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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen 43 barn av 100000 i typ 1-diabetes (T1DM). Hos 

barn, som befinner sig i ett stadium av intellektuell och psykologisk utveckling, kan det 

finnas svårigheter att tillämpa den ideala terapeutiska behandlingen. Denna aspekt är 

något som särskilt måste beaktas av sjuksköterskan. De komplikationer som kan uppstå 

vid obehandlad diabetes skapar lidande för både individen, familjen och samhället. 

Syfte: Beskriva vilka erfarenheter barn i åldern 6-18 år har av att leva med diabetes 

mellitus typ 1 samt beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de utvalda 

vetenskapliga artiklarna.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Tema, kategorier och datainsamlingsmetoder har 

identifierats i elva kvalitativa artiklar och sammanställts. 

Huvudresultat: I samtliga artiklar som redovisas i resultatet framträdde ett tydligt tema 

– erfarenheten att vara annorlunda. Erfarenheter av att lära sig hantera egenvård i 

vardagen gestaltades av barn som utmanande. Barns erfarenheter i relation till vården 

beskrevs som opersonliga. Utifrån den metodologiska frågeställningen framkom det att 

majoriteten av de inkluderade studierna använde intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Slutsats: Barn i 6-18 årsåldern inhämtade snarlika erfarenheter av att leva med T1DM. 

Temat ”same same but different” var tydligt övergripande i artiklarna och avspeglar 

barnens erfarenheter att uppfatta sig “annorlunda” mot andra, från omgivningen eller 

bara i sitt eget sinne. Upplevelsen att vara “annorlunda” satte sin prägel på sociala- och 

vårdrelationer och äventyrade hantering av egenvård. Sjuksköterskan bör förankra sitt 

vårdande arbete till barns unika erfarenheter av att leva med sjukdomen och skräddarsy 

en vårdstrategi utifrån det individuella barnet.  
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Abstract 

Background: Annually in Sweden, 43 children out of 100,000 are affected by type 1 

diabetes (T1DM). Children, who are in a state of intellectual and psychological 

development, can have difficulties to apply the ideal therapeutic treatment. This aspect 

must be given particular consideration by the nurse. The complications that occur due to 

untreated diabetes, cause suffering for the individual, their family and the society. 

Purpose: Describe what experiences children in the age of 6-18 years have of living 

with diabetes mellitus type 1 as well as describe what methods of data collection have 

been used in the included articles. 

Method: A descriptive literature study. Theme, categories and data collection methods 

have been identified in eleven qualitative articles and compiled.   

Main result: In all the articles presented in the result a clear theme appeared – the 

experience of being different. Experiences of learning how to manage self-care in the 

daily life were by the children described as challenging. Children's experiences in 

relation to the care were described as impersonal. Based on the methodological issue, it 

emerged that most of the included studies used interviews for their data collection. 

Conclusion: Children in the age of 6-18 years gathered similar experiences of living 

with T1DM. The theme "same same but different" was general in the articles and reflect 

the children's experiences of being perceived as "different" to others, from the 

environment or only in their own mind. The experience of being "different" put its 

stamp on the social and health relationships and jeopardized the management of self-

care. The nurse should anchor their caring work to children’s unique experiences of 

living with the disease and tailor a treatment strategy based on the children’s individual 

needs. 
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Introduktion 

Bakgrund  

Sjukdomen diabetes har varit känd sedan några hundra år före Kristus och drabbar alla 

folkgrupper världen runt (Quittenbaum 2007). Diabetes är en av våra stora folksjukdomar 

(Svensson et al. 2016). International Diabetes Federation (IDF) (2015a) rapporterar för år 

2015 att 415 miljoner vuxna personer och 542 000 barn i världen har diabetes som diagnos. 

Var sjätte sekund dör en människa av diabetes. Om 25 år kommer antalet vuxna med diabetes 

att överstiga 640 miljoner alltefter de statistiska beräkningarna. De statistiska siffrorna har en 

ofullständig täckningsgrad eftersom flertal människor lever med diabetes utan att veta om det 

(IDF 2015a).  

