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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som ökar hos barn och ungdomar 

över hela världen. Sjukdomen påverkar inte bara den som insjuknar utan även hela dennes 

familj och närstående. På ungdomarnas väg mot självständighet bör de lära sig vilka 

komplikationer och svårigheter som finns i hanteringen av deras sjukdom, så att de kan leva 

ett så gott liv som möjligt. 

Problem: I puberteten genomgår människan stora förändringar. Dessa förändringar bör 

leda fram till självständighet. Hur upplever ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 att detta 

påverkar deras liv i relation till sjukdomen? 

Syfte: Syftet är att belysa ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes mellitus typ 1. 

Metod: Metoden är en kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklars resultat. 

Analys har gjorts enligt Fribergs (2010) tolkning av Evans analysmetod. 

Resultat: I resultatet framkom att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 utvecklas mot 

självständighet och eget ansvar. Sjukdomen påverkar ungdomarnas kropp, själ och ande 

genom både yttre och inre faktorer. Det framkom även att relationen till sjukvården hade stor 

betydelse för ungdomarna. 

Slutsats: Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att de behövde stöd och 

förståelse från närstående samt sjukvården för att kunna ta eget ansvar i hanteringen av 

sjukdomen. 

Nyckelord: Ansvar, Diabetes mellitus typ 1, egenvård, stöd, ungdomar, upplevelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Type 1 diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing in children and 

adolescents worldwide. The disease not only affects those diagnosed but also the family and 

friends. Towards independence the adolescents should learn about the complications and 

difficulties in managing their disease so they can live as good a life as possible. 

Problem: Humans make great changes during the puberty. These changes should lead to 

independence. How do adolescents with type 1 diabetes mellitus experience their lives in 

relation to the disease? 

Aim: The aim is to highlight adolescents’ experience of living with type 1 diabetes mellitus. 

Method: The method is a qualitative study based on scientific articles results. Analysis was 

done according to Fribergs (2010) interpretation of the Evans analysis. 

Result: The result showed that adolescents with type 1 diabetes mellitus develop towards 

independence and responsibility. The disease affects adolescents’ body, mind and spirit 

through both external and internal factors. It also emerged that the relationship to health 

care was important for adolescents. 

Conclusion: Adolescents with type 1 diabetes mellitus felt that they needed support and 

understanding from related people and health care in order to take responsibility in 

managing the disease. 

Keywords: Adolescents, type 1 diabetes mellitus, experience, responsibility, self-care, 

support. 
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1. INLEDNING 
Föreställ dig att du är tonåring, går i gymnasiet och står med en fot i barndomen och en i 

vuxenlivet. Dagligen kan du stöta på typiska tonårssvårigheter bara genom att gå i skolans 

korridorer, ditt fokus är att vara som alla andra och inte sticka ut ur mängden. Hur gör du då 

när du måste kontrollera ditt blodsocker och ge dig själv insulininjektioner i skolans matsal? 

På fritiden vill du följa med vännerna på den där festen där du vet att alla kommer att vara. 

Hur gör du när de andra väljer att dricka alkohol och försöker få dig att göra detsamma?  

Vi tror att många ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplever svårigheter med att 

integrera sjukdomen med sin vardag och de vanliga tonårsbekymmer som kan finnas. Detta 

intresserar oss för att det är en globalt växande sjukdom hos barn och ungdomar som vi 

upplever media ofta har stort fokus på. Därför anser vi att sjuksköterskor kan ha nytta av en 

bredare kunskap om hur det är att vara ung och leva med en kronisk sjukdom. Vi har valt att 

göra en litteraturstudie för att belysa hur det är att vara ung och leva med Diabetes mellitus 

typ 1.  

2. BAKGRUND 
I bakgrunden förklaras först vissa begrepp och definitioner som används i examensarbetet. 

Sedan presenteras en historisk bakgrund relaterad till Diabetes mellitus typ 1. Därefter 

beskrivs medicinsk fakta kring sjukdomen samt statistik. Bakgrunden går också in på 

sjuksköterskans roll och ansvar samt familjers erfarenhet av sjukdomen. Slutligen 

presenteras ett teoretiskt perspektiv och en problemformulering, 

2.1 Begrepp och definitioner  

Med ungdomar menas i examensarbetet åldern 13-20 år, och detta benämns i texten som 

tonårstid. Detta för att tonårstiden är 13-20 år (Dahlquist & Sjöblad, 2008). Ordet hen har 

använts som ett könsneutralt ord i examensarbetet (Nationalencyklopedin). 

2.2 Historisk bakgrund 

Diabetes mellitus hade förr två typer av förekomst, insulinberoende och icke insulinberoende 

diabetes. Idag kategoriseras sjukdomen Diabetes mellitus som typ 1, typ 2, LADA och MODY. 

Sjukdomen har funnits länge och det tidigaste beviset forskare har hittat är från Egypten ca 

1550 f.Kr., det var bevis som beskrev symtom vid Diabetes mellitus typ 2 (Hanås, 2008). 

Symtom välkända redan under antiken var ökade urinmängder och törst (Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010). Diabetes mellitus typ 1 är relativt nyupptäckt 

och har diagnostiserats under de senaste 200 åren (Hanås). Kunskapen var till en början 

liten, det man visste om sjukdomen var att urinen smakade sött och genom smaken på urinen 

ställde läkaren diagnosen (Gale, 2002). 

En stegring av diagnostiseringen har skett sedan år 1885 tack vare förbättrade urinprover. 

Det fanns ingen fungerande behandling innan insulin uppfanns, den första människan som 

behandlades med insulin var en 14-årig pojke i Canada år 1922. I Sverige gavs den första 

insulinbehandlingen till ett barn år 1923 (Hanås, 2008).  År 1923 kom en rapport som visade 

att tidigare hade 86 % av barn under 16 år med Diabetes mellitus typ 1 avlidit på grund av sin 

sjukdom (Gale, 2002). 
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2.3 Sjukdomen Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 debuterar oftast före 35 års ålder. Sjukdomen gör att personen blir 

medicinskt insulinberoende på grund av att betacellerna i bukspottskörteln förstörs av 

kroppens eget immunförsvar. Det medför att glukos stannar kvar i blodbanan och inte kan 

tas upp av blodet (Hanås, 2008). Insulin stimulerar både transporten av glukos genom 

cellmembranen i muskel- och fettvävnad samt lagring av glukos i form av glykogen. Därför är 

kroppen beroende av insulin för att blodglukosnivån ska hållas på en jämn nivå (Jenssen & 

Berg, 2009). 

Ett viktigt prov för att diagnostisera sjukdomen är blodprovet HbA1c. Provet visar en patients 

genomsnittliga glukosvärde över de senaste två till tre månaderna. Det är det prov som är det 

mest tillförlitliga och mest använda för att fastställa information om senaste tidens 

blodsockerkontroll (Patiño-Fernández, Eidson, Sanchez & Delamater, 2009). 

Orsakerna till Diabetes mellitus typ 1 är bara delvis kända. Genetiska anlag krävs men endast 

dessa är inte tillräckligt för ett insjuknande (Jenssen & Berg, 2009). En obehandlad Diabetes 

mellitus typ 1 leder till dehydrering och försurning av blodet vilket i värsta fall innebär att 

patienten avlider (Dahlquist & Sjöblad, 2008). 

2.4 Statistik 

I Sverige finns cirka 8000 barn med Diabetes mellitus typ 1 (Barndiabetesfonden, 2010). 

Incidensen av Diabetes mellitus typ 1 hos barn under 15 år ökar. Under en 25-års period har 

antalet insjuknade barn fördubblats, det innebär en årlig ökning på 2-3% vilket är cirka 650-

750 barn under 15 år (Dahlquist & Sjöblad, 2008). Incidensen efter 15 års ålder minskar i en 

jämförelse mellan 1980-tal och 2000-tal (Östman et al., 2008).  

Incidens är vanligast i 11-14-års åldern, men de senaste 10 åren så har det skett en ökning hos 

barn som är yngre än 5 år (Dahlquist & Sjöblad, 2008). I Sverige insjuknar fler pojkar än 

flickor i Diabetes mellitus typ 1 (Östman et al., 2008). 

Globalt var låg incidens och prevalens dokumenterat i många länder 1920-1950. Det skedde 

sedan en stegring på 1950-talet och framåt i många länder. Länder med högt insjuknande har 

kommit till en platå medan länder med lågt insjuknande har en fortsatt ökning (Gale, 2002). 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskor förväntar sig att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 ska kunna kontrollera 

sina blodsockernivåer och anpassa sina insulindoser flera gånger per dag. Ungdomar 

förväntas också ha kunskap om kost, motion och blodsockernivåer (Dickinson, 1999; Tapper 

Strawhacker, 2001). En annan undersökning (McDonald, Tilley & Havstad, 1999) visade att 

sjuksköterskor ville ha en bättre utbildning om diabetes för att kunna ge en bättre vård till 

diabetessjuka patienter. Det sjuksköterskorna ansåg var det största problemet för patienterna 

var att de inte accepterade att diabetes är en livslång sjukdom samt att följsamheten hos 

patienterna var dålig. De ansåg också att de diabetessjuka själva inte alltid hade tillräcklig 

kunskap om hur deras sjukdom fungerade. Sjuksköterskorna föreslog då att ett bra sätt för 

att klara av sin egenvård var att få hela familjen engagerad i patientens sjukdom. Andra 

hjälpmedel som sjuksköterskorna föreslog för att kunna stötta patienten i sin egenvård var 

bland annat stödgrupper för diabetessjuka och regelbundna hälsokontroller (a.a.). 

