringarna en större mognad än 
jämnåriga kompisar.  
 
Att bli behandlad annorlunda 
Tonåringar upplevde att de blev behandlade annorlunda av både föräldrar, vänner och lärare. 
Tonåringar med diabetes typ 1 upplevde brist i förtroende från föräldrarna än vad de ansåg att 
jämnåriga vänner fick från föräldrarna. Föräldrarna sågs dock som ett stöd som påminde dem om 
vikten av behandling.  
Vänner kunde upplevas som tjatiga om måltider men överlag upplevdes vänner som stöttande och 
intresserade.  
Även vid fysiska aktiviteter upplevde tonåringar att de blev behandlade annorlunda vilket 
avspeglades i lärarnas oro.  
 
Att leva ett vanligt liv 
Strikta rutiner gjorde upplevelsen av att leva ett vanligt liv svårt.  
 
Att känna sin kropp 
Efter diagnosen upplevde tonåringar att de lärt känna sin kropp på ett bättre sätt och vet vad som 
är bra och dåligt för dem.  
 
Att ta hand om sig själv 
Upplevelsen av att ha en egen kontroll över sig själv och sjukdomen var viktig. Stödet från skola, 
vänner och tränare sågs överlag som positivt men kunde ibland upplevas som tjatigt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

 

 

Referens  Lehmkuhl, H.D., Merlo, L.J., Devine, K., Gaines, J., Storch E.A., Silverstein, I.H., & Geffken 
G.R. (2009). Perceptions of Type 1 Diabetes among Affected Youth and their Peers. Springer 
Science, 16, 209-215. doi:10.1007/s10880-009-9164-9 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka barn och tonåringar med diabetes typ 1 och vänners attityd till sjukdomen och 
vilken inverkan vänner har i en diabetesbehandling.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ 
Grounded Theory 

Urval 70 barn och tonåringar i åldrarna 11-16 deltog i studien. Av dessa hade 45 stycken diabetes typ 1 
och 25 var vänner. Av de 45 deltagarna med diabetes typ 1 var 29 stycken tjejer och 16 killar. De 
barn och tonåringar med DM typ 1 rekryterades via en diabetescamp och genom snöbollsmetoden 
rekryterades vänner. Exkluderingskriterier: familjemedlemmar 

Datainsamling För den kvalitativa datainsamlingen skedde genom intervjuer. Dessa intervjuerna genomfördes av 
de två första forkarna. Kvantitativa datainsamling genom frågeformulären TADS-A och TADS-P 
med svarsalternativ 1-4. 

Dataanalys De två första forskarna gick igenom det insamlade materialet. Forskarna diskuterade teman till de 
nådde konsesus om vilka tema som bäst beskrev datan och vilka svar som passade bäst med 
respektive tema. Till sist deltog en oberoende part i dataanalysen för att para ihop svaren med 
teman. Denna del skulle bevisa tillförlitligheten. Den kvantitativa datan analyserades genom att 
undersöka de genomsnittliga svaren. De kvantitava frågeformulären kontrollerades med 
Chronbachs Alpha som bestämdes till 0,71 för barn och tonåringar med DM typ 1 och 0,8 för 
vännerna.  

Bortfall 3 externa bortfall 

Slutsats Barn och tonåringar med DM typ 1 upplevde att sjukdomen tog tid och hämmade spontaniteten.  
En del upplevde att de ibland glömde att behandla diabetesen i vänners sällskap, men generellt 
upplevdes ingen skillnad i diabetesbehandlingen om de var med vänner eller inte. Vännerna 
upplevdes samtidigt som stöd genom att påminna dem om att kontrollera blodsockret.  
En del barn och tonåringar erkände en rädsla över att mista vänner eller att bli sedda annorlunda 
om vännerna fick reda på sjukdomen.   
En del upplevde att behandlingen av sjukdomen påverkade skolaktiviteter och fick dem att känna 
sig annorlunda.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Eftersom denna studie använde sig av en mixad metod granskades den vetenskapliga kvaliteten 
två gånger, en som kvalitativ och en som kvantitativ. Vid båda tillfällena hamnade studien på grad 
II i vetenskaplig kvalitet.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens  Leonard, B.J., Garwick, A., & Adwan, J.Z. (2005). Adolescents´ Perceptions of Parental Rules and 
Involvement in Diabetes Management. Journal of Pediatric Nursing, 20(6), 405-414. 
doi:10.1016/j.pedn.2005.03.010 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att jämföra amerikanska tonåringar som uppfyller standardrekomendationer på blodglukosvärde 
från amerikanska diabetesförbundet med tonåringar som inte uppfyller rekomendationerna för att 
sedan dra jämförelser med familjeförhållanden. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Med ett ändamålsenligt urval rekryterades 18 tonåringar till två olika fokusgrupper baserat på god 
(LoA1c) eller dålig (HiA1c) metabolisk kontroll. Av dessa var 11 tjejer och 7 killar i åldrarna 14-
16. Inklutionskriterier: Diabetes typ 1, ålder 14-16, engelskspråkig och inga ytterligare stora 
diagnoser.  