 

Diabetes är en allvarlig, komplex och kronisk sjukdom. Diabetes är ett samlingsnamn för flera 

sjukdomar som identifieras med hög blodsockerhalt. Det finns två olika huvudtyper av 

diabetes: diabetes mellitus typ 1 och diabetes mellitus typ 2. Sjukdomen uppstår när kroppen 

inte längre kan upprätthålla hälsosamma nivåer av glukos i blodet (Erikson & Erikson 2012; 

Quittenbaum 2007). Glukos är den huvudsakliga källan till energi och insulin är det hormon 

som ansvarar för omvandling av glukos till energi. Glukos som inte förvandlats till energi 

resulterar i höga blodsockernivåer som blir ohälsosamma och kan leda till kortsiktiga och 

långsiktiga komplikationer vilka har en betydande inverkan på livskvaliteten och kan minska 

livslängden. Diabetes kan orsaka skador på kroppens organ bland annat njurar, ögon, blodkärl 

och nerver (ibid). De komplikationer som kan uppstå vid obehandlad diabetes skapar lidande 

för både individen, familjen och samhället, medför tilltagande vårdinsatser och kräver stora 

ekonomiska resurser (IDF 2015c; Socialstyrelsen 2015).  

 

Diabetes mellitus typ 1 (type 1 diabetes mellitus (T1DM)) är en autoimmun sjukdom, vilket 

innebär att eget immunförsvar angriper insulinproducerande celler, beta-celler, i 

bukspottkörteln vilket leder till fullständig insulinbrist (Erikson & Erikson 2012). Orsaken 

bakom sjukdomen är fortfarande okänd, däremot finns bevis på att genetiska faktorer, 

miljöfaktorer och andra riskfaktorer som födelsevikt, virusinfektion, kostvanor och minskad 

fysisk aktivitet har en betydande roll på uppkomsten av diabetes (Atkinson et al. 2011; 

Cardwell et al. 2010; Tauriainen, Oikarinen, C., Oikarinen, M. & Hyöty 2011). Psykisk stress 

är ytterligare en potentiell riskfaktor för T1DM. I barndomen upplevda allvarliga 

livshändelser som dödsfall, föräldrars separation och våld orsakar kraftig psykologisk stress 
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och ökar ansenligt risken att utveckla denna sjukdom (Nygren, Carstensen, Koch, Ludvigsson 

& Frostell 2015). 

 

Diabetesformen som mest drabbar barn är T1DM, och snabbast ökar det hos barn under 15 år. 

Antalet barn mellan 0-14 år med denna typ av diabetes är högst i Europa – cirka 140 000 

barn, inklusive 4 400 diabetesbarn i Sverige – jämfört med andra delar av världen. Årligen 

drabbas cirka 43 barn av 100 000 i samma åldersgrupp i Sverige (IDF 2015a; IDF 2015b). 

Symtomen på T1DM utvecklas snabbt hos barn, oftast inom några veckor. Behandling vid 

T1DM består av insulinbruk, kostdiet och fysisk aktivitet (Tiberg & Wennick 2009). 

Principerna för diabetesbehandling är identiska för barn, ungdomar och vuxna men hos barn 

kan det finnas svårigheter att tillämpa den ideala terapeutiska behandlingen. Denna aspekt 

måste särskilt beaktas av sjuksköterskan vid handledning av barn, som befinner sig i ett 

stadium av intellektuell och psykologisk utveckling (Enskär & Golsätter 2014; Tiberg & 

Wennick 2009). Barn med T1DM behöver även stöd i skolan för att få hjälp med att hantera 

sjukdomsrelaterade symptom. För att hjälpa barnet att hantera sin kroniska sjukdom, 

upprätthålla hälsa, fysisk aktivitet och psykisk stabilitet är det särskilt viktigt att implementera 

egenvårdsstrategier som passar barnet och barnets familj (Tiberg & Wennick 2009). 

 

Sjuksköterskans arbete vid omvårdnad av barn 

Barn med kronisk sjukdom önskar ofta leva sitt liv som före diagnosen och vårdpersonalen 

måste utforma omsorgen individuellt och med tanke på barnets behov och önskemål. 

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsprocessen inkluderar, förutom behandling och utformning 

av egenvård, även undervisning, handledning, rådgivning m.m. Att visa förståelse för barns 

situation är en förutsättning för god omvårdnad (Enskär & Golsätter 2014). I vården av barn 

efterfrågas i stor utsträckning en omsorgsetik där patienten ses som en individ med behov, 

önskemål och intressen (Spence 2011). Coyne, Hallström och Söderbäck (2016) anser att barn 

i allmänhet vill bli informerade om vad deras vård innebär, vilken behandling som de 

föreskrivits och på vilket sätt den ska utföras. Barn visar tydligt att de inte är passiva 

vårdtagare utan har värdefulla insikter i hur vården kan tillämpas. Dessa kompetenser är 

oskattbara för att skräddarsy en vårdstrategi (Coyne, Hallström och Söderbäck 2016). 
 