Sjuksköterskor bör enligt Drass (1996) också kunna uppmuntra patienten och dennes familj 

att uttrycka sina tankar och känslor kring sjukdomen.  
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Bancroft (2008) skriver att sjuksköterskor som vårdar ungdomar bör ha kunskap om alla 

aspekter kring ungdomarnas utveckling för att kunna ge en anpassad vård. Skolsköterskor 

bör enligt Tapper Strawhacker (2001) kunna ge stöd till ungdomar med Diabetes mellitus typ 

1 och deras familjer för att underlätta hanteringen av sjukdomen. Detta för att skolsköterskor 

har kunskap om sjukdomsprocessen och dess behandling samt en förståelse för 

ungdomarnas normala tillväxt och utveckling. Vanligt förekommande tillfällen i skolan kan 

tas tillvara av skolsköterskor för att stötta ungdomarna på deras väg mot självständighet och 

den egna hanteringen av deras sjukdom. 

Visentin, Koch och Kralik (2006) skriver att sjuksköterskor var oroliga att ungdomarnas byte 

av diabetesteam skulle öka risken för komplikationer av sjukdomen. Detta för att 

sjuksköterskor upplevde en oro över uppföljningen av ungdomarnas vård. För att underlätta 

bytet ville sjuksköterskor att ungdomarna skulle förberedas på bytet vid 12 års ålder och att 

bytet sedan skedde vid 18 års ålder. I förberedelserna ansåg sjuksköterskor att ungdomarna 

skulle få tillfälle att möta sitt nya diabetesteam innan bytet skedde. Sjuksköterskor ansåg att 

ett bakomliggande problem vid bytet av diabetesteam var att det endast var läkaren som var 

inblandad och inte någon diabetessköterska.  

Det var enligt sjuksköterskorna skillnader i att vårda ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 

jämfört med vuxna som har sjukdomen. Detta för att ungdomarna påverkas i större grad av 

omgivningen, föräldrarnas involvering samt de krav som ställs för att de ska kunna hantera 

sin sjukdom (Visentin et al., 2006). 

Enligt 2 c § i Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) bör sjuksköterskan ge upplysningar om 

olika metoder för att förebygga sjukdom, ohälsa eller skada. I Drass (1996) studie betonas att 

sjuksköterskan bör kunna ge patienten den kunskap om sjukdomen och dess behandling som 

krävs för att patienten ska kunna hantera sin sjukdom själv. Sjuksköterskan bör uppmuntra 

till regelbunden uppföljning av vården samt kunna ge ny adekvat information om sjukdomen, 

insulin, hypoglykemi och träning. Patienten bör även undervisas av sjuksköterskan om hur 

olika symtom vid högt respektive lågt blodsocker yttrar sig. Dock skriver Visentin et al. 

(2006) att en del sjuksköterskor upplevde att undervisning för patienten snarare hindrade 

patienten i sin utveckling av egenvård än att fungera förebyggande. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har fyra ansvarsområden som beskriver riktlinjer för 

etiskt handlande. Att förebygga sjukdom och ohälsa ingår i dessa fyra ansvarsområden 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) bör 

sjuksköterskan ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som patienten och dennes 

närstående har. Samt visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet. 

2.6 Familjens erfarenhet av Diabetes mellitus typ 1 

En undersökning (Wennick & Hallström, 2007) visade att föräldrar ett år efter barnets 

insjuknande ansåg att livet återgick till det normala, men med en ständig medvetenhet om att 

sjukdomen finns. Föräldrarna ansåg att det var lättare att acceptera barnets sjukdom när 

blodsockernivån låg på en jämn nivå. När blodsockernivån hamnade i obalans övergick 

acceptansen till frustration. De diabetessjuka ungdomarnas föräldrar uppgav även att de 

upplevde sig övervakade av sjukvårdspersonal samt att barnets HbA1c-prov var ett bevis på 
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hur bra de klarade av att ta ansvar för sitt barns diabetessjukdom. Trots bra provresultat 

upplevde de dock att personalen aldrig var helt nöjda.  

Tapper Strawhacker (2001) skriver att de familjer som upplevt svårigheter med sitt barns 

diabetessjukdom upplevde ytterligare svårigheter när barnet övergick till tonåren. 

Syskon till det diabetessjuka barnet beskrev i en studie (Wennick & Hallström, 2007) att de 

upplevde att deras syskon hade en osynlig sjukdom då allt var som vanligt när 

blodsockernivån var stabil. Syskonen ansåg också att deras sjuka bror eller syster var tvungen 

att växa upp tidigare än andra barn i samma ålder samt att sjukdomen tog kontroll över den 

diabetessjukes liv. 

2.7 Att vara ung och leva med en kronisk sjukdom 

Forskning visar att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 bör lära sig att ta ett ökat ansvar 

för sin sjukdom. De ska också kunna integrera sin diabetessjukdom med sin livsstil (Skinner, 

Murphy & Huws-Thomas, 2005). I tonåren utvecklas självständigheten och ungdomarna tar 

då ofta mer eget ansvar för sin sjukdom, men det är fortfarande viktigt med stöd hemifrån. 

På vägen mot självständighet i hanteringen av sjukdomen bör ungdomarna också lära sig 

vilka komplikationer och svårigheter som finns (Gee, Smith, Solomon, Quinn & Lipton, 

2007). När ungdomarna utvecklas mot självständighet kan de ändå behöva få stöd från 

omgivningen om de lever med en kronisk sjukdom. Ungdomarna kämpar med sin 

kroppsuppfattning, sexualitet, rädslor samt att vara en i mängden. På vägen mot 

självständighet genom frigörandet från föräldrarna behöver ungdomarna få information och 

en ansvarstagande vuxen som de kan lita på (Tapper Strawhacker, 2001).  

Bancroft (2008) beskriver ungdomstiden som en individuell process med fysiska, 

känslomässiga och sociala förändringar. Detta kunde vara komplicerat då ungdomarna inte 

längre passade in i rollen som barn men samtidigt ännu inte var vuxna. Ungdomarna ansåg 

att sjukvården inte var anpassad till deras behov då de till exempel upplevde att de inte 

passade in på varken en barnavdelning eller en vuxenavdelning. De ansåg också att 

sjuksköterskor som vårdade ungdomar i dessa miljöer kunde få negativa erfarenheter av att 

vårda ungdomar. Detta för att ungdomarna upplevde att sjuksköterskona blev frustrerade 

när de inte kunde tillgodose de behov ungdomar hade. Ungdomarna kunde även identifiera 

andra brister i sjukvården som till exempel brist på social interaktion och underhållande 

sysselsättning.  

2.8 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Erikssons (1988, 1994) teori bygger på att omvårdnad bör bidra till att hälsoprocesserna 

gynnas, att utveckling sker och att en givande vårdrelation skapas. Eriksson ser människan 

som en okränkbar enhet av kropp, själ och ande. Människan, enligt Eriksson, påverkar och 

påverkas av den värld, miljö och kultur denne lever i. Under utvecklingen tvingas människan 

att anpassa sig till de föränderliga förhållanden denne befinner sig i. En människa som 

uthärdar lidande kan ändå uppleva hälsa. Eriksson menar att hälsa är mer än brist på 

sjukdom, det är en process mot en upplevelse av helhet vilket innebär att människan 

upplever sin egen helhet och enhet. Processen är en rörelse mellan tre olika nivåer: görande, 

varande och vardande. På görandenivån bedöms hälsa utifrån yttre objektiva kriterier, på 

varandenivån söker människan efter balans och harmoni och på vardandenivån har 

människan accepterat sitt lidande och strävar efter försoning med lidandet. Försoning med 
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sitt lidande innebär att patienten blir bekräftad i sitt lidande och får tid och utrymme till att 

lida. 

 

Hälsans dimensioner har fyra huvudpositioner vilka visas i figur 1 (Eriksson, 1988, 1994):  

                                                            Känsla av välbefinnande 

 

 

Förekomst av                          Upplevd hälsa           Verklig hälsa              Frånvaro av 

objektiva tecken på                                                                                           objektiva tecken på 

ohälsa                                      Verklig ohälsa            Upplevd ohälsa          ohälsa 

 

 

                                                              Känsla av illabefinnande 

Figur 1. 

En människas upplevelse av att se sig själv som sjuk eller frisk är beroende av många olika 

faktorer. Dessa faktorer kan vara förekomst av objektiva tecken på ohälsa, men en sjuk 

människa kan samtidigt uppleva välbefinnande. Detta innebär även att en människa utan 

objektiva tecken på ohälsa kan samtidigt uppleva illabefinnande (Eriksson, 1988, 1994). 

Eriksson (1988, 1994) ser även lidande i form av sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som människan upplever i samband med 

sjukdom och behandling. Vårdlidande är ett lidande som människan upplever i samband 

med vårdsituationen. Livslidande är ett lidande som innefattar hela människans livssituation 

och är relaterat till allt vad det innebär att leva. 