Datainsamling Tre individuella intervjuer, antingen på kliniken eller i tonåringarnas hem. Dessa bandades och 
transkriberades därefter.  

Dataanalys Den ordagrant transkriberade datan läste fleratalet gånger av forskarna för att indentifiera mönster. 
Därefter granskades resultatet åter av två av forskarna individuellt och fick fram olika 
huvudkategorier. En gemensam diskussion följde för att med hjälp av en kodningsmall ytterligare 
analysera resultatet. En av forskarna kodade alla intervjuer och använde sig av line-by-line för att 
inte missa något viktigt ämne. Analyserna resulterade i 5 huvudrubriker. Dessa jämfördes sedan för 
att hitta skillnader och likheter mellan de två olika fokusgrupperna.  

Bortfall Inga bortfall.  

Slutsats Resultatet visas genom 5 framtagna teman: 
 
Erhålla frihet och ansvar för sin egenvård.  
LoA1c upplevde att det var positivt att själv hantera sin sjukdom. Av dessa kände majoriteten av 
tonåringarna föräldrars förtroende vilket ledde till en frihetskänsla och ansvar. Delar av den andra 
gruppen upplevde svårigheter med att hantera sjukdomen och kände inte samma frihetskänsla då de 
fortfarande var beroende av sina föräldrar. Detta upplevdes som ett problem då de förstod att de 
förr eller senare skulle behlöva klara det på egen hand. Trots insikten motiverades inte tonåringarna 
till större ansvarstagande. Studien visade att tonåringar som kände sig bekväma med ansvaret hade 
ett bättre Hba1c-värde.  
 
Besvärad av föräldrarnas påminelser om att sköta sin diabetes 
Tonåringar i HiA1c beskrev mer irritation av föräldrarnas ständiga kontroll. Denna iriitation kunde 
resultera i ignorans av sjukdomen.  
 
Familj- och föräldrarelationer 
Tonåringar i LoA1c ansåg att sjukdomen sammanförde familjen på ett positivt sätt. Tonåringar från 
båda grupperna upplevde att de litade mer på modern än på fadern.   
 
Föräldrars övervakning av diabetesen 
Båda grupperna upplevde att föräldrarna övervakning av sjukdomen hade avtagit med åren. 
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Tonårgingarna i LoA1c beskrev föräldrarnas övervakning som positiv då de kände att föräldrarna 
brydde sig. HiA1c upplevde övervakningen mer negativt eftersom de hela tiden blev påminda av 
den bristande egenvården. Detta ledde ofta till konflikter. Tonåringarna i HiA1c upplevde en större 
oro inför en framtid utan föräldrarnas övervakning och hjälp.  
 
Föräldrar och tonåringars konflikter relaterat till diabetes 
Tonåringars svårigeter i egenvården med för högt HbA1c som följd bidrog ofta till konflikter med 
föräldrar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens  Karlsson, A., Arman, M., & Wikblad, K. (2006). Teenagers with type 1 diabetes- a 
phenomenological study of the transition towards autonomy in self management. International 
Journal of Nursing Studies, 45(2008), 562-570. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.08.022 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att belysa tonåringar med diabetes typ 1:s erfarenheter av övergången till självständig 
diabetesbehandling.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Ändamålsenligt urval. Sammanlagt deltog 32 tonåringar, 18 tjejer och 14 killar i åldrarna 13-17 år.  