Barns upplevelser av det egna hälsotillståndet är individuella och beror på mognad, 

livserfarenhet och fantasi. För att barnet ska kunna inhämta en positiv upplevelse och trygghet 

vid omvårdnadstillfället måste sjuksköterskan hitta vägar där barnet uppvisar vilja till 
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samarbete och delaktighet. En del av den strategin innebär att barn behöver informeras och 

förberedas inför en kommande undersökning och behandling för att minska eventuell oro och 

rädsla (Enskär & Golsätter 2014). Informationen ska anpassas adekvat efter åldern och vara 

genomtänkt och individanpassad. En annan del är att barn inte ska skiljas från sina föräldrar 

vid vårdtillfället om barnen inte själva önskar det och att de får träffa andra barn i samma 

situation. Genom humor, lek eller en annan sysselsättning bygger sjuksköterskan en länk till 

barnets tillit och samtidigt hjälper det till att stärka barnets självförtroende. En till viktig del 

av strategin är bearbetning efter vårdhändelsen (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; Enskär 

& Golsätter 2014; Evert 2004). 
 

Det är viktigt för barn att uppleva empati, tillit, respekt, självständighet och 

självbestämmande i mötet med vårdpersonalen. Att förverkliga självbestämmande är ännu 

viktigare för barn i ungdomsåldern, 10-18 år (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; Enskär & 

Golsätter 2014; Spence 2011). Sjuksköterskans arbetssätt förutsätter kompetens som bygger 

på teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap, utgår från professionsetik och följer lagar 

(Enskär & Golsätter 2014; Hallström & Lindberg 2009). Vid omvårdnad av barn ska hänsyn 

tas till FN-konventionens fundamentala principer bland annat att barnets rätt ska beaktas i alla 

beslut, att alla barn har samma rättigheter och lika värde, har rätt till utveckling, rätt att säga 

sin mening och få den respekterad (Hallström & Lindberg 2009; UNICEF 2009). 
 

Erfarenheter av diabetes mellitus typ 1 hos vuxna 

Vuxna med T1DM lever ett liv som innefattar många känslor bland annat oro, rädsla samt 

känslor av ensamhet som för med sig en ogynnsam påverkan på vardagen. Erfarenheter av de 

psykologiska effekterna av sjukdomen skiljer sig från person till person men de flesta 

drabbade upplever att deras lidande är osynligt för omvärlden (Balfe et al. 2013a; Watts, O’ 

Hara & Trigg 2010). Unga vuxna är emellertid inte så villiga att avslöja att de har diabetes 

p.g.a. rädsla att bli utpekade som annorlunda eller sjuka vilket påverkar självförtroendet 

negativt och väcker fruktan för att inleda kärleksrelationer (Balfe et al. 2013a; Hillege, Beale 

& McMaster 2011). Kostrestriktioner och blodsockerkontroller med insulininjektioner gör det 

svårt för personer med diabetes att delta i sociala aktiviteter. Unga vuxnas liv innebär många 

traditionella aktiviteter med alkoholhaltiga drycker och sena nätter och det händer att de 

medvetet försummar egenvård och inte motstår frestelser för att passa in, vilket bringar 

känslor av skuld och skam efteråt. Vid T1DM är det viktigt att hitta balansen mellan 

sjukdomen och det vardagliga livet samt ta ansvar för egenvård för att kunna leva sitt liv med 

tillfredsställelse (Balfe et al. 2013a). 
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Vuxna med T1DM värdesätter stöd från närstående, vänner och andra personer med samma 

sjukdom och även från vården (Balfe et al. 2013a, 2013b). Stödet de får från omgivningen 

hjälper dem att ta kontroll över sjukdomen, minska oro över komplikationer och hjälper de att 

inte längre känna sig ensamma (Balfe et al. 2013a; Hillege, Beale & McMaster 2011). Vuxna 

upplever vissa brister i stödet från sjukvården både på det vårdande och emotionella planet. 

De uttrycker missnöje med att den utsatta tiden för vårdbesök inte räcker till för att berätta om 

sina känslor av att leva med T1DM. På grund av detta påverkas samarbetsförmågan, tilliten 

och öppenheten negativt. Trots denna kritik värderar de flesta ändå vårdtjänsterna som näst 

intill optimala (Balfe et al. 2013b).  