För att förstå en människas hälsa och sjukdom måste det finnas kunskap hos vårdpersonal 

om människan som helhet och om hälsoprocessen. Det krävs också kunskaper om 

människans olika lidanden. Allt detta reflekterar Eriksson (1988, 1994) om i sin vårdteori. 

Detta kan kopplas till examensarbetets syfte för att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 

har kontakt med vårdpersonal samt upplever hälsa och lidande i relation till sjukdomen. 

2.9 Problemformulering 
Diabetes mellitus typ 1 har funnits länge, och både i Sverige och globalt ökar incidensen av 

Diabetes mellitus typ 1 med 2-3% årligen hos barn och unga under 15 år. År 2010 hade ca 

8000 barn och ungdomar Diabetes mellitus typ 1 i Sverige. I sjuksköterskeprofessionen ingår 

att se till hela människan för att kunna främja hälsa och lindra lidande. Insjuknandet i 

Diabetes mellitus typ 1 påverkar även familjen och deras vardagsrutiner. I puberteten 

genomgår människan stora förändringar fysiskt, emotionellt och socialt och dessa 

förändringar bör leda fram till självständighet. Forskning visar att sjuksköterskor behöver en 

bättre utbildning om relationen mellan människan och sjukdomen för att kunna ge en bättre 

vård till sina patienter. Sjuksköterskor som vårdar ungdomar bör ha kunskaper om deras 

utveckling för att kunna anpassa vården. Ungdomar understryker att detta är något de saknar 
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i kontakt med vården. Detta kan vara ett problem när ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 

bör lära sig att ta ett ökat ansvar för sin sjukdom. Hur upplever ungdomar med Diabetes 

mellitus typ 1 att detta påverkar deras liv i relation till sjukdomen? Hur är det att vara ung 

och leva med Diabetes mellitus typ 1 och kan ungdomar ändå uppleva hälsa?  

3. SYFTE 
Syftet är att belysa ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes mellitus typ 1.  

4. METOD 
Examensarbetet är en litteraturstudie baserat på kvalitativt material. Detta för att sätta ihop 

tidigare forskning till en ny enhet och omsätta den vetenskapliga kunskapen till praktisk 

användbar kunskap. Analys gjordes enligt Fribergs (2010) tolkning av Evans analysmetod av 

kvalitativ forskning på de vetenskapliga artiklarnas resultat. Analysmetoden består av fem 

olika steg. Det första steget är att läsa de valda studierna flera gånger för att få en uppfattning 

om vad de handlar om. Om det är fler än en författare till examensarbetet kan de valda 

studierna läsas gemensamt eller på varsitt håll. I steg två identifieras nyckelfynd i varje 

studies resultat. Varje enskild studies resultat sammanställs i steg tre för att få en överblick 

av det som ska analyseras. I steg fyra jämförs de olika studiernas resultat med varandra och 

likheter samt skillnader identifieras och delas in i teman och subteman. Slutligen i steg fem 

formuleras en beskrivning utifrån de nya teman som har skapats (Friberg). 

4.1 Datainsamling och urval 
Databaserna som användes vid datainsamling var PubMed och CINAHL. Sökorden var bland 

annat ”experience”, ”adolescents”, ”diabetes” och olika kombinationer av dessa ord. 

Datainsamlingen presenteras överskådligt i tabell 1. I urvalet var ett av inklusionskriterierna 

artiklarnas publikationsår, som inte fick vara tidigare än år 2000. Detta för att ta del av så ny 

forskning som möjligt. Ett annat inklusionskriterie var åldern på deltagarna i artiklarnas 

urval och ungdomar i åldern 13-20 år valdes ut. Ytterligare ett inklusionskriterie var att 

samtliga artiklar skulle vara publicerade på engelska och ha en kvalitativ metod. Utifrån 

dessa inklusionskriterier gjordes en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2010). 

Kvalitetsgranskningen innebar att studierna skulle besvara ett antal granskande frågor för att 

kvaliteten skulle kunna bevisas. De granskande frågorna behandlade hela artiklarna där det 

skulle undersökas om ett tydligt problem var formulerat, vad artiklarna hade för syfte och om 

metoden var beskriven. Vidare gick frågorna bland annat in på hur resultatet såg ut och om 

det skedde en återkoppling till det praktiska arbetet (Friberg). Av totalt 21 artiklar som hade 

med syftet att göra valdes 11 artiklar. Dessa svarade på syftet och analyserades för resultatet. 

Dessa presenteras i bilagan. 

 

 

 

 

 



7 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

PubMed Adolescents experience living diabetes 

type 1 

- 87 st 3 st 

CINAHL Teenagers with type 1 diabetes- a 

phenomenological study of the transition 

towards autonomy in self-management 

Peer review, full 

text 

1 st 1 st 

CINAHL Teenagers perceptions Peer review, full 

text 

6 st 1 st 

CINAHL Adolescent communication and diabetes Peer review, full 

text 

4 st 1 st 

CINAHL The perception of peer support by 

teenagers aged 12-16 years with type 1 

diabetes 

Peer review, full 

text 

1 st 1 st 

CINAHL Adolescents diabetes experience Peer review, full 

text 

2 st 1 st 

CINAHL Experience diabetes Peer review, full 

text 

89 st 1 st 

CINAHL Experience diabetes adolescents Peer review, full 

text 

3 st 2 st 

 

Tabell 1. 

4.2 Data-analys 
Analysen av de 11 utvalda artiklarna skedde enligt Fribergs (2010) tolkning av Evans 

analysmetod. I analysens andra steg lästes de vetenskapliga artiklarna i sin helhet för att få 

en uppfattning om deras innehåll. Samtliga artiklar var på engelska så det skedde en 

översättning till svenska av artiklarnas resultatdel. Helheten lästes var för sig av författarna 

till examensarbetet och översättningen skedde delvis gemensamt. Artiklarnas resultatdel 

lästes igenom flera gånger för att identifiera nyckelfynd som kunde relateras till 

examensarbetets syfte, antalet nyckelfynd blev 117. Artiklarnas resultatdel samt nyckelfynden 

sammanställdes i analysens tredje steg för att få en översikt på vad som skulle analyseras. 

Därefter i det fjärde steget jämfördes likheter och skillnader mellan nyckelfynden utifrån 

artiklarnas resultat. Nyckelfynden grupperades om och teman blev synliga. I de teman som 

skapades syntes variationer som blev subteman. Analysen resulterade först i fem teman med 

sammanlagt 15 subteman. Resultatet visade sig ha för stort omfång vilket ledde till att en 

kondensering skedde. Antalet nyckelfynd minskade då till 104. Slutligen resulterade analysen 

i en sammanställning med tre teman och sammanlagt åtta subteman, se tabell 2. Slutligen i 

steg fem skapades en beskrivning baserad på varje tema som presenterades i 

examensarbetets resultat. 

4.3 Etiska överväganden 

Forskning bör utgå ifrån etiska riktlinjer samt att forskaren har en yrkesetik att ta hänsyn till. 

De etiska riktlinjerna är till för att skydda individer som deltar i forskningsprojekt (Codex, 

2012). Helsingforsdeklarationen (2008) beskriver också de krav som en forskare bör följa för 

att bedriva etisk korrekt forskning där människor är involverade.  
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När barn och ungdomar deltar i forskning kan det inträffa problematik ur etiskt perspektiv. 

Detta då det kan vara svårt att erhålla ett adekvat informerat samtycke från barn och 

ungdomar, det vill säga personer som ännu inte blivit myndiga (Codex, 2012).  

Dessa ovan nämnda etiska överväganden var inte relevanta för detta examensarbete då 

arbeten inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå inte definieras som forskning 

(Codex, 2012). Detta examensarbete utgick ifrån redan publicerade vetenskapliga artiklar 

som genomgått en peer review. Författarna till examensarbetet förutsatte därför att 

författarna till de valda artiklarna har arbetat utifrån de ovan nämnda krav och riktlinjer. De 

etiska överväganden som författarna till examensarbetet själva kunde arbeta utifrån är att 

arbeta så textnära som möjligt för att inte förvanskning eller tolkning av resultatet skulle ske. 

5. RESULTAT 

I resultatet presenteras det som framkom ur analysen av artiklarna. Resultatet delades in i tre 

teman med två till tre tillhörande subteman. Detta presenteras överskådligt i tabell 2. 

Teman Subteman 

Att utvecklas mot självständighet 
Att få ansvar 

Att inte få ansvar 

Ungdomar påverkas och förändras 

Utanförskap 

Behov av stöd och balans 

Kroppslig och själslig förändring 

Relation till sjukvården 
Att ha förtroende för sjukvården 

Att inte ha förtroende för sjukvården 

Tabell 2. 

 

5.1 Att utvecklas mot självständighet 
Temat att utvecklas mot självständighet innefattar två subteman: att få ansvar samt att inte 

få ansvar. Båda dessa subteman utgår från ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 och deras 

upplevelser kring utvecklandet av självständighet i det egna ansvaret. 