Datainsamling Intervjuer som varade mellan 45-75 som bandades och transkriberades. 

Dataanalys Datan lästes igenom flertalet gånger. Meningsenheter identifierades och tematiserades in i 2 
huvudteman och 6 underteman som kategoriserade problemet. Dessa diskuterades sedan med två 
deltagande tonåringar för att bekräfta innehållet.  

Bortfall 3 externa bortfall redovisas. 

Slutsats Studien visade att en del tonåringar var villiga att ta ett stort ansvar över sin egenvård medans 
andra inte kände sig tillräckligt redo och mogna. 
I vissa fall pendlade tonåringar mellan strävan mot en självständig egenvård och behovet av 
föräldrarna. Pendlingen kunde leda till oklarheter i vem som bär ansvaret för egenvården och 
ledde i vissa fall till konflikter mellan tonåringarna och föräldrarna.  
Föräldrars uppmuntran, vänners acceptans och stödet från vårdpersonalen stärkte tonåringarna i 
egenvården.  
Kunskap om fysiska processer relaterat till sjukdomen var viktigt för att tonåringen skulle klara av 
en fullständig egenvård.  
Det var viktigt att kunna hantera de emotionella känslorna som uppstod av tanken på att leva med 
en obotlig sjukdom och att behöva behandla den varje dag. Känslan av att överivnna rädslan av 
sjukdomens aspekter beskrevs som en extrem lycka.  
Erfarenheter som lärde tonåringarna att känna skillnaden mellan högt och lågt blodsocker ökade 
viljan att förbättra egenvården.  
Tonåringar hade en generellt god uppfattning av relationen med vårdpersonal men erkände att 
vårdpersonalens brist på insikt i deras vardagliga liv kunde ses som ett hinder.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens  Serabulho, ML., Matos, MG., & Raposo, J. (2012). The health and lifestyles of adolescents with 
type 1 diabetes in Portugal. Eur Diabetes Nursing, 9(1), 12-16. 

Land  
Databas 

Portugal 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att utvärdera beteenden och livsstilar, psykologisk anpassning och 
socialt stöd för tonåringar med typ 1-diabetes, och att jämföra resultaten med studien The Health 
of Portuguese Adolescents’. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Icke experimentel tvärsnittstudie  

Urval Deltagare rekryterades vid ”The portuguese Diabetes Association” genom ett kvoturval. 
Sammanlagt deltog 91 barn och tonåringar mellan 11-16 år. Exklutionskriterier var; andra 
kroniska sjukdomar, mentala sjukdomar och deltagare som varit diagnostiserade med diabetes typ 
1 i mindre än 6 månader.  

Datainsamling Ett frågefomulär bestående av 57 frågor varav 40 tagna från ”The Health of Portuguese 
Adolescents” och 17 frågor från  frågeformulären DQoL och ATT. Frågorna besvarades genom 
antingen intervallskalor eller ja och nej frågor. 

Dataanalys Statistisk analys med SPSS. T-test och chi-square använders för att jämföra grupper som 
pojkar/flickor och äldre samt yngre barn och tonåringar. Spearmans test och Pearson´s test 
användes för att se paralleller/samband mellan variabler samt regressionsanalysmodeller.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Livstillfredställelse 
Majoriteten ansåg att livskvaliteten var god trots sjukdomen samt att den inte påverkade det 
sociala livet.  
 
Socialt stöd och effektiva relationer 
Överlag upplevde barn och tonåringar att familjen, lärarna och vänner var bra stöd. Majoriteten 
upplevde även en god relation med vårdpersonalen på respektive diabeteskliniker.  
 
Hälso- och diabetesbehandling 
Många barn och tonåringar upplevde egenvården och nutritionen som svår.  
 
Beskrivning av diabetes 
Barn och tonåringar upplevde att diagnosen inte förändrade vem de var.  
 