 

Teoretisk referensram 

Som utgångspunkt i föreliggande studie har teorin om egenvård vid kronisk sjukdom (eng: 

The Theory of Self-care of Chronic Illness) använts. Egenvård ökar patienters kunskap, 

minskar ångest samt bidrar till fysisk och känslomässig stabilisering vid kronisk sjukdom och 

förbättrar därmed patienters livskvalitet. Nyckelkoncepten i denna teori är underhållande av 

egenvård, vilket bland annat innebär följsamhet av behandling, bevakande av egenvård, med 

innebörden att lyssna till kroppens signaler, samt hantering av egenvård, vilket syftar till 

hantering av fysiska och psykiska symtom. Grundarna av teorin menar att engagemang i 

egenvård gör individen aktiv i hanteringen av sin sjukdom (Riegel, Jaarsma & Strömberg 

2012). Vid T1DM kan reglering av plasmaglukoshalten, inklusive kostrestriktioner och 

motion, långsiktigt innebära en inverkan på livskvaliteten vilket tillsammans med risken för 

komplikationer pekar på vikten av ansvarstagande för behandling (Mosand & Stubberud 

2011). Detta belyser betydelsen av en effektiv egenvård för de drabbade barnens hälsa och är 

även anledningen till att denna teori valdes som utgångspunkt i föreliggande studie.  

 

Begreppsdefinition 

Enligt Barnkonventionen definieras barn som personer under 18 år (UNICEF 2009). I 

föreliggande studie har begreppet barn avsett Barnkonventionens definition med undantaget 

barn under 6 år. Barn under 6 år kan ha svårt att själva sätta ord på sina upplevelser vilket är 

anledningen till att de har exkluderats i denna studie, då syftet var att beskriva barns egna 

återberättade erfarenheter. Begreppet erfarenhet definieras enligt Svenska Akademiens 

ordbok (2017) som en enskild eller en grupps utökade kunskap som erhållits i livet genom 

upplevelser, iakttagelser eller varseblivningar. Begreppet kan vidare definieras som 
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livsvisdom eller kunnighet, och kan innebära både yttre och inre uppfattningar (Svenska 

Akademiens Ordbok (SAOB) 2017, spalt E 705 band 7, tr.1922). I föreliggande studie avser 

detta begrepp barnens erfarenheter kring deras självbild, det sociala samspelet, egenvården 

samt vårdkontakter.  

 

Problemformulering 

Över en halv miljon barn i världen lever med diagnosen diabetes och antalet barn i åldern 0-

14 år med T1DM är högst i Europa, cirka 140 000 barn. I Sverige har den statistiska siffran 

för år 2015 fastställts till 4 400 drabbade barn enligt IDF. Trots erfarenhetsbaserad och 

beprövad medicinsk behandling har barn svårt att tillämpa den ideala terapeutiska 

behandlingen. Barn genomgår ständig fysisk, intellektuell och psykologisk utveckling. Den 

komplexa livsföringen vid T1DM för att upprätthålla hälsa har inverkan på deras psykiska 

välmående och identitetsutveckling. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till dessa viktiga 

aspekter i sitt arbete för att hjälpa barn att hantera sin kroniska sjukdom, bevara kroppsligt 

välbefinnande, fysisk aktivitet och psykisk stabilitet. En misskött eller obehandlad T1DM kan 

innebära komplikationer som kan leda till skador på kroppens organ samt skapa stort lidande 

för individen och en försämrad livskvalitet. Dessutom skapas samhällsproblem i form av höga 

kostnader och krav på stora resurser p.g.a. dessa komplikationer. En långsiktigt kontrollerad 

och välreglerad plasmaglukoshalt förebygger emellertid dessa problem, och därför har 

sjuksköterskan en viktig uppgift att hjälpa barn redan i begynnelsen av en upptäckt T1DM. 

Vetenskapsmän har forskat om diabetes ur olika aspekter och fenomen men det råder en brist 

på studier med kvalitativ ansats beträffande barn. Studier som beskriver barns erfarenheter av 

att leva med T1DM ur barns perspektiv kan öka sjuksköterskans kännedom och ge fördjupad 

förståelse för barns psykiska mående och därmed lägga grunden för en mer effektiv och 

individanpassad omvårdnad. 
 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter barn i åldern 6-18 år har av att leva med 

diabetes mellitus typ 1 samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i de 

utvalda vetenskapliga artiklarna. 
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Frågeställningar  

1. Vilka erfarenheter beskriver barn i åldern 6-18 år att de har av att leva med diabetes 

mellitus typ 1? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de utvalda artiklarna? 

