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Sammanfattning 
I Sverige har cirka en halv procent av befolkningen diabetes mellitus typ 1. 
Egenvårdsansvar framhålls som en del i behandlingen. Orems teori om egenvård 
har använts som teoretisk referensram. Syftet var att beskriva vad det innebär att 
vara ung och ha diabetes mellitus typ 1. Metoden som användes var en 
litteraturstudie som baserades på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att 
de yttre påverkande faktorerna i Orems egenvårdsteori avgör hur bra 
egenvårdskapacitet unga personer med diabetes mellitus typ 1 har. Relation till sig 
själv samt stöd och hinder i vänskapsrelation, föräldrarelation och vårdrelation 
visade sig ha betydelse. Det framkom hur viktigt det var att känna till och få 
kunskap om hur deras egenvårdskapacitet kan stödjas eftersom den är väsentlig 
för sjukdomens förlopp i framtiden. 
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Abstract 
In Sweden approximately a half per cent of the population have diabetes mellitus 
type 1. Self-care responsibility is a part of the treatment. Orem’s self-care theory 
has been used as theoretical framework. The purpose was to describe what it 
means to be young and have diabetes mellitus type 1. The used method was a 
litterateur review based on 12 scientific articles. The results showed that 
conditioning factors in Orem’s self-care theory affects how good the self-care 
agency are for young people with diabetes mellitus type 1. The relationship to 
themselves, support and hindrance in friendship relation, parent relation and care 
relation appeared to have significance. It emerged how imported it was to know 
and have knowledge about how their self-care agency could be supported because 
it is essential for how their disorder would proceed in the future. 
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BAKGRUND 
Målet för vården är att unga personer med diabetes mellitus typ 1 ska känna att de 

har kunskap om sjukdomen vilket innebär att de ska ha förståelse om och kontroll 

över sjukdomen att det möjliggör ett normalt liv. I Sverige har cirka en halv 

procent av befolkningen diabetes mellitus typ 1. Insjuknandet är oftast akut och 

sker vanligtvis i de tidiga tonåren (1). Insjuknande för barn under 15 år har ökat 

sedan 80-talet, vilket tyder på att debuten sker allt tidigare. Varje år insjuknar 

ungefär 40 av 100 000 barn i åldern 0 – 14 år vilket innebär att i dagsläget är 

omkring 7000 barn av de 30 000-40 000 personer som har diabetes mellitus typ 1 

(2).  

 

Enligt Antonovsky (3) har individer olika förmåga att klara av stressorer, det vill 

säga påfrestningar i livet. Detta beror på hur individen upplever olika situationer 

och kan finna hur meningsfullt, begripligt och hanterbart livet är. Antonovsky 

kallar detta en individs känsla av sammanhang, KASAM. En av förutsättningarna 

för ett starkt KASAM är individens sociala nätverk (3). Föräldrar med barn som 

har diabetes mellitus typ 1 upplever att unga personer med diabetes typ 1 som 

mindre sociala än deras syskon och jämnåriga (4). 

 

Diabetes mellitus typ 1 är en ämnesomsättningsstörning karaktäriserad av kroniskt 

förhöjt blodsocker och ger symtom som törst, ökade urinmängder, suddig syn och 

viktnedgång (5). Orsaken till sjukdomen kan vara ärftlighet i kombination med 

virusinfektioner i fosterstadiet eller i tidig barndom. En fullständig kunskap om 

uppkomsten är fortfarande okänd, dock pågår forskning runt olika belastande 

faktorer som snabb tillväxt och viktökning under samma period (2). Två uppmätta 

förhöjda blodsockervärden vid fasta som är 6.1 mmol/l eller högre används vid 

diagnostiseringen av diabetes mellitus typ 1. Även ett slumpmässigt taget 

blodsockervärde som är högre än 11 mmol/l kan användas att fastställa diagnosen 

(1).  

 

Störningar av kolhydrat-, fett- och proteinmetabolism är ett resultat av defekter i 

insulinsekretionen (5). Insulin är ett livsnödvändigt hormon som bland annat ser 
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till att blodsockret deltar i cellernas energiomvandling. Om denna process är 

förändrad, förbränner cellerna kroppsfett och ketoner bildas (6). Ketonkropparna 

kan leda till omtöckning eller koma. Detta är ett dödligt tillstånd i frånvaro av 

effektiv behandling (5). För att kompensera detta tillförs insulin genom 

injektioner. En akut komplikation som då kan inträffa är insulinkänning då 

kroppen tillförs för stor mängd insulin och blodsockret sjunker till lägre än 3,5 

mmol/l. Typiska symtomen är svettning, hjärtklappning, hungerkänsla, trötthet 

och koncentrationssvårigheter. Insulinkänning kan utvecklas till omtöckning eller 

medvetslöshet, så kallad insulinkoma om inte energi tillförs. Med tiden kan de 

typiska varningstecknen vid insulinkänning bli svagare eller försvinna, vilket ökar 

risken för insulinkoma. Vid misstanke krävs testning av blodsockret för 

bekräftelse (6).  

 

Kostens sammansättning påverkar blodsockret och insulindoserna måste anpassas 

efter matintaget för att förhindra förhöjt eller lågt blodsocker. Rekommendationer 

för kosten vid diabetes mellitus typ 1 skiljer sig inte nämnvärt från svenska 

näringsrekommendationer för befolkningen i övrigt. Matintaget bör vara jämnt 

fördelat över dagen och inte skilja sig allt för mycket från dag till dag, för att 

samverkan mellan kost och insulin ska fungera. Även graden av fysisk aktivitet 

och motion påverkar blodsockret genom ökad insulinkänslighet och ett minskat 

insulinbehov. Dock inte vid kombinationen insulinbrist och fysisk aktivitet, då 

ökar blodsockret och ketonbildningen (1). 

 

Det finns ett starkt samband mellan hur länge diabetesen pågått, blodsocker och 

utveckling av sen-komplikationer. För att kontrollera det långsiktiga blodsockret 

används hemoglobin A1C (Hb A1C) (1). När blodsockret är förhöjt bildas mer 

glykerat Hb så kallat A1C. Ett högt HbA1C indikerar att den genomsnittliga 

blodsockerhalten varit förhöjd de senaste sju till nio veckorna (7). Därför tas 

HbA1C regelbundet vid de återkommande kontrollerna, för personer med diabetes 

mellitus typ 1 innebär detta ungefär var tredje eller fjärde månad. Ett HbA1C 

under 6,5 % visar på god kontroll medan ett värde på över 7,5 % är 

otillfredsställande (1).  
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Den vanligaste sen-komplikationen av diabetes mellitus typ 1 är 

ögonbottenförändringar med risk för blindhet, med en prevalens på 65 % och 

njursjukdom som kan leda till njurskada, drabbar 30-40 %. Personer med diabetes 

mellitus typ 1 har också en snabbare utveckling av åderförkalkningssjukdomar. 

Enligt socialstyrelsen är risken att insjukna och avlida i hjärtkärlsjukdomar och 

stroke två till tre gånger större än hos personer som inte har någon form av 

diabetes. På grund av dessa sen-komplikationer står diabetes mellitus (typ 1 och 2) 

för ungefär åtta procent av Sveriges sjukvårdskostnader. Det övergripande målet 

för behandling av diabetes mellitus är att förhindra både akuta och sen-

komplikationer (1). 

 

Egenvårdsansvar framhålls som en del i behandlingen gällande diabetes mellitus 

typ 1. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes 

mellitus betonas detta ansvar (1). Enligt Weissberg-Benchell m.fl. (8) sköter 25 % 

av unga människor med diabetes mellitus typ 1 inte sina insulininjektioner eller 

avstår från att testa sitt blodsocker eftersom de inte tror att behandlingen är 

nödvändig. Förutom de medicinska aspekterna som blodsockerkontroll, diet och 

motion ska de även ha kunskap om psykosociala aspekter, som känslor och 

problem som kan uppstå när de måste leva med en kronisk sjukdom som diabetes 

mellitus typ 1 (1). Kunskap om sjukdomen är nödvändigt men är inte tillräckligt 

deras vällbefinnande. Utbildning ges rutinmässigt efter att diagnosen är fastställd, 

men att sprida resurser över längre perioder och förena utbildning och 

psykosociala komponenter med den regelbundna kliniska vården, resulterar i mer 

varaktiga och gynnsamma effekter för individen (9). 

 

Under puberteten sker en tillväxtfas då det hos personer med diabetes mellitus 

utvecklas en fysiologisk insulinresistens på grund av frisättning av tillväxthormon. 