Psykologisk anpassning till diabetes 
Det var viktigt att acceptera och ta ansvar för sin sjukdom. Barn och tonåringar upplevde däremot 
att det var orättvist att just de drabbats.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 9 

 

 

Referens  Spencer, J. E,. Cooper, H. C,. & Milton, B. (2012). Research: Educational and Psychological 
Issues- The lived experiences of young people (13-16 years) with Type 1 diabetes mellitus and 
their parents- a qualitive phenomenlogical study. Diabetic Medicine, 17-24. 
doi:10.1111/dme.12021 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att undersöka tonåringars uppleveler av att leva med diabetes typ 1 samt föräldrars erfarenheter 
med tonåringar med diabetes typ 1. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 

Urval Ändamålsenligt urval. Totalt tillfrågades 117 potentiella deltagare varav utav 20 tonåringar, 9 
killar och 11 tjejer samt 27 föräldrar, 7 män och 20 kvinnor, deltog. Inkludtionskriterier var barn 
mellan 13-16 år med diabetes typ 1 och minst en förälder. Studien exkluderade barn som 
behandlades för psykisk ohälsa samt andra koniska sjukdomar. 

Datainsamling Intevjuerna utfördes av en av studiens forskare och skedde i deltagarnas hem där både tonåringen 
och föräldern/föräldrarna deltog. Dessa konstruerades med öppna frågor och varade mellan 1 till 2 
timmar . intervjuerna bandades och transkriberades.  

Dataanalys Anteckningar från intervjuerna lästes igenom för att få en klarare bild av innehållet. Menigsfull 
text ströks över och med NVIVO skapades teman och underteman.  

Bortfall Bortfall diskuteras ej. 

Slutsats Tonåringar upplevde utbildningen från vårdpersonal bra men svår att applicera i praktien. Misstag 
sågs som en bra inlärningsmetod av egenvård. Föräldrars påverkan av tonåringars självständighet 
varierade.  
Hos vissa var sociala aktiviteter och viljan att passa in faktorer som kunde få tonåringen att strunta 
i sin diabetesbehandling. I andra fall var det tvärt om och tonåringen lät bli att delta i dessa 
aktiviteter för att sjukdomen prioriterades före.    
Vänner sågs ofta som stöd utanför familjehemmet genom att stötta tonåringen att ta hand om sin 
egenvård. Vänner med för lite kunskap om diabetes kunde ibland vara en negativ faktor och 
tonåringar kunde i vissa fall låta bli att behandla diabetesen i vänners sällskap.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att studera tonåringars uppfattning av faktorer som påverkar beslutstaganden av sin 
diabetesbehandling.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Genom ett ändamålsenligt urval deltog 31 barn och tonåringar från en diabetesklinik vid ett 
universitetssjukhus i Sverige. Av dessa var 17 tjejer och 14 killar i åldrarna 12-17 år. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer med öppna frågor samt en avslutande dialog. Dessa varade 
i 45-75 minuter. Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys En av forskarna läste först igenom allt material innan texten summerades och kortades ned utan att 
tappa dess mening. Datan kodades och delades in i underkategorier helt och hållet baserat på det 
manifesta innehållet. Underkategorierna delades sedan, av båda forskarna, in i nya kategorier som 
därefter jämfördes med all data fram och tillbaka. Till sist diskuterade forskarna fram teman, det 
latenta innehållet, så att ett konsensus nåddes.  

Bortfall 6 externa och 1 internt bortfall. 

Slutsats Latent resultat baserat på det manifesta innehållet.  
Tillit till sig själv, planering och god problemlösning sågs som viktiga faktorer för en fungerande 
vardag. För att kunna säga nej till dagliga frestelser var det, enligt barn och tonåringar, viktigt med 
mod. Att vara stark nog att behandla sjukdomen oavsett vad andra tycker. Deltagarna upplevde 
möten med andra barn och tonåringar med diabetes typ 1 som givande genom utbyten av 
erfarenheter.  
Kunskap sågs som en central faktor och vid tillfällen där kunskap inte räckte till sågs föräldrar, 
vänner och vårdpersonal som stöd genom känslan av delat ansvar.   
Det var viktigt att föräldrarna var där när barnen och tonåringarna behövde dem, men samtidigt 
inte ta ifrån dem ansvaret.  
I familjer där barnen och tonåringarna kände en mer destruktiv föräldrasituation sågs ofta 
okunskap, oförståelse och oengagemang som faktorer. I andra familjer kunde föräldrarnas behov 
av kontroll och brist på tillit till tonåringen vara faktorer till sämre egenvård.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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