5.1.1 Att få ansvar 

Ungdomarna uttryckte att de behövde föräldrarnas råd och stöd. Stöd uppgav ungdomarna 

gav motivation till att sköta och ta ansvar för sin Diabetes mellitus typ 1 (Dickinson & 

O´Reilly, 2004). Ungdomarna upplevde säkerhet när föräldrarna var närvarande med hjälp 

och praktiska råd. Det var även viktigt för ungdomarna med föräldrarnas förståelse då deras 

engagemang stöttade den individuella processen mot eget ansvar. Ungdomarna svävade 

mellan att bli självständiga och att fortfarande få stöd från sina föräldrar, detta ledde till 

oklarheter i vem som hade ansvar i den egna hanteringen. De uppgav att de klarade av 

ansvaret på egen hand när de var ensamma men hemma var de mer avslappnade och lät 

föräldrarna ta över ansvaret (Karlsson, Arman & Wikblad, 2006).  



9 

 

Ungdomarna upplevde att när föräldrarna hade förtroende för dem fick de en ökad frihet i 

form av mer eget ansvar. Det var då viktigt för ungdomarna att visa att de kunde hantera 

ansvaret för att få ytterligare förtroende (Karlsson et al., 2006). Viklund och Wikblad (2009) 

skriver dock att ungdomarna ville ha hjälp av föräldrarna när den egna kunskapen inte räckte 

till eller när de upplevde att de inte klarade av det egna ansvaret. De skriver även att 

ungdomarna upplevde att samarbete i familjen innebar delad kunskap och delat ansvar. De 

upplevde en säkerhet när föräldrarna var närvarande, visade förtroende och förståelse. 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att ansvar ibland var osäkert och riskfyllt 

eftersom att de tidigare hade förlitat sig på sina föräldrar. Förvandlingsprocessen mot 

självständighet ansåg de berodde på om man var bestämd, mogen, motiverad och hade stöd 

ifrån andra (Karlsson et al., 2006). Viklund och Wikblad (2009) skriver att ungdomarna 

ansåg att andras erfarenheter var viktigt i utvecklingen mot eget ansvar. Många av 

ungdomarna upplevde att de inte var redo att ta eget ansvar för sjukdomen och att deras 

rädsla gjorde det svårt att utveckla det egna ansvaret (Buchhorn Cintra Damião & Marques 

Marcondes Pinto, 2007). Nedstämdhet som uppstod vid sämre metaboliska resultat gjorde 

att de upplevde att de inte klarade av det egna ansvaret (Doherty & Dovey-Pearce, 2005). 

Ungdomarna visste att det egna ansvaret för sin Diabetes mellitus typ 1 måste vara en 

prioritet, men de ville ändå inte ha det så. När de inte tog ansvar för sin sjukdom uppgav de 

att det upplevdes som att sjukdomen inte existerade, de var dock medvetna om 

konsekvenserna med ett sådant beteende (Dickinson & O´Reilly, 2004). Ungdomarna med 

Diabetes mellitus typ 1 upplevde krav på att de måste visa motivation och självkontroll för att 

minska hälsorisker för sig själva (Doherty & Dovey-Pearce).”Being in command and being 

able to manage themselves seemed important to this group of young people” (p.30). Ibland 

var de villiga att ta fullt ansvar och andra gånger upplevde de sig osäkra. De upplevde även 

att de måste ta ett större eget ansvar för att få vardagen att fungera jämfört med sina vänner 

(Huus & Enskär, 2007). 

Mer ansvar uppgavs av ungdomarna med Diabetes mellitus typ 1 öka med åldern och att 

kunskap växte över tid (Karlsson et al., 2006). De ansåg att det var viktigt att ha ett abstrakt 

tänkande för att förstå konsekvenserna av sina handlingar i nutid eller på längre sikt samt att 

kunna prioritera. Ungdomarna betonade också vikten av att kunna söka kunskap, ta initiativ, 

lita på sina egna mål, sin planering och problemlösning (Viklund & Wikblad, 2009). 

5.1.2 Att inte få ansvar 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att föräldrarna var överbeskyddande vilket 

var frustrerande. Konflikter mellan ungdomarna och deras föräldrar uppstod vid tjat och 

envist frågande från föräldrarnas sida. Ungdomarna upplevde att tjat inte hade någon positiv 

effekt utan minskade deras motivation till eget ansvar (Karlsson et al., 2006). 

Även Huus & Enskär (2007) skriver att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att 

deras föräldrar var strängare och tjatade mer än andra ungdomars föräldrar. Utöver tjatets 

negativa effekt upplevdes även kontroll från föräldrarnas sida som negativ påverkan, till 

exempel ständiga frågor och stränghet (Dashiff, Hardeman & McLain, 2008). Negativ 

påverkan kunde också leda till upplevelser som skam och rädsla (Viklund & Wikblad, 2009). 

Karlsson et al. (2006) skriver att det även upplevdes som dömande, detta gjorde att 

ungdomarna ökade sitt behov av att bevisa sin autonomi och pendlade mellan ett vuxet och 

ett barnsligt beteende.  
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Föräldrarnas kontrollbehov inkräktade i ungdomarnas privata sfär, då ungdomarna upplevde 

sig tvingade att dela med sig av information om till exempel glukosvärden (Dashiff et al., 

2008). 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att föräldrarna tog alla beslut redan från 

sjukdomens debut (Karlsson et al., 2006). Föräldrar med kontrollbehov upplevdes hindra 

ungdomarna i processen mot eget ansvar. Föräldrarna kunde också vara ett hinder för 

ungdomarnas eget ansvar när de ställde för höga krav eller tog för stort ansvar från 

ungdomarna. Ungdomarna upplevde det som negativt när föräldrarna var för auktoritära, 

visade brist på förståelse, engagemang och kunskap (Viklund & Wikblad, 2009). Dickinson 

och O´Reilly (2004) skriver att föräldrarnas inblandning gjorde att ungdomarna upplevde att 

de inte kunde vara så självständiga som de önskade. De skriver även att föräldrarna ibland 

visade ungdomarna förtroende och ibland inte (a.a.). Ungdomarna upplevde att deras 

föräldrar var mer oroliga än föräldrar till barn utan Diabetes mellitus typ 1 (Karlsson et al.). 

Huus och Enskär (2007) skriver också att ungdomarna ”…talked about the process of 

liberation from their parents, indicating that they believed this process was different for 

teenagers with diabetes than it was for other adolescents” (p.30).  

5.2 Ungdomar påverkas och förändras 
Temat ungdomar påverkas och förändras innefattar tre subteman: utanförskap, behov av 

stöd och balans samt kroppslig och själslig förändring. Alla subteman utgår från ungdomar 

med Diabetes mellitus typ 1 och deras upplevelser kring påverkan av kropp och själ. 

5.2.1 Utanförskap 

Diabetes mellitus typ 1 gjorde att ungdomarna upplevde sig annorlunda jämfört med sina 

vänner (Buchhorn Cintra Damião & Marques Marcondes Pinto, 2007). ”…felt that diabetes 

sometimes made them stand out from the crowd” (Dickinson & O´Reilly, 2004, p.102). Även 

Doherty & Dovey-Pearce (2005) betonar att ungdomarna upplevde sig annorlunda jämfört 

med jämnåriga. Buchhorn Cintra Damião och Marques Marcondes Pinto skriver att de 

upplevde sig som alla andra men ändå inte, dock störde inte sjukdomen umgänget med 

vänner. Även Huus och Enskär (2007) menar att ungdomarna med Diabetes mellitus typ 1 

upplevde sig annorlunda på ett sådant sätt att de mognade snabbare vilket de ansåg var både 

positivt och negativt. 

Ungdomarnas upplevelse av utanförskap återkom vid sociala situationer (Lowes, Eaton, Bill 

& Ford, 2007), till exempel vid måltider (Doherty & Dovey-Pearce, 2005). En annan 

svårighet ungdomarna uppgav var att de inte alltid kunde delta i samma sociala aktiviteter 

som sina vänner (Huus & Enskär, 2007). De upplevde att de inte kunde följa med alla gånger 

för att de då måste avbryta aktiviteten för blodsockerkontroll (Wilson, 2010). Unga kvinnor 

med Diabetes mellitus typ 1 upplevde dock att de kunde smälta in och delta i olika aktiviteter 

men att de på något sätt alltid kommer att vara utanför. Ungdomarna upplevde att 

sjukdomen ofta gjorde att de fick extra ofrivillig uppmärksamhet, i sociala sammanhang blev 

de även obekväma när vännerna la för stor uppmärksamhet vid deras sjukdom (Dickinson & 

O´Reilly, 2004). Karlsson et al. (2006) skriver att en ungdom med Diabetes mellitus typ 1 sa 

att hen inte tyckte om att få uppmärksamhet över något som hen själv inte kunde styra över. 