Andra faktorer som också påverkar blodsockerkontrollen är av mer psykologisk 

karaktär. Under denna period kan en mindre strikt egenvård accepteras eftersom 

risken för misslyckande och besvikelse är stor om kraven är för höga. Unga 

personer med diabetes mellitus ska genomgå en normal pubertetsutveckling och 

uppmuntras att leva ett så normalt liv som möjligt (1). 
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Orem (10) som betonar egenvården har utvecklat sina omvårdnadsteorier ur den 

humanistiska människosynen. Egenvård är de handlingar som en person tar 

initiativ till och självständigt utför för att upprätthålla sitt liv, hälsa och 

välbefinnande. Orem påpekar även hur individens vanor och personlighet 

påverkar dennes prioritering av egenvård.  

 

Genom sjuksköterskors och patienters åtgärder och interaktioner i vårdsituationer 

skapas omvårdnadssystem. Orem skiljer mellan tre omvårdnadssystem: 

fullständigt kompenserande omvårdnadssystem, delvis kompenserande 

omvårdnadssystem och stödjande/undervisande omvårdnadssystem. Endast när 

patienten behöver kompenseras helt agerar sjuksköterskor istället för patienter. 

Orem betonar att sjuksköterskan kan hjälpa till självhjälp, genom en balans mellan 

patientens egenvårdkapacitet och egenvårdskraven på denne. Hjälpen kan ges 

genom stöd, vägledning, skapande av en utvecklande miljö samt undervisning, så 

att individen så snart som möjligt kan klara av sin egenvård själv (10). 

  

En av sjuksköterskans uppgifter är att kunna bedöma förhållandet mellan 

patientens egenvårdskapacitet [A] och dennes terapeutiska egenvårdskrav [B], 

där egenvårdskapaciteten står för kunskap, motivation, mentala och praktiska 

färdigheter. Förhållandet mellan dessa redovisas i figur 1. Egenvårdskapaciteten 

är nödvändig för att individen ska kunna tolka sina egenvårdsbehov och planera 

den egenvård som behövs för att stödja dessa. Vidare anser Orem att 

egenvårdskapaciteten utvecklas dels spontant genom utförande av egenvård i 

vardagslivet, dels genom handling av andra. De terapeutiska egenvårdskraven 

innefattar dels de egenvårdsbehov som patienten inte fullt ut kan tillgodose sig 

själv samt de metoder och åtgärder som behövs för att tillgodose 

egenvårdsbehoven med en viss grad av effektivitet. Detta illustreras i en modell 

som innebär att då [A] är större än [B] behöver patienten omvårdnad angående 

egenvården men är [B] större än [A} ska sjuksköterskor stödja patienten i dennes 

befintliga egenvård. Yttre påverkande faktorer som kan inverka på en persons 

egenvård kan vara ålder, kön, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, familjesituation, 

social- och kulturell tillhörighet, livsstil och levnadsvanor och kan upplevas som 

ett hinder eller stöd i egenvårdskapaciteten (10). 
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Figur 1 Orems egenvårdsmodell (10 s. 213, egen översättning) 

 

Orems universella egenvårdsbehov är behov som anses viktiga att tillfredställa i 

det dagliga livet för att uppleva en god livskvalitet (10). Därför är en 

litteraturgenomgång av vad det innebär att vara ung och ha diabetes mellitus typ 1 

av största betydelse. Detta kan resultera i att öka kunskapen och förståelsen om 

hur de yttre påverkande faktorerna kan påverka egenvårdskapaciteten hos unga 

personer med diabetes mellitus typ 1 och därigenom öka kunskapen för 

vårdpersonal och närstående. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebär att vara ung och ha 

diabetes mellitus typ 1. 

METOD 
Undersökningen utformades som en allmän litteraturstudie. En sådan studie är 

enligt Forsberg och Wengström (11) en metod då forskarna innehållsgranskar och 

sammanställer artiklar som redan är publicerade i ämnet. Litteraturstudien gjordes 

systematiskt med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (12). Analysen 

förändrades till en kvalitativ innehållsanalys av redan tolkat material, vilket 

innebar att den manifesta delen beskrevs. 
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Datainsamling 

Arbetsgången följde Polit och Becks (13) flödesschema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Flödesschema för litteraturstudier (13 s. 126, egen översättning) 

Identifiera nyckelord och begrepp som skall sökas 

Passande sökord hittades med hjälp av MeSH termer (14). Sökorden som 

användes var diabetes mellitus typ 1, diabetes, IDDM (insulin dependent diabetes 

mellitus), adolescents och experience. 

Identifiera möjliga referenser 

I studien användes artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats. I kvantitativa 

studier ingår fler antal deltagare än i en kvalitativ studie vilket gör att resultaten 

lättare kan generaliseras. Med en kvalitativ ansats framgår ungdomarnas 

personliga upplevelse av att ha diabetes (15).  
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Samtliga inklusions- och exlusionskriterier är redovisade i ett sökschema i bilaga 

1. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade 1995-2005. Detta 

för att få fram relevanta studier som var aktuella utifrån dagens perspektiv. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska. Artiklar 

skrivna på andra språk exkluderades på grund av svårigheter att läsa och förstå 

andra språk. Artiklar som saknade abstrakt exkluderades samt reviewartiklar. 

 

Studien avsåg att belysa unga personer med diabetes mellitus typ 1. Med unga 

personer avsågs ungdomar i åldern 13 till 19 år. I Sverige bör unga personer med 

diabetes mellitus typ 1 enligt Socialstyrelsens riktlinjer (1) fortsätta sina besök på 

barn- och ungdomsmedicinska kliniker upp till 18-20 års ålder Först därefter tar 

en vuxenmedicinsk klinik över den fortsatta behandlingen. Ett flertal av de studier 

som hittades exkluderades på grund av ålder. Eftersom inklusionskriteriet var 

något för snävt, modifierades åldersbegränsningen till att omfatta åldrarna mellan 

12 och 20 år.  

 

Litteraturstudien avsåg att undersöka ungdomar i länder med en samhällsstruktur 

och kultur som var snarlik Sveriges, därför inkluderades endast studier som var 

som var gjorda i Västeuropa, Australien och USA. Artiklar som gjorts i övriga 

världen exkluderades. 

Anskaffa lovande referenser 

Titlarna på de artiklar som hittats i sökningen lästes igenom. Sökorden 

modifierades och begränsningar lades in. Abstrakten lästes igenom, de artiklar 

som inte svarade mot syftet för studien eller som inte stämde med ovan angivna 

inklusions- och exklusionskriterier exkluderades. Den elektroniska och den 

manuella sökningen redovisas i ett sökschema i bilaga 1. 

 

Elektronisk sökning av vetenskapliga artiklar utfördes på Högskolan Kristianstads 

elektroniska databaser: ELIN@Kristianstad, Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Sökningen startades i databasen PubMed som innehåller referenser med abstract 

till artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi ur ca 3500 tidskrifter från 70 

länder. Sökord som användes var IDDM, adolescent och experience. Utfallet blev 
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95 artiklar vars titlar kontrollerades mot syftet. Abstracten till artiklar som 

motsvarade detta, kontrollerades och resulterade i två artiklar som svarade mot 

syftet samt angivna inklusions och exklusions kriterier. Det gjordes ytterligare en 

sökning med sökorden diabetes, adolescent och experience. Utfallet av denna 

sökning gav 91 artiklar varav en inkluderades efter ovan angiven granskning. 

I databasen ELIN@Kristianstad skedde en sökning i flera fulltextdatabaser. 

Sökorden som användes var IDDM, adolescent och experience, vilket resulterade 

i att två artiklar hittades. Efter granskning av abstrakten stämde en av artiklarna 

med syftet. I den bibliografiska databasen Cinahl, som täcker området omvårdnad 

och vårdvetenskap och har ett index på ca 550 engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter, gjordes tre sökningar. Första sökningen med sökorden 

IDDM, adolescent och experience resulterade i 39 artiklar varav en inkluderades. 

Utifrån denna artikel hittades ytterligare 20 artiklar i nästa sökning, varav två 

inkluderades. I den sista sökningen på Cinahl trunkerades adolescent* vilket gav 

59 artiklar där en kunde användas. Sista sökningen gjordes i PsycINFO som anger 

referenser med abstracts inom ämnesområdet psykologi och närliggande områden. 

Med IDDM och adolescent som sökord blev resultatet 29 artiklar varav en 

inkluderades. Sammanlagt hittades 9 artiklar genom den elektroniska sökningen.  