 

Metod 

Design  

I föreliggande litteraturstudie används en deskriptiv design (Polit & Beck 2016). 

 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i de elektroniska databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO 

som ger en god översikt i form av bibliografisk information och sammanfattningar (abstracts). 

Sökningen gjordes med utgång från studiens syfte och problemformulering (Polit & Beck 

2016). Sökorden: ”diabetes mellitus type 1”, “Diabetes mellitus “, “type 1”, ”child”, 

”experience”, “experiences”, “patient experience” och “living with” valdes för att fånga in 

åtskilliga referenser av betydelse för arbetet. För att höja sökningssensitiviteten användes 

dessa sökord i fritext och thesaurus, som är specifika för den enskilda databasen, samt 

kombinerades thesaurus enligt de Booleska sökoperatorerna AND eller OR. I databasen 

CINAHL användes thesaurus CINAHL Headings, respektive i PubMed thesaurus MeShTerm 

som står för begreppet Medical Subject Headings (Willman, Stoltz, & Bahtsevani 2011). 

Begränsningar i sökningen har bestått av att artiklarna ska vara peer reviewed, vara 

publicerade under de senaste tio till tolv åren, finnas tillgängliga i full text samt innefatta barn 

i åldrarna 6-18 år. För att ytterligare höja sökningskänsligheten specificerades 

åldersbegränsningen vid ett antal sökningar till 6-12 år respektive 13-18 år. Vid en sökning 

inom databasen CINAHL utökades begränsningen till tidsperioden de senaste tolv åren för att 

få in mer artiklar som svarade på studiens syfte. Manuell sökning utfördes genom granskning 

av referenslistor och tidskrifter inom området som är aktuellt för denna studie (Willman, 

Stoltz, & Bahtsevani 2011). En överskådlig presentation av sökstrategin redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökstrategi  
Databas Begränsningar Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

(exklusive 
dubletter) 

PsycINFO Linked Full Text, Peer Reviewed 
Period:10 years 
Population Group: Human 
Age: school age (6-12 yrs), 
adolescence (13-18 yrs) 
2017-01-06 

diabetes mellitus type 
1 experience 

56 3 

CINAHL Peer reviewed, linked full text, 10 
years, human, child: 6-12, 
+adolescent: 13-18 

2017-01-06 

diabetes mellitus type 
1 experience 

54 2 

CINAHL Peer reviewed, linked full text, 10 
years, child: 6-12 

2017-01-10 

Diabetes Mellitus and 
type 1 and child and 
experiences  

91 1 

CINAHL Peer reviewed, 10 years, 
child: 6-12, adolescent: 13-18 
2016-01-07 

“diabetes mellitus 
type 1” AND 
“experience” AND 
“living with 

26 2 

CINAHL Peer reviewed, 12 years, english  
adolescent: 13-18 
2017-01-10 

adolescent experience 
of living diabetes 

14 2 

Manuell 
sökning 

Peer reviewed, 10 years, 
child: 6-12, adolescent: 13-18 
2016-01-07 

relevans för 
inklusionskriterier, 
syfte och 
frågeställningar 

 1 

Totalt    241 11 

 

 

Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för artiklar som valdes ut till föreliggande studie var att de skulle beskriva 

barns erfarenheter av att leva med T1DM ur ett barnperspektiv, att barnen skulle vara i åldern 

6-18 år, samt att de skulle presentera en primär forskningsrapport (Polit & Beck 2016) med en 

kvalitativ ansats. Inklusionskriterier gällande erfarenheter bestod av artiklar som presenterar 

barns erfarenheter, t.ex. kring egna självbilden, det sociala samspelet, egenvården samt 

vårdkontakter.  Exklusionskriterier var artiklar där barns erfarenheter (med diagnosen T1DM) 

i den aktuella åldern inte redovisades separat från erfarenheter hos andra deltagare i åldern 

utanför 6-18 årsgränsen, t.ex. barn i annan ålder, vårdpersonal, föräldrar eller syskon. 