När omgivningen ställde frågor, tittade på när de gav sig själva insulininjektioner, åt eller 

gjorde en blodsockerkontroll upplevde ungdomarna skam (a.a.). Många upplevde att de inte 

kunde vara avslappnade och inte hade samma möjligheter till att vara spontana (Huus & 

Enskär).  
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5.2.2 Behov av stöd och balans 

Ungdomarna beskrev att hela familjen blev chockad av diabetesbeskedet men att de 

tillsammans gjorde förändringar i matvanor och andra rutiner för att få sjukdomen att passa 

ihop med vardagen (Buchhorn Cintra Damião & Marques Marcondes Pinto, 2007). Dashiff et 

al. (2008) samt Viklund och Wikblad (2009) skriver att ungdomar med Diabetes mellitus typ 

1 sökte råd och stöd hos sina föräldrar och ansåg att dessa måste ha kunskap om 

ungdomarnas sjukdom för att kunna hjälpa dem med rädsla och oro relaterat till sjukdomen 

och dess komplikationer. Uppmuntrande stöd upplevdes vara underlättande och positivt i 

relationen till föräldrarna vilket gav ett optimistiskt perspektiv på sjukdomen (Dashiff et al.). 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde stress vid högre studier på grund av att de 

inte hann kontrollera blodsockernivån under aktiviteter, äta eller ta insulin under skoldagen 

(Dickinson & O´Reilly, 2004; Wilson, 2010). Rädslan för hypoglykemi gjorde att 

ungdomarna hellre hade en hög blodsockernivå för att inte få en försämrad koncentration 

eller dra till sig oönskad uppmärksamhet (Wilson). En del utav ungdomarna blev sårade när 

deras vänner hade förutfattade meningar om sjukdomen (Lowes et al., 2007) och när 

vännerna hade svårt att anpassa sig efter deras dagliga rutiner (Dickinson & O´Reilly). Vissa 

ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde det stöd de fick från vänner som tjat (Huus 

& Enskär, 2007). Ungdomarna upplevde att omgivningen inte hade förståelse för hur svårt 

det kunde vara att leva med sjukdomen (Lowes et al.). Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 

sökte därför kontakt med andra som hade sjukdomen genom internet för att få stöd (Ravert, 

Hancock & Ingersoll, 2004).”The teenagers reported that when they meet others in the same 

situation they recognise their problems and may find new solutions” (Viklund & Wikblad, 

2009, p.3266). 

Andra ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde istället att det var bra när vännerna 

frågade om deras hälsotillstånd, då de ansåg att det visade att vännerna brydde sig om dem 

(Huus & Enskär, 2007), vilket var motiverande (Karlsson et al., 2006). Viktiga sociala 

faktorer i hanteringen av ungdomarnas sjukdom var stöd och hjälp från sina vänner samt att 

ungdomarna upplevde förtroende för dem (Viklund & Wikblad, 2009). Stödet från vännerna 

gjorde det enklare att integrera sjukdomen i vardagen. Ungdomarna upplevde säkerhet när 

människor var informerade och hade kunskap om sjukdomen samt dess behandling om 

hypoglykemi skulle inträffa (Karlsson et al.; Viklund & Wikblad).   

Ungdomarna upplevde att det var svårt att leva ett vanligt liv, för att de måste få livet att 

fungera med mat, insulinsprutor och blodsockerkontroller. De ansåg att de levde i en 

strukturerad vardag där de måste planera allt (Huus & Enskär, 2007). Ungdomarna ansåg sig 

själva vara experter på sin Diabetes mellitus typ 1 för att de kunde balansera sjukdomen med 

det vardagliga livet (Karlsson et al., 2006). De upplevde att de måste få balans på hela sitt liv 

för att få ihop det till en helhet (Dickinson & O´Reilly, 2004), vilket de fick med hjälp av att 

skriva ner sina tankar och känslor (Piana et al., 2010).  

5.2.3 Kroppslig och själslig förändring 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att det var först efter diagnostisering som de 

fick insikt om att de måste leva med insulininjektioner, blodsockerkontroller och 

restriktioner för alltid (Buchhorn Cintra Damião & Marques Marcondes Pinto, 2007). 
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De upplevde att de hade en frisk kropp innan diagnostisering men att de efteråt hade en sjuk 

kropp (Doherty & Dovey-Pearce, 2005). Ungdomarna ansåg att de ofta gick igenom 

svårigheter i kontrollen av blodsocker relaterat till normala hormonförändringar i puberteten 

(Buchhorn Cintra Damião & Marques Marcondes Pinto, 2007). De svängande 

blodsockernivåerna upplevdes påverka deras koncentration (Wilson, 2010). Blodsockernivån 

påverkade också det vardagliga livet med aktiviteter och relationer (Dickinson & O´Reilly, 

2004), men även de känslor som ungdomarna hade (Buchhorn Cintra Damião & Marques 

Marcondes Pinto).  

Att vara sjuk upplevdes ha en negativ påverkan på känslor, skola, fysisk hälsa och det sociala 

livet (Doherty & Dovey-Pearce, 2005). Många inlägg på internetforum skrivna av ungdomar 

med Diabetes mellitus typ 1 handlade om hantering av sjukdomen till exempel tolkning av 

blodsockernivåer (Ravert et al., 2004). Ungdomarna upplevde att de fått en bättre fysisk 

kondition efter diagnostisering (Buchhorn Cintra Damião & Marques Marcondes Pinto, 

2007). De upplevde stolthet över att ha fått en ökad kunskap om hälsosam mat och 

regelbunden motion (Huus & Enskär, 2007).  

Vissa av de yngre ungdomarna valde ofta att göra likadant som sina vänner utan att tänka på 

konsekvenserna (Dickinson & O´Reilly, 2004). De äldre ungdomarna upplevde att de var 

mer mogna och kunde förstå sin sjukdomssituation bättre jämfört med förut, dock 

accepterade de inte alltid sin sjukdom fullt ut (Buchhorn Cintra Damião & Marques 

Marcondes Pinto, 2007). De kunde också se att de blivit mer medvetna om konsekvenserna 

av sitt handlande relaterat till hälsa (Doherty & Dovey-Pearce, 2005).  

Ungdomarna med Diabetes mellitus typ 1 upplevde utveckling genom reflektion över tidigare 

erfarenheter och misstag. De ansåg att det var viktigt att ha mogenhet i sitt tänkande och tro 

på sin kapacitet. Insikt och medvetenhet var viktiga faktorer i utvecklandet av självkännedom 

vilket ungdomarna ansåg var egenskaper som utvecklades gradvis (Viklund & Wikblad, 

2009), även autonomi och identitet var viktiga mål i utvecklingen (Dickinson & O´Reilly, 

2004). I utvecklingen av sin självkänsla uppgav ungdomarna att de först upplevde blyghet 

och skam som sedan övergick till mod och styrka (Piana et al., 2010). Mod upplevdes av 

ungdomarna vara en betydelsefull faktor för att komma över svårigheter med sjukdomen som 

till exempel rädsla (Karlsson et al., 2006). Ungdomarna uppgav att tankar på framtiden 

skapade en upplevelse av osäkerhet (Dickinson & O´Reilly), och att de kämpade med 

svårigheterna relaterade till sjukdomen i en emotionell kamp varje dag. Ibland upplevde de 

att de ville glömma allting och försvinna för att de inte kunde komma ifrån sjukdomen 

(Karlsson et al.). Piana et al. skriver att en ungdom uttryckte följande om sin sjukdom: ”I can 

say I accept it, but I lie when I do, not to myself though, but to the others” (p.58).  

5.3 Relation till sjukvården 

Temat relation till sjukvården innefattar två subteman: att ha förtroende för sjukvården 

samt att inte ha förtroende för sjukvården. Båda dessa teman utgår från ungdomar med 

Diabetes mellitus typ 1 och deras upplevelser kring möten med sjukvården relaterat till 

sjukdomen. 

5.3.1 Att ha förtroende för sjukvården 

För ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 var det viktigt att sjukvården förstod hur de skulle 

stötta ungdomar med sjukdomen i vardagen (Doherty & Dovey-Pearce, 2005).  



13 

 

Vissa ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att diabetesteamet lyssnade och 

svarade på de frågor ungdomarna hade (Karlsson et al., 2006). Dickinson och O´Reilly 

(2004) skriver att ”some participants reported positive relationships with their diabetes 

providers” (p.103). Speciellt när diabetesteamet upplevdes vara på ungdomarnas nivå (a.a.). 

Ungdomarna ansåg också att diabetesteamet uppmuntrade dem till att ta egna beslut 

baserade på deras egen vilja. De upplevde att de litade på diabetesteamet även om de inte var 

insatta i ungdomarnas vardagsliv (Karlsson et al.). Dickinson och O´Reilly skriver att många 

ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde sig bundna till obligatoriska kontakter med 

vuxna och att detta var frustrerande, men samtidigt uppskattade de stödet. För ungdomarna 

var det viktigt att uppföljning i vården skedde med samma vårdare (Doherty & Dovey-Pearce, 

2005). De strävade efter att kunna ta kontroll i alla situationer och uppgav att om de lyssnade 

på diabetesteamet skulle detta vara möjligt (Dickinson & O´Reilly). 

5.3.2 Att inte ha förtroende för sjukvården 

Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att de var bundna till hälsokontroller 

(Dickinson & O´Reilly, 2004). De ansåg att det var svårt för dem att hinna med planerade 

kontroller mitt i terminen och upplevde svårigheter med byte av diabetesteam (Wilson, 

2010). Ungdomarna upplevde att vårdarna fokuserade på den kliniska, medicinska bilden 

medan de själva var mer intresserade av att integrera sjukdomen i sina vardagsliv. De 

upplevde också att sjukvården hade svårt att följa med i deras typiska tonårssvängningar då 

de kunde ha intresse för sin behandling ena veckan men inte nästa. Ungdomarna ansåg att 

attityden och kvaliteten från sjukvården var viktig (Doherty & Dovey-Pearce, 2005).   