 

Det gjordes även en manuell sökning via referenser i aktuell litteratur. Två artiklar 

hittades genom en inkluderad artikel av Kygnäs och två artiklar hittades genom 

Snoek och Skinners bok: Psychology in diabetes care. Dessa artiklar beställdes 

genom Högskolan Kristianstads bibliotek. Urvalet i en av artiklarna som beställts 

genom Snoek och Skinner visade sig inte stämma med inklusions- och 

exklusionskriterierna för studien, övriga tre överrenstämde mot syftet och ansågs 

som betydelsefulla för resultatet. 

Sålla artiklarna efter relevans och ändamålsenlighet  

De kvalitativa studiernas totala kvalité värderades utifrån checklista för kvalitativa 

artiklar (11) i bilaga 2 medan de kvantitativa studierna kvalitetsgranskades efter 

Polit och Beck (13). Punkter som värderades var  

• Syfte och frågeställningar. 

• Design – den övergripande planen för datainsamlingen, hur forskaren 
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minimerade bias och kontrollerade att frågor till deltagarna tolkades 

korrekt, vilken ger en hög validitet åt resultatet. 

• Urval – kriterierna för vilka som var lämpliga som deltagare i studien, 

inklusions- och exklusionskriterier för det aktuella urvalet samt hur många 

som deltog i studien. Även eventuellt bortfall samt om urvalet var 

representativt så att generaliserbarhet var möjlig, granskades. 

• Mätmetod och datainsamling – metodbeskrivning och förfarandet vid 

insamlingen av data, dugligheten på variablernas kriterier och kvalitén på 

mätmetoden, för att höja reliabiliteten. 

• Analysens genomförande.  

 

Samtliga artiklar som inkluderades i studien presenteras i en artikelöversikt i 

bilaga 3.  

Dataanalys 

Samtliga artiklar lästes och analyserades enskilt för att sedan diskuteras 

gemensamt och sammanställas i ett resultat. Analysen började med ett induktivt 

förhållningssätt då meningsbärande enheter från texten söktes och återgavs 

ordagrant. I de meningsbärande enheterna tolkades den underförstådda meningen 

och angavs som koder som sedan kategoriserades i subteman som svarade mot 

syftet med litteraturstudien (12). Subteman som identifierades var stolthet över sin 

egenvårdskapacitet, känna sig som andra, känna sig annorlunda, oro inför 

framtiden, stödjande faktorer och hindrande faktorer. Dessa subteman bildade 

sedan underrubriker i resultatdelen. Nästa steg i innehållsanalysen bestod av att 

kategorisera dessa subteman i huvudteman, en del av de funna subteman kunde 

även delas upp i olika huvudteman. Olika huvudteman bildade huvudrubrikerna i 

resultatdelen av litteraturstudien (12). Fyra huvudteman hittades: relation till sig 

själv, vänskapsrelation, föräldrarelation och vårdrelation. Ett deduktivt 

förhållningssätt antogs under processens gång eftersom ett tydligt mönster som 

stämde med studiens teoretiska referensram identifierades. 
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RESULTAT 
Resultatet beskriver flera yttre påverkande faktorer som relation till sig själv, 

vänskapsrelation, föräldrarelation och vårdrelation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Översikt över teman och subteman som framkom i resultatet. 

Relation till sig själv 

Under huvudkategorin relation till sig själv hittades fyra subteman: stolthet över 

sin egenvårdskapacitet, känna sig som andra, känna sig annorlunda och oro. 

Stolthet över sin egenvårdskapacitet 

Unga personer med diabetes mellitus typ 1 kände stolthet över sin 

egenvårdskapacitet (16) och att deras trygghet, kunskap och egenvårdskapacitet 

växte under tiden (16-18). De upplevde att detta även gav dem en unik möjlighet 

att leva ett hälsosammare liv jämfört med jämnåriga (19). En informant förklarade 

hur hon skulle ha sagt till någon annan som just hade fått diabetes: … I guess I’d 

tell them that it’s going to be rough and just to hang in there because it does get 

better… (17 s. 217). Detta utvecklade ett växande oberoende (17, 19). En 

informant reflekterade över oberoende: Well it’s good because I guess it kind of 
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prepares me for when I am older and I’m not living at home. (17 s. 218).  

Känna sig som andra 

Många unga personer med diabetes mellitus typ 1 uppfattade att deras liv var som 

andra personers utan diabetes (19-21). The disease, the care and the treatment do 

not limit or disturb my life. It is a natural part of me. My life is the same as my 

friends. (19 s. 943). De ansåg att deras diabetes inte fick komma i första hand. It’s 

just an extra thing … My life comes first – that’s important. (21 s. 101). 

 

Informanterna ansträngde sig för att hantera sjukdomen och få vardagslivet att 

fungera (16, 17). It’s something that you experience in life, you can’t do anything 

about it but handle it to your best ability. (17 s. 218).  

Känna sig annorlunda 

Begränsningar, kontroll och beroende av egenvård och av andra människor ledde 

till att en del upplevde sig annorlunda (17, 19). De upplevde att livet inte hade 

varit så svårt om de inte hade haft diabetes mellitus typ 1 (16, 17, 19).  … my life 

probably would be much easier if I didn’t have it. (17 s. 214). En annan utryckte 

sig starkare: It´s just a hell. It’s made my life difficult to live. I cannot enjoy my 

life.  (19 s. 943). Det krävdes extra ansträngningar som att planera egenvården i 

vardagen. You have to plan so much, I find that really annoying. (17 s.214). 

 

Att leva med diabetes mellitus typ 1 innebar ofta att de fick ofrivillig 

uppmärksamhet. Informanterna kände sig generade när folk ställde frågor och 

tittade på dem när de åt, tog insulin eller kontrollerade blodsockret (21). I don’t 

like the attention … didn’t choose to get it, so it’s not like something I want 

attention for (21 s. 102). De reflekterade över att inte veta hur, vad och när de 

skulle berätta om sin diabetes för sina vänner och andra utomstående personer 

(16). 

 

De ansåg sig inte veta hur det kändes att vara fri från sin diabetes (19). … I do not 

know anything about freedom. My life is a prison, separated from another 

people’s life. (19 s. 943). Att känna sig kontrollerad av sin diabetes mellitus typ 1 

var mera vanligt bland unga män än hos unga kvinnor (19). Vid jämförelse med 
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andra unga personer visade det sig att deras uppfattning av sin hälsa var lägre än 

kontrollgruppens. HbA1c var signifikant kopplat till hur hälsan upplevdes. De 

upplevde också mindre livsglädje, speciellt unga kvinnor med diabetes mellitus 

typ 1 (22).  

Oro inför framtiden 

Informanterna hade en rädsla för komplikationer (17, 19-21). En del blev mera 

motiverande till egenvård inför hotet från komplikationer (21). En informant 

resonerade: I guess you start to realize that this is bad and you start to think of all 

the consequences, well if I don’t get them under control, later on in life I could go 

blind and stuff like that, and that’s really scary to think about… (17 s. 216). För 

unga personer med diabetes mellitus typ 1 som var över 17 år var oron kopplat till 

HbA1c förändringar (22). Endast drygt hälften kände rädsla för insulinkänningar 

(20). 

 

Informanterna trodde att depression kunde vara en konsekvens av diabetes 

mellitus typ 1 (19, 23). Under perioder när egenvården inte fungerade, kände de 

hopplöshet. I wouldn’t care at all if I had to do my insulin but I’d say the worst 

thing is taking treatments and them not helping. (17 s. 215). Unga kvinnor med 

diabetes mellitus typ 1 drabbades oftare av depressioner än unga män. Då de hade 

inflytande över sin sjukdom och hade stöd från vänner minskade risken för 

depression (23). 

 

Tanken på framtiden framkallade känslor av osäkerhet (19, 21). De oroade sig för 

vardagslivet i framtiden. This is terrible. I do not know what happened in the 

future. Diabetes is a real stress. What kind of job will I get? What about my 

schooling and my health? I do not know how I can cope with this. It’s to stressful 

for me…diabetes means stress. (19 s. 943). 

Vänskapsrelation 

Vänskapsrelationen kunde upplevas som ett stöd eller som ett hinder i 

egenvården. 

Vänner som stöd i egenvården 

Knappt hälften upplevde att de fick stöd från sina vänner (20). Vännerna kunde 
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upplevas som ett stöd (16, 24, 25), som gav en bättre egenvårdskapacitet (20, 23, 

24). En informant förklarade: Because my friends don’t eat sweets when they’re 

with me. It helps me and encourages me to care for my self. I believe that they 

think of me and want to help me… (24 s. 766). En del såg egenvården som en 

naturlig del av sitt liv och kände att brist på stöd inte kunde störa deras 

egenvårdskapacitet (24). Vännerna önskade ökade kunskaper om diabetes, vilket 

gjorde att informanterna kände sig säkrare (21, 25). I feel safer, I feel more secure, 

I think. I’m not the only one watching out for my self. I have a backup system. (25 

s. 260).  