Ytterligare ett exklusionskriterie var artiklar som handlar om barns upplevelser direkt efter att 

ha fått diagnosen, då dessa barn inte hunnit skaffa sig erfarenheter av att leva med T1DM. 
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Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar   

Sökningarna enbart i fritext med olika kombinationer av sökord samt sökningarna med hjälp 

av thesaurus termer ledde till totalt 241 st. träffar, där titlar lästes överskådligt och valdes ut 

baserat på relevanta titelnamn. Titlar som inte skildrade barn som lever med T1DM 

exkluderades. I nästa steg lästes abstract/sammanfattning i de kvarstående artiklarna vilket 

ledde till att 31 st. artiklar valdes ut att läsas i sin helhet. Artiklar som visade sig inte vara ur 

barnens perspektiv, eller där deltagarnas åldersspann var utöver inklusionskriteriet för 

föreliggande studie och resultatet inte urskilde den aktuella åldern exkluderades i detta steg, 

utom en artikel. En artikel som hade ett åldersspann 10-19 år inkluderades efter en noggrann 

övervägning. Åldern 19 år är inte särskilt långt från åldern 18 år och det är även osannolikt att 

särskilt många personer i 19 årsåldern deltog i studien för att påverka resultatet avgörande. 

Artiklar som presenterade sekundärforskning uteslöts också. Artiklar med kvantitativ ansats 

exluderades till förmån för kvalitativa artiklar, då dessa ger en bättre helhetsbild av ett 

studerat fenomen (Polit & Beck 2016). Slutligen valdes tio av artiklarna ut från databaserna 

CINAHL och PsycINFO som svarade på föreliggande studies syfte. Den elektroniska 

databasen PubMed genererade inte några relevanta träffar enligt motsvarande kriterier. 

Manuell sökning resulterade i en artikel från en elektronisk tidskrift: Child: Care, Health and 

Development. Totalt valdes elva artiklar ut för att användas i föreliggande studie. 

Urvalsprocessen redovisas i figur 1, flödesschema. Översikt av utvalda artiklar presenteras i 

tabell 2 i bilaga 1.  
 

 

Figur1. Flödesschema 

241	artiklar

• artiklarnas	titel	och	abstract		granskades
• totalt	210	artiklar	exkluderades,	varav	15	dubletter

31	artiklar

• artiklar	granskades	utförligt	och	kritiskt
• 11	artiklar	svarade	inte	på	litteraturstudiens	syfte,	9	artiklar	
exkluderades	pga.	kvantitativ	ansats	eller	en	annan	språk	än	engelska

11	artiklar

• 11	artiklar	valdes	för	denna	litterarturstudie,	varav	1	artikel	valdes	via	
manuell	sökning
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Dataanalys  

Innehållet i de utvalda vetenskapliga artiklarna granskades metodiskt enligt riktlinjer 

rubricerade i Polit och Beck (2016) för att avgöra kvaliteten av inhämtat material. Samtliga 

artiklar skrevs ut och granskades av författarna var för sig med fokus på syfte, metod- och 

resultatdelen. Därefter sammanställdes de gemensamt, se tabell 2 med artikelöversikt i bilaga 

1 och tabell 3 med sammanställning av studiedesign, urvalsgrupper, urvals- och 

dataanalysmetoder i utvalda artiklar i bilaga 2. Resultatdelen i artiklarna tolkades efter dess 

inbördes vikt och nyckelbegrepp. Barnens erfarenheter som beskrivs i de utvalda artiklarna 

markerades genom färgkodning utifrån erfarenhetens innebörd, och ett genomgående tema i 

erfarenheterna blev tydligt vilket kommer presenteras i resultatet. Resultatet jämfördes sedan 

författarna emellan för att säkerställa att de fått samma uppfattning av innehållet. Förslag på 

kategorier och ett genomgående tema diskuterades och fastställdes, därefter grupperades 

erfarenheterna och presenteras i föreliggande studies resultat i fyra kategorier (Olsson & 

Sörensen 2011; Willman, Stoltz, & Bahtsevani 2011). Datainsamlingsmetoderna i de 

vetenskapliga studierna analyserades och sammanställdes, och redovisas i resultatdelen i 

föreliggande studie under egen rubrik samt i tabellform, se tabell 3, sammanställning av 

studiedesign, urvalsgrupper, urvals- och dataanalysmetoder i utvalda artiklar, i bilaga 2. 