Många ungdomar upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från sitt diabetesteam för att 

kunna balansera och sköta sin skolgång. En ung student uppgav att ”My doctor said I have to 

be responsible for my diabetes, especially because I´m away from home.” (Wilson, 2010, 

p.27). Vissa ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde sig upprörda över att 

skolsköterskan tog över ansvaret för mycket i skolan och pratade till föräldrarna istället för 

till ungdomarna själva (Dickinson & O´Reilly, 2004). Ungdomarna uppgav även att det i 

början var föräldrarna som fick all information från sjukvården (Karlsson et al., 2006). 

Många ungdomar uppgav att de inte förstod sjukvårdens formulering kring till exempel 

skötsel av sjukdomen vilket gjorde att dessa ungdomar istället sökte stöd och fakta via 

internetforum (Ravert et al., 2004). 

5.4 Resultatsammanfattning 
I första temat att utvecklas mot självständighet framkom att ungdomarna ville ta eget 

ansvar, men de upplevde sig inte alltid redo att ta det. Det var viktigt med föräldrarnas stöd 

och förtroende för att de skulle utvecklas mot självständighet. Föräldrarna upplevdes ofta 

överbeskyddande och att detta då hindrade ungdomarna i utvecklingen av det egna ansvaret. 

I andra temat ungdomar påverkas och förändras visade det sig att ungdomarna påverkades 

av yttre och inre faktorer. Utanförskap var en framträdande upplevelse i detta tema. 

Resultatet visade att ungdomarna hade behov av stöd och balans från alla i sin omgivning för 

att få sjukdomen att fungera i vardagen. Insikt om sjukdomen ansåg ungdomarna växte över 

tid till exempel om hur den för alltid kommer att påverka deras liv. 

I tredje temat relation till sjukvården framkom att ungdomarna kan ha tillit till sjukvården 

om sjuksköterskorna mötte ungdomarna på deras nivå. De ansåg också att det var viktigt att 

sjukvården uppmuntrade ungdomarna till att ta egna beslut baserade på deras egen vilja. Vid 
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de tillfällen ungdomarna inte upplevde tillit till sjukvården berodde det oftast på att de inte 

fick stöd ifrån sjuksköterskorna. 

6. DISKUSSION 
Metoddiskussionen innefattar reflektioner om val av metod och analys samt hur dessa 

genomfördes. I resultatdiskussionen diskuteras det mest essentiella från resultatet. 

Etikdiskussionen behandlar etiska dilemman som var i åtanke under examensarbetets gång. 

6.1 Metoddiskussion 
För examensarbetet valdes en kvalitativ litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Detta för 

att kvalitativa artiklar belyser människors upplevelser av valda fenomen. En annan anledning 

till att kvalitativ metod valdes var att en ny helhet kan skapas av tidigare forskning som sedan 

omsätts till praktisk användbar kunskap. Detta ansågs passa examensarbetets syfte. 

Kvantitativt material valdes bort för att denna metod inte belyser människors upplevelser på 

samma sätt som kvalitativt material, då kvantitativt material snarare gör mätningar och 

statistik. Hade en intervjustudie valts skulle resultatet förmodligen blivit avgränsat till endast 

Sverige, därför valdes även denna metod bort.  

Vid examensarbetets analysmetod valdes Fribergs (2010) tolkning av Evans analysmetod. 

Analysmetoden valdes för att kunna beskriva tidigare forskningsresultat och hålla resultatet 

så textnära som möjligt. Detta för att få en tydlig bild av det valda fenomenet utan att lägga 

någon vikt vid tolkningar av resultatet. Vid examensarbetets start hittades mycket material 

för analys vilket gjorde att fler avgränsningar fick göras. Det resulterade i, enligt författarna 

till examensarbetet, att syftet tydligare kunde synliggöras. Att göra ett urval av artiklar kan 

dock bidra till en brist i vald ansats eftersom det innebär att endast ett fåtal artiklar väljs ut 

för analys av allt tillgängligt material som finns. Detta kan innebära att vissa essentiella delar 

av bortvalda artiklars resultat inte synliggörs. 

För att en kvalitativ studie ska uppfattas trovärdig tas det hänsyn till fem olika begrepp: 

intersubjektivitet, rimlighet, tillförlitlighet, noggrannhet samt överförbarhet (Jacobsen, 

2007). Intersubjektivitet betyder att flera olika källor yrkar på samma sak, i examensarbetet 

innebär det att flera olika artiklar visar på samma resultat. Detta stärker även rimligheten av 

examensarbetets resultat då flera analyskällor har likheter. Tillförlitligheten i examensarbetet 

uppnås genom att resultatet är skrivet utan författarnas egna tolkningar och utgår enbart 

ifrån refereegranskat och relativt nypublicerat material. För att tillförlitligheten ska vara 

trovärdig krävs noggrannhet i arbetet, till exempel vid översättning av artiklarna. Detta har 

skett genom att översättningen från engelska till svenska skett så textnära som möjligt. 

Tillförlitligheten styrks även av att examensarbetet ska kunna överföras till sjuksköterskor 

som möter ungdomar med Diabetes mellitus typ 1. Resultatet ska alltså kunna användas 

praktiskt. 

Att vara två författare till examensarbetet har enligt författarna själva varit positivt. Detta för 

att det har visats sig bra att först läsa de valda studierna på olika håll då det gav olika 

perspektiv på det valda fenomenet. De olika perspektiven kunde sedan diskuteras och kärnan 

av de valda studierna blev tydlig. Detta har påverkat resultatet på så sätt att det krävts 

diskussion och reflektion mellan två olika personer och perspektiv. Hade examensarbetet 

bara haft en författare skulle resultatet bara vara formulerat ur ett perspektiv.  
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Författarna till examensarbetet är medvetna om att alla artiklar inte har bidragit lika mycket 

till resultatet. Detta för att artiklarna svarade olika mycket på examensarbetets syfte. Det 

mest framträdande från varje artikels resultat har dock redovisats i examensarbetets resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen följer resultatets tre tydliga teman: att utvecklas mot självständighet, 

ungdomar påverkas och förändras samt relation till sjukvården. Här diskuteras det mest 

framträdande från resultatet mot examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv samt delar 

ur bakgrunden. 

6.2.1 Att utvecklas mot självständighet 

Resultatet visade att majoriteten av ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att tjat 

och kontroll från föräldrar gav en negativ effekt relaterat till motivationen att sköta sin 

sjukdom på egen hand. Dock fanns det ungdomar i resultatet som ansåg att lite tjat och 

påminnelser från föräldrarna gav en positiv effekt och var ett tecken på att föräldrarna 

stöttade dem. Detta kan tolkas som Gee et al. (2007) beskrivning av tonårstiden. De menade 

att de då skedde en utveckling mot självständighet och att ungdomarna under den tiden ofta 

tog mer eget ansvar för sin sjukdom, men samtidigt ansåg de att det var viktigt med stöd 

hemifrån (a.a.). Detta var en svår balansgång för hela familjen då ungdomarna fick ett ökat 

behov av att bevisa sin autonomi när de ansåg att föräldrarna tjatade för mycket. Detta ledde 

till att ungdomarna pendlade mellan ett vuxet och ett barnsligt beteende. Enligt Eriksson 

(1988, 1994) påverkas människan av den kultur denne lever i. I resultatet framkom att 

ungdomarna blir påverkade av föräldrarnas tjat och kontroll. De försöker då anpassa sig, 

men samtidigt genomgår de en utveckling mot självständighet vilket gör att de vacklar i sitt 

beteende. För att hantera det egna ansvaret underströk ungdomarna hur viktigt det var med 

autonomi och identitet som mål i utvecklingen samt att de strävade efter att ta kontroll i alla 

situationer. Dock visade också resultatet att många ungdomar inte upplevde sig redo att ta 

eget ansvar för sin sjukdom. Ungdomarna visste att det egna ansvaret måste vara en prioritet 

men förnekade för sig själva att de var tvungna att ta eget ansvar. 

Dessa ungdomar hade inte accepterat sin sjukdom och sitt lidande vilket gjorde att de inte 

kunde börja röra sig i det Eriksson (1988, 1994) benämner som processen mot upplevelse av 

helhet. Processen delas in i de tre nivåerna görande, varande och vardande. På görandets 

nivå upplever ungdomarna att de har hälsa, de har tagit sig förbi denna nivå och hamnar då 

på varandets nivå. Här förstår de hur kropp, själ och ande samverkar och finner en balans 

mellan inre och yttre faktorer. Resultatet visade att många av ungdomarna som ska lära sig 

att ta eget ansvar för sjukdomen svävade mellan att vara självständiga och samtidigt få stöd 

hemifrån. Bancroft (2008) beskriver att ungdomstiden är en individuell process mot 

vuxenlivet där ungdomarna upplever att de varken passar in i barndomen eller vuxenlivet. 