 

Att prata eller umgås med andra unga personer med diabetes mellitus typ 1 fick 

dem att känna att de inte var ensamma och höjde deras välbefinnande. Att vara 

tillsammans med vänner och inte alltid fokusera enbart på diabetes mellitus typ 1 

sågs som positivt: I’d deal with it probably by talking to my friends because they 

really help. My friends are really funny and everything and sometimes they will 

just make you laugh and you kind of forget about it and then you think, it will be 

okay and everything… (17 s. 219). 

Vänner som hinder i egenvården 

Informanterna kände sig illa berörda och stressade ifall vänner lade sig i deras 

kosthållning. Unga kvinnor med diabetes mellitus typ 1 upplevde mer att 

vännerna försökte styra deras ätbeteende (18). Informanterna tog efter sina 

vänners livsstil. Om deras egenvård inte stämde med denna livsstil, frestades de 

att avvika från egenvården (24, 25). …I live like my friends. I can’t care for my 

self because self-care activities don’t fit with my friends life-style…If I decide to 

care for my self well and my friends come and ask me to do another things, I do as 

my friends want me to do. (24 s. 765). Denna brist på stöd resulterar i dålig 

egenvårdskapacitet (20, 23, 24). Det gjorde det också svårt att upprätthålla ett 

socialt umgänge med vänner. I was finding it hard to go out. And my friends 

would go out and like have a pizza, maybe, and I’d have to sit there and watch 

them eat it. (25 s. 258). 

 

Vänner kunde vara stressande genom att vara överbeskyddande, informerade 
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utomstående och ställde närgångna frågor (16). Some get worried about having 

the responsibility, I guess. (16 s. 77). Flera undvek att samtala om 

diabetesrelaterade problem med sina vänner för att undvika uppmärksamhet (16). 

Ibland tycke informanterna att det verkade som att vännerna glömde bort att de 

hade diabetes mellitus typ 1 när de bjöd på godis eller åt på olämpliga tider (21). I 

know they care but they don’t feel like listening to it, like they don’t really want to 

hear about it. (21 s. 104). 

Föräldrarelation 

Inom huvudkategorin föräldrarrelation upplevde unga personer med diabetes 

mellitus typ 1 föräldrarna som ett stöd eller som ett hinder i egenvården. 

Föräldrar som stöd i egenvården 

Drygt hälften av informanterna upplevde att de fick stöd av sina föräldrar (20). 

Föräldrarna accepterade dem som de var och försökte inte att påverka dem. My 

mother and father don’t try to force me to care for myself. How I manage to care 

for myself depends on me (24 s. 764). De uttryckte en önskan att ha mer kontroll i 

sina liv genom att vara mera involverade i att ta beslut i sin egenvård (25). En del 

ansåg att det var de själva som tog störst ansvar för egenvården (26). De kunde då 

träna sig på att ta beslut och på så sätt öka sitt oberoende genom att skapa en 

samarbetsrelation med föräldrarna (25). My parents are checkpoint and an 

advisor…They’ll say … Think about what your decision is, and then we’ll sit 

down and talk about it… (25 s. 260). Föräldrarna upplevdes som ett stöd i 

vardagen när de visade intresse för egenvården och hjälpte dem att lösa 

egenvårdsproblem. Stödet ökade deras självförtroende och ansvar för egenvården 

(20, 23, 24). Motivationen till egenvård ökade hos dem på grund av detta stöd (18, 

20, 23, 24). Stödet kunde också vara rent konkret som att föräldrarna närvarade 

vid insulinkänningar och gav stöd vid oro för komplikationer (16, 27).  

 

En del föräldrarna gav positiv feedback och belönade dem när de hanterat 

egenvården speciellt bra (27, 25). En informant uttryckte vikten av feedback i 

form av erkännande av hennes kompetens: …like, if I could take my shots, then 

they would give me a quarter for every shot I took…they really didn’t have to pay 

me. All they had to say was great job … (25 s. 260). 
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Föräldrar som hinder i egenvården 

Föräldrarna kunde också upplevas som tjatiga, överbeskyddande, oroliga och 

anklagande angående diabetes mellitus typ 1 (16). En del föräldrar gömde mat för 

unga män med diabetes mellitus typ 1 vilket ledde till starka känslor hos dem. It 

makes u feel like, hurt that like to have this whole secret. (27 s. 332). Ingen av de 

unga kvinnorna råkade ut för detta (27). Föräldrarna utövade kontroll genom att 

ifrågasätta deras egenvård och försökte beordra dem att ta bättre hand om sin 

egenvård (19, 24, 27). När föräldrarna ifrågasatte egenvården skapades en bruten 

kommunikation och förbittring (27). Detta resulterade i en sämre 

egenvårdskapacitet (18, 20, 23, 24).  Föräldrarna upplevdes inte ge tillräckligt 

konkret stöd angående säkerhetsaspekterna i diabetesvården (16).  

 

Informanterna kunde inte alltid lita på att föräldrarnas gensvar skulle vara positivt 

och förstående när de upptäckte att de gjort avvikningar från egenvården, som att 

ta extra insulin eller inte kontrollerat blodsockret (16). En del föräldrar beskrevs 

som att de reagera kraftigt känslomässigt vid högt eller lågt blodsocker, 

informanterna upplevde då detta som att det var deras fel. But then my dad, when 

ever I had a high blood sugar, he’d flip out at me …Cause I was scared, you 

know, like if I had a high blood sugar, I was afraid that I was going to get into 

trouble. And I didn’t think that’s right, like I have to live with this. I don’t want to 

get in trouble for it. (27 s.332). De kände frustration när föräldrar skällde eller 

oroade sig för dem i onödan (16, 19, 21). Många av dem ljög för att dölja 

försummelse för att undvika negativ feedback (16, 19). I have learned to lie. It is 

better to lie to my parents…then to be nagged. (19 s.944) 

 

Att ha föräldrar involverade i egenvården betydde att de inte kunde bli så 

oberoende som de ville (19, 21). Ibland kände de att föräldrarna gav dem 

förtroende, oberoende och ansvar och andra gånger tog de tillbaka detta.  My 

mom’s like, ’You shouldn’t have done that,’ or ’Watch what you’re eating.’ …It 

makes me want to go like eat more in front of her face. (21 s. 104).  
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Vårdrelation 

Vårdrelationen kunde upplevas som ett stöd  eller som hinder  i egenvården. 

Vårdgivarna som stöd i egenvården 

Vårdgivarna frågade, lyssnade och tog hänsyn till vad unga personer med diabetes 

mellitus typ 1 ansåg angående sin egenvård. Problem diskuterades tillsammans 

med dem och diskussionen var utgångspunkten för egenvårdsplaneringen (21, 24). 

Detta resulterade i en hög egenvårdskapacitet hos informanterna. … They always 

ask me what I think about a decision, and do I agree with it. Could I carry out this 

kind of self-care and so on. Usually we decide together what we will do and how 

we will do it.  (24 s. 762). En annan informant beskrev hur vårdgivarna 

interagerade, She talks to me. I mean, she talks to all my family, but she makes the 

connection with me and ask me what’s going on instead of my parents. (21 s. 

103). När de upplevde att deras åsikter kunde påverka vårdgivarnas handlingar 

ökade detta deras egenvårdskapacitet (24).   

 

Unga personer med diabetes upplevde att de behövde stöd och bekräftelse från 

vårdgivarna för att öka självförtroendet medan de lärde sig att hantera sin diabetes 

(25). Flera beskrev det som positivt när de fick bekräftelse och konkreta förslag 

hur de skulle sköta egenvården och fick positiv feedback (16, 21).  

Vårdgivarna som hinder i egenvården  

Informanterna ville att vårdgivarna skulle förstå hur det var att leva med diabetes 

mellitus typ 1 men trodde inte alltid att de var kapabla till det. … The doctor has 

to try and understand what you are going through and you have to try and 

understand that really they are trying and not to get discouraged about it.  (17 s. 

220).  

 

Unga personer med diabetes kunde uppleva att de inte hade tillräckligt med 

inflytande över sin vård när de var i kontakt med sjukvården (16, 24). Detta 

inträffade exempelvis när  vårdgivarnas bemötande följde en given mall. Samma 

frågor ställdes under varje besök, men svaren ignorerades. Deras åsikter 

påverkade inte vårdgivarnas handlingar (16, 19, 24).…They always act in the 

same way. They only have one model and their action is based on it. They don’t 
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see me as an individual. It’s the same what ever I do or say… (24 s. 763). Vissa 

sjuksköterskor upplevdes inte ha några egna åsikter utan hänvisade alltid till 

läkaren (24). They have no flexibility in what they do. Their action helps the 

physician not me. (24 s. 764). Under hälften av informanterna kände att de hade 

stöd från vårdgivarna (20). 

 

I vissa studier framgick det att en del vårdgivare inte ställde några frågor alls, utan 

brydde sig mer om deras provtagningsresultat, vilket resulterade i att de inte såg 

dem som individer (19, 24). …They don’t ask me anything. They don’t look at me. 

They look at the records, they concentrate so munch on discussions with my 

records at I could leave the consulting room and they would not realised I was 

gone… (24 s. 763). En negativ feedback ledde till oro och skuld hos dem (16, 21). 

En informant beskrev att vårdgivaren hade uttryck sig: They are bad numbers.  

(16 s. 77) angående provtagningsresultatet. De upplevde besöket som stressigt och 

att vårdgivarna inte tog sig tid (16, 21). Ett oflexibelt och resultatinriktat 

bemötande resulterade i dålig egenvårdskapacitet (24).  

 

I litteraturen framgick att unga personer med diabetes inte litade fullt ut på 

vårdgivarnas kapacitet att kunna förhindra farligt höga eller låga 

blodsockervärden i vårdplaneringen. It seems to me that ourselves we could think 

it out logical, what we could do for ourselves instead of what 20 doctors try to 

figure out for us and it not coming out right. (16 s. 77). En annan informant 

fortsätter: Yeah, we know ourselves better than they do. (16 s. 77). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En av författarna har haft diabetes mellitus typ 1 sedan 1973 vilket har påverkat 

förförståelsen av vad det innebär att leva med sjukdomen. Författarna reflekterade 

över detta under hela analysen och hade en fortlöpande diskussion under arbetets 

gång. Samtliga artiklar som svarade mot syftet presenterades i resultatdelen.  

 

Alla artiklarna som var med i studien kvalitetsgranskades noggrant för att 

kontrollera kravet på vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. En vetenskaplig 
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artikel har redovisats i en vetenskaplig tidskrift och är därmed kritiskt granskad 

för publicitet (11). Samtliga övervägdes även etiskt. De artiklar där etiska 

ställningstagande presenteras är att föredra (28). Artiklarnas metoddel studerades 

för att kontrollera att studien genomförts på ett etiskt- och moraliskt försvarbart 

sätt.  

 

Litteraturstudiens reliabilitet säkrades genom en noggrann sökning enligt Polit och 

Becks (13) flödesschema och grundlig kvalitetsgranskning av materialet. 

Sökningen av artiklarna till studien gjordes i fyra databaser. Hade sökningen 

gjorts i ett större antal databaser är det möjligt att resultatet blivit annorlunda. 

Dock visade alla artiklar entydigt på resultatet som framkom, därför ansågs 

sökningen vara mättad när 12 artiklar resultatanalyserats. Sökningen gjordes 

endast på engelska och skandinaviska språk. En sökning på flera språk hade 

eventuellt resulterat i ytterligare artiklar eftersom en vetenskaplig artikel endast 

får publiceras på ett språk. I den elektroniska sökningen framkom inga svenska 

studier.  Manuell sökning gjordes på tre svenska författargrupper som gjort studier 

inom ämnet. Tyvärr visade det sig att artiklarna antingen var inaktuella eller 

stämde inte urvalet med litteraturstudiens angivna inklusions och 

exklusionskriterier. 

 

Diabetes, IDDM och diabetes mellitus typ 1 är ord som internationellt används för 

vad vi i Sverige kallar typ 1 diabetes. Enligt WHO (5) skulle IDDM inte längre 

användas men fortfarande kunde flera artiklar hittas när denna förkortning 

användes. Experience användes som sökord för att få fram artiklar där 

ungdomarnas upplevelse belystes. Life experience kan möjligtvis tydligare 

beskriva den personliga upplevelsen men när detta sökord testades visade det sig 

bli för få träffar. 

 

Litteraturstudien var utformad som en studie med kvalitativ inriktning men 

analyserade både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta innebar att 

de kvantitativa artiklarnas resultat skrevs om till textform för att anpassas till 

litteraturstudiens utformning. De kvantitativa studier som användes visade på 

liknande resultat som de kvalitativa studierna vilket visar att man kan föra över 
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resultatet på en större grupp. Om ett resultat även kan generaliseras till individer 

som inte är deltagare i studien visar detta på hög generaliserbarhet (13). Dock har 

tidigare studier (29, 30) visat att unga personer med diabetes mellitus typ 1 och 

har en bristande egenvårdskapacitet har svårigheter att vara med i studier som 

belyser detta ämne. Detta resulterade i att deras upplevelse inte heller kom med i 

litteraturstudiens resultatanalys och kan därmed ha påverkat resultatet så att det 

fick en mera positiv framställningen än om denna grupp hade ingått frekvent i 

studierna. 

 

Att resultatet stämmer överens med den kliniska verkligheten och även visar en ny 

sida av den, ger en hög validitet åt litteraturstudiens resultat (11). Resultatet i 

litteraturstudien visade sig ha överensstämmelse med Orems omvårdnadsteori, 

och visade en ny sida av verkligheten på ett nytt sätt genom att omsätta detta till 

hur yttre faktorer kan påverka egenvårdskapaciteten hos unga personer med 

diabetes mellitus typ 1. 

 

En kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts och 

analyserats med både deduktivt och induktivt ansats har gett litteraturstudiens 

resultat större dignitet. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebar att vara ung och ha 

diabetes mellitus typ 1. Genom litteraturstudien framkom det hur viktigt det är att 

känna till och få kunskap om området för att stödja de ungas egenvårdskapacitet, 

eftersom den är väsentlig för sjukdomens förlopp och för att minimera risken för 

sen-komplikationer i framtiden. 

 

Orem skriver allmänt i relationen mellan sjuksköterska och patient, om yttre 

påverkande faktorer som ålder, kön, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, 

familjesituation, social- och kulturell tillhörighet, livsstil och levnadsvanor (10). I 

litteraturstudiens resultat framkom det att relationen till sig själv är betydelsefull 

för hur personer med diabetes mellitus typ 1 utvecklade sin egenvårdskapacitet. 

Även Antonovskys (3) teori om KASAM bekräftade detta. Enligt honom fanns 
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det i individens KASAM generella motståndsresurser som t.ex. självkänsla, 

kulturell stabilitet, socialt stöd och förtroende för sjukvårdspersonal. Personer med 

stark KASAM drivs av en vilja att lösa problem och hanterar det genom att välja 

en aktiv copingstrategi, medan andra har en passiv copingstrategi som 

koncentrerar sig på att hålla ångest och oro under kontroll (3). Resultatet i 

litteraturstudien visade på ett samband mellan emotionellt handlande och HbA1C 

vilket kan tyda på att de som använder en passiv copingstrategi behöver mer stöd 

från omgivningen för att nå en bra egenvårdskapacitet. När en probleminriktad 

copingstrategi användes hittades inte detta samband. 

 

Resultatet visade även att unga personer med diabetes mellitus typ 1 ansåg att det 

var svårt att upprätthålla ett socialt umgänge med sina vänner när de inte kunde 

ägna sig åt gemensamma aktiviteter. Detta kan i förlängningen leda till ett minskat 

socialt nätverk. Detta är enligt Antonovskys teori en belastning i utvecklingen av 

KASAM. Tidigare studier (29, 31) visade att unga personers livsstil påverkas av 

deras vänskapsrelationer, vilket bekräftades av litteraturstudien. Samtidigt var det 

betydelsefullt med vänner och att de inte fokuserade på sjukdomen. En 

vänskapsrelation kunde upplevas både som ett stöd och som ett hinder i 

egenvården.  