Detta kan kopplas till Erikssons teori och innebär att ungdomarna befinner sig mellan 

görandet och varandets nivå. Ungdomarna uppger även i resultatet att de behöver stöd för att 

kunna hantera sjukdomen på egen hand. Samtidigt kunde detta leda till oklarheter mellan 

ungdomarna och föräldrarna i vem som hade huvudansvaret i den egna hanteringen av 

sjukdomen; något som upplevdes hindra ungdomarna i processen mot självständighet då de 

inte kunde vara så självständiga som de önskade. Tapper Strawhacker (2001) skriver att i 

ungdomarnas frigörelseprocess behöver de stöd från en ansvarstagande vuxen utanför 

familjen. Detta för att kunna hantera upplevelser relaterade till den kroniska sjukdomen. 
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På vardandets nivå kommer en konfrontation med sig själv och sin livssituation där livsfrågor 

har det största utrymmet (Eriksson 1988, 1994). Resultatet visade också att ungdomarna 

upplevde rädsla som ett hälsohinder i processen mot helhet. Den upplevda rädslan gör att de 

pendlar mellan varandets och vardandets nivå. Eriksson menar att på vardandets nivå har 

människan accepterat sitt lidande och strävar efter försoning. Det är viktigt att människan 

blir bekräftad och får utrymme för att försoning ska ske. Ungdomarna uppgav i resultatet att 

de strävar efter att kunna ta kontroll och ansvar över sig själva. För att uppnå självsäkerhet 

krävdes enlig ungdomarna insikt, medvetenhet och mod. Föräldrar och närstående måste 

finnas till hands när ungdomarnas kunskap inte räcker till utan att hindra dem i processen 

mot självständighet. Det egna ansvaret och självständigheten utvecklas med hjälp av 

utrymme och bekräftelse. 

6.2.2 Ungdomar påverkas och förändras 

Tidigare forskning visade att sjuksköterskors funderingar kring hur ungdomarna skulle lära 

sig eget ansvar i hanteringen av Diabetes mellitus typ 1 var att hela familjen skulle vara 

engagerad (Dickinson, 1999). I resultatet visade det sig dock att ungdomarna upplevde detta 

engagemang från föräldrarnas sida som både positivt och negativt. Samarbete innebar delat 

ansvar och en positiv relation till föräldrarna gynnade den metaboliska kontrollen. Enligt 

resultatet ledde detta till stabila blodsockernivåer vilket gav en upplevelse av hälsa. Dock 

synliggjordes det också hur ungdomarna upplevde att blodsockernivån påverkade det 

vardagliga livet och att de pubertala hormonförändringar de gick igenom gjorde det svårt att 

ha kontroll över blodsockernivån. Enligt Erikssons (1988, 1994) teori kan detta tolkas som ett 

sjukdomslidande som ungdomarna upplever och även om en människa uthärdar 

sjukdomslidande kan denne uppleva hälsa. Ungdomarna upplevde ett lidande då de levde 

med sin kroniska och ibland instabila sjukdom, men kunde ändå uppleva hälsa när 

sjukdomen var under kontroll. Ungdomarna ansåg att de innan diagnostisering hade en frisk 

kropp och efter diagnostisering fick en sjuk kropp. Tapper Strawhacker (2001) skriver att 

ungdomar har tankar kring sin kroppsuppfattning vilka kan påverkas ytterligare när de lever 

med en kronisk sjukdom. Att vara sjuk upplevde ungdomarna gav en negativ påverkan på 

känslor, skola, fysisk hälsa och det sociala livet. Sjukdomslidandet som de upplevde blir på 

detta sätt också ett livslidande. 

I resultatet beskrivs att när ungdomarna var redo att ta eget ansvar upplevdes det ibland som 

osäkert och riskfyllt då de tidigare förlitat sig på sina föräldrar. Det egna ansvaret gjorde även 

att de ibland upplevde att de ville försvinna och glömma allting som hade med sjukdomen att 

göra för att de ändå aldrig kommer att bli friska. Eriksson (1988, 1994) menar dock att även 

om människan upplever lidande kan denne uppleva hälsa. Objektiva tecken på ohälsa kan 

ändå innebära att människan upplever välbefinnande. Resultatet visade att ungdomarna 

upplevde positiva sidor med sjukdomen om de lyckades hålla den under kontroll. 

Ungdomarna upplevde lidande när de ville försvinna och glömma. Dock kunde de ändå 

uppleva hälsa i sitt lidande när sjukdomen var under kontroll. 

Det framkom i resultatet att en del ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde 

svårigheter med att leva vad de ansåg vara ett normalt liv, då sjukdomen fick dem att uppleva 

ett utanförskap. Tapper Strawhacker (2001) betonar att ungdomar kämpar med sin strävan 

mot att passa in bland vänner. Andra ungdomar i resultatet hade inte några problem att 

integrera sjukdomen i vardagen, trots att de kunde identifiera svårigheter. Deras önskan var 

att kunna vara som sina vänner utan att behöva tänka på hur de skulle få sjukdomen att 

fungera i vardagen. Detta medförde att vissa ungdomar ignorerade sin sjukdom och gjorde 
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som sina vänner utan att tänka på konsekvenserna. Människan påverkar och påverkas av den 

miljö denne befinner sig i (Eriksson, 1988, 1994). Ungdomarna påverkades av sina vänner 

och i sin tur påverkade de sin egen livssituation. När ungdomarna i resultatet ignorerade sin 

sjukdom upplevde de att den inte existerade dock var de ändå medvetna om konsekvenserna 

av sitt beteende. Omgivningen påverkade på ett sådant sätt att ungdomarna upplevde att de 

ville vara som alla andra. Det ledde i sin tur till att de inte ville tänka på konsekvenserna. 

Detta kan kopplas till Erikssons teori som förklarar att förekomst eller frånvaro av objektiva 

tecken utgör endast en dimension av hälsa eller ohälsa. Det innebär att ungdomarna försöker 

agera som att de har hälsa, men de är fortfarande medvetna om konsekvenserna av sitt 

handlande. Detta betyder att de fortfarande har tankar och känslor relaterat till ohälsa och 

lidande. Ungdomarnas kamp i vardagen blev ett sätt att leva och de kom på olika lösningar 

för att få det att fungera. Återigen kan detta kopplas till Erikssons teori om att under 

utvecklingen tvingas människan att anpassa sig till de föränderliga förhållanden denne 

befinner sig i.  

Resultatet visade att många sociala situationer skapade olustkänsla då ungdomarna upplevde 

sig utanför gruppen. Det var för dem frustrerande att uppleva att de inte kunde delta i 

aktiviteter tillsammans med sina vänner. Denna påverkan från ungdomarnas omvärld kan 

kopplas till Erikssons (1988,1994) teori vilket innebär att denna påverkan då skapar ett 

lidande. Lidandet klassificeras som ett livslidande vilket inverkar på hela människans 

livssituation. I resultatet beskrivs hur denna inverkan ledde till nedstämdhet hos 

ungdomarna och hur de blev sårade av sina vänner och upplevde att vännerna inte hade 

förståelse för hur svårt det kunde vara att leva med sjukdomen. Resultatet visade även att 

ungdomarna strävade efter att få förtroende för sina vänner vilket innebar att de önskade att 

vännerna hade kunskap om deras sjukdom. Visentin et al. (2006) skriver att ungdomar 

påverkas av sin omgivning i större grad än vuxna samt av de krav som sjuksköterskor anser 

att ungdomarna ska kunna hantera i skötseln av sin sjukdom. I resultatet visades detta 

genom att ungdomarna ansåg att de inte kunde genomföra samma aktiviteter som sina 

vänner då de upplevde sig bundna till bland annat blodsockerkontroller. Detta styrks även av 

Tapper Strawhacker (2001) som skriver att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 har krav 

på sig från sjuksköterskor att bland annat närvara vid regelbunden uppföljning hos sitt 

diabetesteam.  

Ungdomarna upplevde att de fick inspiration och nya insikter av att möta andra i samma 

situation. Genom att möta andra kunde ungdomarna se sina problem ur en ny synvinkel och 

hitta nya lösningar. Ännu en gång kan detta kopplas till Erikssons teori då människan under 

utvecklingen tvingas anpassa sig till de föränderliga förhållanden denne lever i. Detta skulle 

kunna förklara varför ungdomarna söker sig till andra i samma situation. Resultat visade 

även att ungdomarna var stolta över den ökade kunskap om hälsosam mat och regelbunden 

motion de fått efter diagnostisering. Drass (1996) skriver att sjuksköterskan bör kunna ge 

information om sjukdomen, dess behandling samt vikten av motion. Detta för att underlätta 

ungdomarnas anpassning till de nya förhållanden som de lever i. 

6.2.3 Relation till sjukvården 

I resultatet framkom att en del ungdomar upplevde en positiv relation till sjukvården då 

sjuksköterskorna uppmuntrade dem till egna beslut baserade på deras egen vilja. Det innebär 

att sjuksköterskorna har lyckats följa Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) då den säger att sjuksköterskan bör kunna ta tillvara på de kunskaper 

och erfarenheter som patienten har samt visa omsorg och respekt för patientens autonomi, 
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integritet och värdighet. Dock finns det ungdomar i resultatet som upplevde att de inte fick 

tillräckligt med stöd från sjukvården för att kunna balansera sjukdomen med sitt vardagliga 

liv. Drass (1996) skriver att sjuksköterskan bör kunna ge patienten den kunskap om 

behandling som krävs för att denne ska kunna hantera sin sjukdom på egen hand. 