 

I puberteten sker en naturlig brytning från föräldrarna. En studie (32) visade att 

både unga personer med diabetes och unga personer utan diabetes hade likartade 

utvecklingskonflikter med sina föräldrar. Resultatet i denna studie visade att 

egenvårdskapaciteten hos unga personer med diabetes starkt påverkades av 

föräldrarnas inställning och agerande. I familjer där föräldrarna förlade oron till 

sjukdomens praktiska moment hade en mer problemorienterad copingstrategi, och 

upplevs som ett stöd till egenvårdskapaciteten. Resultatet visade att det utifrån ett 

könsrollsperspektiv fanns skilda sätt att hantera sjukdomen. Unga kvinnor med 

diabetes mellitus typ 1 upplevde sig mer styrda av vännerna än de unga männen, 

som istället upplevde sig mer kontrollerade av egenvårdskraven och att 

föräldrarna handlade i deras ställe. Unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevde 

mindre livsglädje och drabbades oftare av depression än de unga männen. 
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Tidigare gjorda modeller för diabetesutbildning och behandling som visat sig vara 

effektiva betonade olikheten av varje ung person med diabetes mellitus typ 1 med 

respekt för personlighet, familjen och vännernas inverkan och hur den kliniska 

vården påverkar de individuella resultaten (9). Enligt Orem (10) ska patienternas 

egen kapacitet utnyttjas. Sjuksköterskor kan hjälpa den sjuka personen genom 

stöd, vägledning, undervisning och att främja en utvecklande miljö. I ett 

stödjande-undervisande system bör kontrollen helt ligger hos personen med 

diabetes, med hjälp av stöd och vägledning. Sjuksköterskans uppgift enligt Orem 

(10) är att vara en person som lyssnar och föreslår andra metoder när egenvården 

inte fungerar. Resultatet i litteraturstudien visar att egenvårdskapaciteten ökade 

när vårdpersonalen agerade på detta sätt. Modellen i figur 4 visar sambandet 

mellan en ökad grad av egenvård i ett stödjande-undervisande system där stöd och 

undervisning ökar kunskapen.  

Figur 4 Olika typer av omvårdnadssystem i Orem’s modell (33 s. 18) 

 

I litteraturstudien framkom även att självförtroendet ökade när kunskapen och 

egenvårdskapaciteten ökade. Genom att sjuksköterskor ger stöd och undervisning 

istället för att agera för patienterna, främja de ungas känsla av att vara delaktiga 

och ha inflytande. Enligt litteraturstudiens resultat minskar detta risken för 

depression. Ett sämre HbA1C gjorde att hälsan upplevdes som sämre. Det skulle 

också kunna vara så att en sämre hälsoupplevelse gjorde att personer med diabetes 

mellitus typ 1 hanterar sin egenvård på ett sämre sätt och därigenom får ett sämre 

HbA1C.  

VÅRDINSATS 

 

 

 

 

 

   

    EGENVÅRD 

Helt kompenserad Delvis kompenserad Stödjande-undervisande 



 

 

26

 

  

 

Litteraturstudien visade på stora skillnader i olika vårdgivares agerande och 

bemötande samt hur detta påverkade egenvården på ett negativt eller positivt sätt. 

All vårdpersonal måste ta till sig det faktum att så många kände att de inte hade 

något stöd från vårdgivarna. Tidigare studier visar att ett resultatinriktat 

bemötande upplevs som sämre av patienterna än när sjuksköterskor anstränger sig 

att ge varje patient ett individuellt bemötande (34). I hälso- och sjukvårdslagen 

(35) står det angivet att behandlingen skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och 

vårdgivarna samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Genom S: t Vincentdeklarationen har WHO, IDF (Internationella 

Diabetesfederationen), professionen och europeiska hälsovårdsorgan gjort 

gemensamma ansträngningar att minska de långsiktiga komplikationerna. S: t 

Vincentarbetet i Sverige har visat på stora lokala variationer i tillgång och kvalitet 

i diabetesvården samt möjligheter att följa upp behandlingsinsatserna (1), vilket 

tyder på att fortsatt forskning och utvecklingsarbete inom området behövs för att 

öka kunskapen utifrån svenska förhållanden hos vårdpersonal och närstående.  

 

Slutsats  

Genom den här litteraturstudien har det framkommit hur betydelsefulla 

relationerna är för unga personers egenvårdskapacitet. Det är därför av vikt att det 

inom sjukvård och hos närstående uppmärksammas och därmed kan leda till att 

relationer som stöd i egenvårdskapaciteten kan främjas. 
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Sökning 
Datum 

Databas Begränsningar Huvud sökord Antal 
sökträffar 

Under sökord Antal 
sökträffar 

Antal 
använda 
artiklar 

Referens  

050915 Pubmed År:1995-2005 
Human 

IDDM and 
adolescent 

4591 Experience 95 1 21 

050928 Elin År:1995-2005 IDDM and 
adolescent 

27 Experience 2 1 18 

050929 Chinal År:1995-2005 
Journal subset 
Peer-reviewed 

IDDM and 
adolescent 

159 Experience 39 1 25 

050929 Chinal År:1995-2005 
Journal subset 
Peer-reviewed 
 

IDDM and 
adolescent and 
experience 

39 Simular to 
Gaining 
freedom: Self-
responsibility 
in adolescents 
with diabetes 

20 2 27 
16 

051002 Chinal År:1995-2005 
Journal subset 
Peer-reviewed 

IDDM and 
adolescent* 

274 Experience 59 2 22 
20 

051012 Psykinfo  IDDM and 
adolescent 

29   1 26 

050915 PubMed År:1995-2005 diabetes and 
adolescent and 
experience 

91   1 17 

Totalt       9  
 

 

Manuell sökning 

Tidskrift Antal använda 
artiklar 

Referens 

Journal of Advanced Nursing  
 

2 19 
24 

Journal of Adolescence 1 23 
Totalt 3  



 

  

  

    

Bilaga 2 

Modifierad checklista för kvalitativa artiklar  

A.Syftet med studien? 

.................................................................................................................................... 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................................................................................... 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja �  Nej � 

Beskriv: 

.................................................................................................................................... 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja �  Nej � 

Beskriv: 

.................................................................................................................................... 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................................................................................... 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

.................................................................................................................................... 

Vilken urvalsmetod användes? 

� Strategiskt urval 

� Snöbollsurval 

� Teoretiskt urval 

� Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt relevant 

demografisk bakgrund). 

.................................................................................................................................... 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja �  Nej � 

 



 

  

  

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang 

datainsamlingen skedde)? 

Ja �  Nej � 

Beskriv: 

.................................................................................................................................... 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

.................................................................................................................................... 

Ange datainsamlingsmetod: 

� ostrukturerade intervjuer 

� halvstrukturerade intervjuer 

� fokusgrupper 

� observationer 

� video-/bandinspelning 

� skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja �  Nej � 

Beskriv: 

.................................................................................................................................... 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.................................................................................................................................... 

Ange om: 

� teman är utvecklade som begrepp 

� det finns episodiskt presenterade citat 

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 

� svaren är kodade 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja �  Nej � 

Källor: 

.................................................................................................................................... 



 

  

  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja �  Nej � 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja �  Nej � 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersöningsgruppen? 

Ja �  Nej � 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)? 

Ja �  Nej � 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja �  Nej � 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja �  Nej � 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja �  Nej � 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja �  Nej � 

Finns risk för bias? 

Ja �  Nej � 

Vilken slutssats drar författaren? 

.................................................................................................................................... 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja �  Nej � 

Om nej, varför inte? 

.................................................................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja �  Nej 
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Referens 16 17 18 
Författare M. Davidsson 

E. D. Penney 
B. Muller 
 

Roberta L. Woodgate.  
M H. Buchbinder, M J Detzer, R L. 
Welsch, A S. Christiano, J L. 
Patashnick, M Rich. 

Land USA Canada USA 
År 2004 1998 2004 
Titel Stressors and self-care challenges 

faced by adolescents living with type 1 
diabetes 

Adolescents` perspectives of chronic 
illness:”It´s hard” 

Assessing adolescents with insulin-
dependent diabetes mellitus: a multiple 
perspectives pilot study using visual 
illness narratives and interviews. 

Syfte Beskriva de stressande faktorer och 
egenvårds problem som blivit 
rapporterade av ungdomar som har 
genomgått egenvårds träning. 

Förstå ungdomars erfarenheter och få 
ungdomarna att ge sitt perspektiv på 
följande: (1) hur det är att leva med en 
kronisk sjukdom, (2) Hur handskas de 
med att leva med en kronisk sjukdom. 

Beskriva sjukdoms erfarenheter 
upplevda av ungdomar med IDDM 

Urval 34 ungdomar i åldern 12-20år som 
medverkade i coping träning (cst). 
 

23 ungdomarna med kronisk sjukdom 
varav 11 med diabetes var med i 
studien. Dessa valdes ut medhjälp av 
sjuksköterskor som arbetade på de 
polikliniska enheter som hade hand 
om ungdomar i de aktuella grupperna. 

 5 ungdomar mellan 13-18 år med 
IDDM, Vid rekryteringen användes 
demokratiskt urvals teknik. 

Datainsamlings-
metod 

Kvalitativdesign Kvalitativdesign Kvalitativdesign 

Genomförande 
och analys 

Fokusgrupper bildades med 3 
ungdomar per grupp. Man genomförde 
samtal i dessa grupper 4-8 
gånger.Insamlade datan nedskrevs och 
analyserades.Stressfaktorerna 
identifierades med hjälp av ett 
kodschema gällande olika 
stressfaktorer utvecklat speciellt för 
diabetiker. 

Open-ended intervjuer användes 
tillsammans med en öppnande grand 
tour question All den intervjuade  
datamaterialet analyserades med en 
konstant relativ metod. 

Videoupptagning av deras vardagliga 
liv tillsammans med ett antal 
intervjuer under en tidsperiod. 
Analysen av videomaterialet följde ett 
VIA instrument. 

Resultat Tonårigarna i denna studie beskrev att 
diabetes som att den är svår, krävande 
och att den aldrig försvann. Samtidigt 
som indikerade de flesta att kunde 
eller hade möjligheten att ta hand om 
de stressande faktorer som uppkom, 
många kunde detta bättre än andra. 

Resultatet visade att ungdomar får ett 
svåra liv att leva om de har drabbats av 
en kronisk sjukdom. Den kroniska 
sjukdomen gjordeatt ungdomarna 
behövde göra extra uppoffringar, 
uppleva strängare restriktioner, behöva 
leva med smärta och naturliga 
oroligheter som en situation som 
denna medför. 

Studien visade att diabetes mellitus typ 
1 påverkade ungdomarna i deras 
vardag på många sätt. Som exempel 
kan nämnas deras relation med vänner 
som påverkades både negativt och 
positivt.  

Kvalité I en fokusgrupp interagerar och 
balanserar medlemmarna varandras 
synpunkter och kommentarer viket 
ökar trovärdigheten eftersom 
irrelevanta åsikter filtreras bort. 
 

Trovärdigheten säkrades genom att 
endast ge en öppen fråga i början av 
intervjun vilket gav deltagaren tillfälle 
att fritt berätta om sina erfarenheter. 
Studien visade på överensstämmelse 
genom att återge ett flertal citat. 

Analysen använde en etablerad VIA 
teknik, vilket ger trovärdighet åt 
resultatet. Studien visade på 
överensstämmelse genom att återge ett 
flertal citat. 



 

  

  

 

Referens 19 20 21 
Författare H. Kyngäs, J. Barlow Helvi Kyngäs  

J K. Dickinson, M M. O´Reilly 
Land Finland Finland USA 
År 1995 2000 2004 
Titel Diabetes: an adolescent’s perspective Compliance of adolescents with 

chronic disease 
The lived experience of adolescent 
females with type 1 diabetes 

Syfte Granska den personliga betydelsen av 
diabetes och hur ungdomar i åldern 13 
till 17 år uppfattar att diabetesen 
påverkar. 

Syftet med studien var att beskriva 
faktorerna som påverkar 
egenvårdskapaciteten hos ungdomar 
med en kronisk sjukdom och att 
kombinera egenvårdskapacitet och 
faktorer anknutna till 
egenvårdskapacitet hos ungdomar med 
astma, epilepsi, reumatisk artrit och 
diabetes mellitus typ 1. 

Öka förståelsen för hur det är för unga 
kvinnor att leva med diabetes typ1 

Urval 51 unga diabetiker i åldern 13 till 17 år 
som genomgått behandling för 
diabetes mellitus typ 1. 

1061 finska ungdomar mellan 13 och 
17 år. 266 stycken med astma, 232 
stycken med epilepsi, 274 stycken med 
reumatisk artrit och 289 stycken med 
diabetes mellitus typ 1. 
 

10 unga kvinnor mellan 16-17 år med 
diabetes mellitus typ 1 

Datainsamlings-
metod 

Kvalitativdesign med en grounded 
theory. 

Kvantitativdesign Kvalitativ studie som präglades av den 
fenomenologiska filosofin.. 

Genomförande 
och analys 

Intervjumaterialet undersöktes med 
hjälp av jämförande analyser. Dessa 
koncentrerades på kodning, skrivna 
minnesanteckningar och att testa 
påståenden som baserades på koderna 
och minnesanteckningarna. 

En enkät besvarades av ungdomarna. 
Frekvens och deskriptiv statistik 
kalkylerades till variabler genom SPSS 
dataprogram. Förhållandet mellan 
variablerna och sjukdomsgrupp var 
analyserat med tvärtabulering och 
signifikansnivån bedömdes med c2 –
test. 

Ostrukturerade intervjuer användes 
Datan analyserades med hjälp av en 
fenomenologisk metod guide för att få 
fram de bärande teman. 

Resultat Den personliga betydelsen av diabetes 
mellitus typ 1 beskrevs genom 
följande kategorier: en vana, en liten 

djävul, en mardröm, stress, fängelse, 
död och helvete. Ett kärnbegrepp som 
framträdde var kontroll. Unga 
människor kände att sjukdomen 
kontrollerade eller begränsade deras 
frihet och oberoende. Två huvudteman 
som framträdde i termen påverkan av 
diabetes mellitus typ 1 i ungdomarnas 
liv var ett hot mot livets jämvikt och 
en hälsosam livsstil. Diabetes sågs 
som ett hot mot fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. I kontrast till 
detta kretsade en hälsosam livsstil 
kring åsikten att ha diabetes mellitus 
typ 1 gav en unik möjlighet att leva ett 
hälsosamt liv. 

En femtedel (23 %) av ungdomarna 
med kronisk sjukdom kände att de helt 
inrättade sig efter  egenvården medan 
60 % placerade sig själva i kategorin 
tillfredsställande egenvårdskapacitet. 
De resterande 17% redogjorde för 
bristande egenvårdskapacitet.  
I varje patientgrupp främjades 
egenvårdskapaciteten av god 
motivation, en stark känsla av 
normalitet, en positiv attityd till 
sjukdomen och behandling, kraft och 
viljestyrka, resultaterfarenhet, stöd 
från föräldrar, sjuksköterskor och 
läkare samt en känsla av att sjukdomen 
inte är ett hot mot social välfärd. 

Dessa unga kvinnliga diabetiker 
brottades med flera olika konflikter 
och kände sig tvingade att ta jobbiga 
beslut i sitt dagliga liv på grund av sin 
sjukdom. 

Kvalité Datainsamlingsmetoden lämpade sig 
bra utifrån syftet. En grounded theory  
gav en trovärdighet åt studien.  
Studien visade på överensstämmelse 
genom att återge ett flertal citat. 

Studien hade en hög svarsfrekvens (88 
%). Validiteten bekräftades genom 
ungdomar med de kroniska sjukdomar 
som studien handlar om och genom 
personal i klinisk verksamhet.  
Cronbach’s alpha values varierade 
mellan 0.92 och 0.94 vilket visar en 
god reliabilitet 

För att säkerhetsställa realibilitet och 
validitet vägledes denna studie av 
Burn´s standard for qualitative 
reaserch. Vidare så användes sig 
forskaren sig av 2 sjuksköterskor som 
var väll förtegna med den 
fenomenologiska ordning och en 
sjuksköterska som var expert på 
diabetes vård för att säkerhetsställa att 
de teman som framkom var logiska 
och reflekterade för studien. 
Den visade också på 
överensstämmelse genom att flera citat 
återgavs. 



 

  

  

 

 

Referens 22 23 24 
Författare M.Spezia Faulkner. T C. Skinner, S E. Hampson H. Kyngäs, M. Hentinen, J. H. Barlow 

 
Land USA UK Finland 
År 2003 1998 1998 
Titel Quality of life for adolescents with 

type 1 Diabetes: Parental and youth 
perspectives 

Social support and personal models of 
diabetes in realtion to self-care and 
well-being in adolescents with type 
1diabetes mellitus. 

Adolescents’ perceptions of 
physicians, nurses, parents and friends: 
help or hindrance in compliance with 
diabetes self-care 
 

Syfte Undersöka skillnader av livskvalité 
 mellan ungdomar med diabetes 
 mellitus typ 1 och deras friska 
 jämnåriga. Samt ta reda på om ålder, 
 kön, ras och metabolisk kontroll har 
 någon inverkan på livskvaliten och 
hälsouppfattningen hos ungdomar med 
 diabetes. 
 

Beskriva om jämnårigas stöd och 
sjukdomsuppfattning kan vara den 
förmedlande länken mellan 
familjestöd, egenvård och 
välbefinnande. 

Förklara hur ungdomar med diabetes 
uppfattar läkare, sjuksköterskors, 
föräldrars och vänners uppträdande i 
relation till egenvårdskapacitet. 