Ungdomar i resultatet upplevde att sjukvården hade svårt att hänga med i det typiska 

tonårslivet då de själva beskrev att de hade ett pendlande intresse för sin sjukdom och 

behandling. I bakgrunden beskriver Bancroft (2008) att sjuksköterskor bör ha kunskap om 

alla aspekter som rör ungdomarnas utveckling. Detta kan jämföras med studien av McDonald 

et al. (1999) där sjuksköterskor uppgav att de önskade att få en bättre utbildning om Diabetes 

mellitus typ 1 för att kunna ge en bättre omvårdnad. Sjuksköterskornas uppfattning stämmer 

då överens med ungdomarnas uppfattning i resultatet. Sjuksköterskor skulle behöva 

utbildning kring ungdomars kognitiva utveckling för att kunna ge omvårdnad utifrån 

ungdomarnas individuella nivå.  

Resultatet visade att ungdomar upplevde sig bundna till obligatoriska kontakter med 

sjukvården. I resultatet framkommer även att det inte bara fanns positiva upplevelser i 

relationen till sjukvården då en del ungdomar upplevde att sjukvården fokuserade mest på 

den kliniska, medicinska bilden men de själva var egentligen mest intresserade av att få 

sjukdomen att integrera med vardagslivet. Det framgick även att detta kunde leda till att 

ungdomarna inte förstod vårdarnas formuleringar. Därför bör sjuksköterskan formulera sig 

på ett sådant sätt att vårdtagaren kan ta till sig de upplysningar som behövs för egenvård. 

Detta krävs också av vårdarna enligt 2 c § i Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) då 

sjuksköterskan bör kunna ge upplysningar om olika metoder för att förebygga sjukdom, 

ohälsa eller skada. Drass (1996) skriver att sjuksköterskan bör uppmuntra ungdomar till 

regelbunden uppföljning hos sitt diabetesteam. Ungdomarna i resultatet upplevde dock 

frustration över obligatoriska återbesök samt svårigheter med byte av diabetesteam. Detta 

styrks av Visentin et al. (2006) som skriver att sjuksköterskorna var oroliga för ungdomarnas 

hantering av sjukdomen vid bytet av diabetesteam. 

I resultatet framkom att ungdomar först förnekade sin sjukdom men fick senare en insikt om 

att det var något de måste leva med hela sitt liv. Detta gjorde att de ofta tog ett tag innan 

ungdomarna fick medvetenhet om sjukdomen och dess komplikationer. McDonald et al. 

(1999) skriver att sjuksköterskor uppgav att de ansåg att det största problemet för 

patienterna var att de inte accepterade att sjukdomen är livslång. Sjuksköterskorna uppfattar 

återigen detsamma som framkommer av ungdomarna i resultatet. Resultatet visade även att 

vissa ungdomar upplevde att diabetesteamet inte var insatta i deras vardagsliv och därför 

ansåg ungdomarna att de inte kunde få hjälp med att integrera sjukdomen i sin vardag. Detta 

är ett tecken på att sjuksköterskor behöver ge ungdomarna bekräftelse och utrymme för att 

ungdomarna ska få tillit för diabetesteamet. Ungdomar i resultatet upplevde också att 

skolsköterskan tog ifrån dem för mycket ansvar. Tapper Strawhacker (2001) betonar att 

skolsköterskan bör använda tillfällen i skolan för att stötta ungdomarna på deras väg mot 

självständighet och den egna hanteringen av sjukdomen. Denna jämförelse visar att 

sjuksköterskor inte tar tillvara på det tillfällen som erbjuds för att uppmuntra och utveckla 

till självständighet i den egna hanteringen av sjukdomen.  

Sjuksköterskor enligt Dickinson (1999) förväntade sig att ungdomar med Diabetes mellitus 

typ 1 skulle ha kunskap om och kunna kontrollera sitt blodsocker flera gånger per dag samt 

själva anpassa sina insulindoser efter blodsockernivån. I resultatet framkom att ungdomarna 

ofta upplevde att de fick otillräckligt med stöd från sjukvården för att kunna hantera sin 
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sjukdom och balansera den med sin vardag. Det otillräckliga stödet kan ge en negativ 

vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. Detta kan kopplas till Erikssons (1988, 

1994) teori vilket, i resultatet, innebär att otillräckligt stöd kan skapa ett vårdlidande för att 

sjuksköterskan inte vårdar människan på ett sådant sätt att hälsoprocesserna gynnas. Det 

kan då inte ske en utveckling eller ett skapande av en givande vårdrelation. Ungdomarna 

underströk detta i resultatet genom att påpeka hur viktigt det var att sjukvården förstod hur 

de skulle stötta dem samt att attityd och kvalité var viktiga faktorer i mötet med sjukvården.  

6.2.4 Förslag till framtida forskning 

Det finns mycket forskning kring examensarbetets valda fenomen. Dock uppfattar författarna 

till examensarbetet att denna forskning mestadels fokuserar på ungdomarnas mentala 

utveckling och deras upplevelse av omgivningens stöd respektive frånvaro av stöd. Ett förslag 

på framtida forskning skulle kunna vara fokus på vad ungdomarna anser att sjukvården kan 

förbättra i omvårdnad och bemötande. Detta kan sedan jämföras med sjuksköterskors 

förförståelse för det senast nämnda fenomenet. Detta skulle kunna resultera i mer 

handgripliga förslag på hur sjuksköterskor kan förbättra sin attityd, omvårdnad och sitt 

bemötande av ungdomar med Diabetes mellitus typ 1. 

6.3 Etikdiskussion 
Under examensarbetets gång har inga etiska problem påträffats. Författarna till 

examensarbetet har använt sig av redan granskade och publicerade forskningsresultat. De 

har även tänkt på att arbeta så textnära som möjligt för att inte förvanska publicerat material 

eller använda egna tolkningar. Författarna till examensarbetet är medvetna om att inte alla 

artiklar har en etisk diskussion därför utgick de ifrån att artikelförfattarna haft en etisk 

ståndpunkt. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) och Codex (2012) innebär detta att 

artikelförfattarna har arbetat utifrån befintliga etiska krav och riktlinjer samt den yrkesetik 

en forskare ska ta hänsyn till. 

Det kan uppstå etiska problem när forskning innefattar barn och ungdomar, detta för att det 

kan vara svårt att få ett adekvat informerat samtycke. Barn och ungdomars förmåga att 

bedöma risker och konsekvenser är begränsad och de låter sig lättare påverkas av andra 

(Codex 2012). Författarna till examensarbetet har därför reflekterat över om ungdomarna i 

artiklarnas resultat påverkats av yttre faktorer under forskningens gång och om detta har 

påverkat artiklarnas resultat. Då dessa artiklar redan är publicerade och genomgått peer 

review har författarna till examensarbetet utgått ifrån att detta etiska problem inte har 

inträffat. 

7. SLUTSATS 
Ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 kunde identifiera många svårigheter i vardagen 

relaterat till sjukdomen. De flesta svårigheter uppstod i samband med det egna ansvaret. 

Detta kunde upplevas både som positivt och negativt. Positivt då vissa av ungdomarna tog 

lärdom av de svårigheter de genomgick, negativt då andra ungdomar med sjukdomen såg 

dessa svårigheter som överhängande. I examensarbetet framkom att ungdomarna upplevde 

sig annorlunda och upplevde sig då utanför i sociala sammanhang. Ungdomar med Diabetes 

mellitus typ 1 upplevde att de hade mer kontakt med sjukvården än ungdomar utan 

sjukdomen. Sjukvården kunde till stor del påverka ungdomarnas uppfattning och hantering 

av sjukdomen, även detta kunde upplevas som både positivt och negativt. 
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Sammanfattningsvis visade resultatet att ungdomar med Diabetes mellitus typ 1 upplevde att 

de behövde stöd och förståelse från närstående samt sjukvården för att kunna ta eget ansvar i 

hanteringen av sjukdomen. Detta gör att tonårstiden inte kan associeras med en sämre 

kontroll av sjukdomen för alla ungdomar, då hanteringen av denna är väldigt personlig. En 

annan slutsats som kan dras är att upplevelsen av att leva med Diabetes mellitus typ 1 är 

väldigt individuell och att ungdomarna ändå kan uppleva hälsa. 

Författarna till examensarbetet har under arbetets gång fått en ökad medvetenhet för 

ungdomarnas svårigheter med att leva med en kronisk sjukdom och samtidigt genomgå 

utvecklingen mot att bli en självständig individ. Författarna anser därför att examensarbetets 

syfte, att belysa ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes mellitus typ 1, är besvarat. 
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positivt och negativt. 

Titel: Understanding the 
developmental and 
psychological needs of 
young people with diabetes 
Författare: Y. Doherty & 
G. Dovey-Pearce 
Tidskrift: Practical 
Diabetes International 
Årtal: 2005 

Vårdvetenskaplig P: Diabetesteam har 
förutfattade meningar om 
mogenhet relaterat till ålder. 
S: Visa att mogenhet inte alltid 
har med ålder att göra. 

Kvalitativ litteraturstudie. 
Kvalitativ analysmetod. 

4 teman: Växa upp med 
diabetes, Förstå hur 
utvecklingen påverkas av en 
kronisk sjukdom, Psykologiska 
svårigheter, Konsekvenser till 
följd av diabetesteam. 
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