Urval 69 ungdomar med diabetes, 75 
ungdomar utan diabetes och båda 
gruppernas föräldrar 

74 ungdomar i åldern 12-18 år som 
haft diabetes mellitus typ 1 minst 6 
månader. 

51 unga diabetiker i åldern 13 till 17 år 
som haft diabetes mellitus typ 1 under 
minst ett år. 

Datainsamlings-
metod 

Kvantitativdesign Kvantitativdesign Kvantitativ- och kvalitativdesign 

Genomförande 
och analys 

Data insamlades med hjälp av olika 
instrument för att mäta QOL En 
beskrivande korrelations design 
användes för att identifiera 
skillnaderna på QOL mellan ungdomar 
med diabetes och ungdomarna i 
kontrollgruppen.. 

Frågeformulär för diabetiker, 
utvecklade för att mäta socialt stöd, 
jämnårigas stöd, specifik diabetes 
vård. 

Ungdomarna svarade på en enkät och 
blev sedan intervjuade om 
egenvårdskapacitet. Intervju materialet 
analyserades med innehållsanalys. 
Kategorierna kvantifierades och 
sambandet mellan egenvårdskapacitet 
och läkare, sjuksköterskors, föräldrars 
och vänners handlingar analyserades 
med tabelluppställning. 

Resultat Ungdomar med diabetes uttryckte 
lägre levnadstillvaro och 
hälsouppfattning än kontrollgruppen. 
Kvinnliga unga diabetiker hade lägre 
levnadstillvaro än de manliga unga 
diabetikerna. 

Studien visade att flera individer tror 
på att just deras specifika 
behandlingsmetod ska göra så att de 
får kontroll på sin diabetes. Gällande 
egenvården visade studien att ju mer 
involverad familjen är i den ju bättre 
blir den. 

Intervjuerna visade att läkare, 
sjuksköterskors, föräldrars och vänners 
motiverande handlingar var 
associerade med bättre egenvård. 
Egenvårdskapaciteten var också 
tydligare när föräldrarnas handlingar 
uppfattades som accepterande. Unga 
diabetiker vars vänner erbjöd tyst 
support eller de som såg vänner som 
ovidkommande var mer benägen att 
redogöra för bra egenvård. Läkares 
handlingar som beskrevs som rutin, 
disciplinerad kontroll av föräldrar och 
dominerande vänner var kopplat till 
sämre egenvård. 

Kvalité Det instrument som studien har använt 
hade en god relalibilitet (0,87) och en 
god validitet (0,70-0,92). Vilket visar 
att resultaten som har framkommit är 
trovärdiga. 

Skalorna som användes hade en alpha 
mellan 0,64 och 0,80 Dessa hade 
använts i tidigare studier och visat sig 
ha validitet och realibilitet. 

Enkäten som användes i studien hade 
använts i ett flertal tidigare studier och 
visat sig vara valid och reliabel. 
Trovärdigheten säkrades genom att 
endast ämnet var angivet i förhand, för 
att låta deltagarna fritt diskutera sina 
åsikter och erfarenheter. 
Överensstämmelsen i intervjuerna 
testades genom att visa 
forskningsresultatet som sedan 
diskuterades i en grupp med 20 unga 
diabetiker i åldern 13-17 år.  



 

  

  

Referens 25 26 27 
Författare B.J. Christian, J.P. D’Auria C.J. Dashiff  

K. Weinger, K. O’donnell, M. Ritholz 
 

Land USA UK U.S.A 
År 1999 2003 2001 
Titel Gaining freedom: self-responsibility in 

adolescents with diabetes 
Self- and dependent-care 
responsibility of adolescents with 
IDDM and their parents 

Adolescent views of diabetes-related 
parent conflict and support: a focus 
group analysis 

Syfte Studien granskar erfarenheter av 
kronisk sjukdom för ungdomar med 
diabetes typ 1, i förhållande till att ta 
ansvar för sin egenvård. 

Att beskriva uppfattningen om 
egenvårdansvar bland ungdomar och 
deras föräldrar i tvåföräldersfamiljer. 
Och att granska förhållandet mellan 
denna uppfattning och metabolisk 
kontroll av diabetes. 
 

Att öka förståelse av ungdom- och 
föräldrarelaterade konflikter och stöd i 
skötseln av diabetes typ 1 genom att 
använda en fokusgrupps infallsvinkel 

Urval 4 ungdomar I åldern 15 till 17 år med 
diabetes mellitus typ 1. 
 

31 ungdomar i åldern 12 till 15 år som 
haft diabetes mellitus typ 1 i minst ett 
år och deras föräldrar i 
tvåföräldersfamiljer. Studien är en del 
av en större studie med 54 ungdomar i 
tvåföräldrers och enföräldersfamiljer. 
Men eftersom syftet i denna studien 
var att beskriva uppfattningen i 
tvåföräldersfamiljer kunde endast 31 
svar användas här. 
 

24 unga diabetiker mellan 13 och 15 år 
Pojkar (n=10) och flickor (n=14). 

Datainsamlings-
metod 

Kvalitativ pilotstudie med grounded 
theory. 

Kvantitativdesign med beskrivande 
statistik 

Kvalitativdesign med fokusgrupper. 

Genomförande 
och analys 

Analys var genomförd genom en 
konstant jämförandemetod för att få 
fram teman som relaterade till 
egenvårdsprestationerna från ordagrant 
nedskrivna redogörelser av 
intervjuerna. En analytisk metod som 
utvecklats av Miles och Huberman 
(1994) användes för datareducering, 
förevisa och dra slutsatser samt 
bekräfta dem.    
 

Diabetes Family Responsibility 
Questionnaire-enkäten med 
modifikation användes. Metabolisk 
kontroll var analyserad med HbA1c 
taget med två månaders intervall.  
 

Tre fokusgrupper där deltagarna var av 
samma kön bildades (en med pojkar 
och en med flickor). Förberedda frågor 
diskuterades under 90 minuter. 
Deltagarnas svar bandades och 
deltagarna observerades under träffen. 
Bandinspelningarna skrevs ut och 
analyserades med en kvalitativ analys 
för att identifiera ungdomarnas syn på 
ursprung till diabetesrelaterad konflikt 
och stöd mellan föräldrar och 
ungdomar 

Resultat Ökad självständighet/frihet var det 
som motiverade ungdomarna att öka 
egenansvaret i diabetesbehandlingen. 
Tre teman präglade processen: 
anpassning,  vara redo och vilja och  
ha ett nätverk av vänner. Ungdomarna 
beskrev en gradvis övergång från 
beroende till oberoende genom att lära 
sig att sköta sin diabetes.     

Där var en signifikant skillnad mellan 
gruppernas uppfattning om 
diabetesansvaret.  
Ungdomarnas uppfattning att de hade 
mindre ansvar (r=-43, p=.02) och att 
deras mödrar hade mer ansvar (r=.41, 
p=.03) var associerades med tidigare 
dålig metabolisk kontroll men inte 
med nuvarande metabolisk kontroll. 

Ungdomarna redogjorde följande 
ursprung till diabetesrelaterad konflikt: 
föräldrars oro och påträngande 

beteende, föräldrars brist på förståelse 
och anklagande beteende och 
föräldrars fokus på framtiden jämfört 
med ungdomarnas fokus på nuläget. 
Med avseende på diabetesrelaterat 
stöd, uppfattade ungdomarna 
föräldrars förståelse för diabeteskraven 
och föräldrars uppmuntringsåtgärder 
runt deras barns sjukdom och normala 
liv. 

Kvalité Datainsamlingsmetoden lämpade sig 
bra utifrån syftet. Studien visade på 
överensstämmelse genom att återge ett 
flertal citat. Reflektion och förklarande 
omskrivning hade använts för att 
kontrollera inkonsekvent data, 
klargöra mening och bekräfta 
noggrannhet och trovärdighet. 
 

En kvantitativ studie med ett något 
litet antal respondenter. Individuella 
perspektiv var tillräckligt unika att 
bevara individuella protokoll snarare 
än förenade protokoll. DRFQ var 
utarbetad ifrån vårdgivare, 
professionella diabetesutbildare och 
familjer med unga diabetiker och hade 
använts i tidigare studier. Skalan som 
användes hade alpha mellan 0.83 och 
0.92. Metabolisk kontroll mätes med 
HbA1c som är ett vedertaget mått på 
detta. 
 

I en fokusgrupp interagerar och 
balanserar medlemmarna varandras 
synpunkter och kommentarer viket 
ökar trovärdigheten eftersom 
irrelevanta åsikter filtreras bort. 
Författarna träffades under 
kodningsfasen för att diskutera 
analysen och samstämmigheten vilket 
ger överensstämmelse åt studien. 



 

  

  

 

 