Erhållen data från de valda artiklarna analyserades kring huruvida de har relevans för 

omvårdnad och kan ge understöd för sjukvårdspraxis, samt huruvida de bidrar med 

övertygande underlag som motsvarar föreliggande studies syfte.  
 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden i föreliggande studie har avsett att referera till utvalda vetenskapliga 

artiklar och andra använda källor på ett korrekt och noggrant sätt för att undvika falsifiering 

och plagiering av data. Författarna har under arbetets gång strävat efter ett objektivt och etiskt 

förhållningssätt. Sammanställning av resultat från samtliga artiklar som inkluderades i studien 

har presenterats sanningsenligt oavsett författarnas egna åsikter och förförståelse, med målet 

att generera värdefull och användbar kunskap (Olsson & Sörensen 2011). Vid granskning av 

de vetenskapliga artiklarna fokuserades överväganden på om forskningen har följt etablerade 

bestämmelser om etiskt handlande (Olsson & Sörensen 2011; Polit & Beck 2016). 

 

 



 

 10 

Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på elva vetenskapliga artiklar (markerade med * i 

referenslistan). Ur resultatet framgår sammanfattningsvis att beskrivningar av barns 

erfarenheter av att leva med T1DM genomsyras av ett övergripande tema – att vara 

annorlunda, som enligt barnen innebar att bli behandlad annorlunda från omgivningen eller 

enbart i sitt eget sinne. Detta tema benämns “same same but different”. Innehållet i artiklarnas 

resultat har sammanställts och presenteras under fyra kategorier: “att inte vara som alla 

andra”, “det sociala samspelet”, “att upprätthålla egenvård” samt “vårdkontakter”, se fig. 2. 

Därtill presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i artiklarna under rubriken 

“datainsamlingsmetod i utvalda artiklar”. 
 

 

Figur 2. Resultat av artiklarnas sammanställning  

 

Att inte vara som alla andra 

Barnen med T1DM hade åtskiljande erfarenheter kring svårighetsgraden av att leva med 

sjukdomen, där en del uppfattade det som svårt medan andra beskrev det som oproblematiskt 

(Almino, Queiroz & Jorge 2009; Dickinson & O’Reilly 2004; Huus & Enskär 2007; Spencer, 

Cooper & Milton 2013). Oavsett hur svårt det uppfattades så var erfarenheten av att vara 

annorlunda mot kamrater mycket vanlig hos barnen. Barnens uppfattning av att inte vara som 

andra beskrevs som något som varit svårt att vänja sig vid då det kunde skapa känslor av att 

vara onormal eller av att inte passa in (Babler & Strickland 2015; Damião & Pinto 2007; 

Dickinson & O’Reilly 2004; Lowes et al. 2015). Hos många av barnen fanns en stark önskan 

att vara ”normal” och att bli behandlad som alla andra (Commissariat, Kenowitz, Trast, 

Heptulla & Gonzalez 2016; Dickinson & O’Reilly 2004; Freeborn, Dyches, Roper & 

Mandleco 2013; Lowes et al. 2014; Piana et al. 2010). Att uppfatta sig ”onormal” kunde 

enligt barnen innebära erfarenheter som att bli behandlad annorlunda av familjen, lärare eller 

vänner i form av oönskad uppmärksamhet, överbeskyddande, överdrivet många frågor eller 

same	same	but	different

att	inte	vara	
som	alla	andra vårdkontakteratt	uprätthålla	

egenvård
det	sociala	
samspelet
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att av lärare bli särbehandlade jämfört med klasskompisar. Överbeskyddandet från föräldrar 

och kompisar kunde också krocka med det samtida begäret av självständighet som erfors av 

många barn i tonåren, vilket i sin tur var något som ofta kunde leda till konflikter 

(Commissariat et al. 2016; Damião & Pinto 2007; Dickinson & O’Reilly 2004; Freeborn et al. 

2013). 

 

Kostrestriktioner samt att inte kunna delta i vissa aktiviteter med vänner, som t.ex. 

övernattningar, skapade känslor av utanförskap hos flera av barnen (Lowes et al. 2015; 

Sparapani, Jacob & Nascimento 2015). Rädsla för stigmatisering var en vanlig erfarenhet hos 

barn med T1DM, vissa berättade att de blivit retade p.g.a. sin sjukdom vilket kunde påverka 

deras självbild samt göra att de hemlighåller sin sjukdom inför andra, eller välja att dölja sin 

egenvård (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Commissariat et al. 2016; Freeborn et al. 2013; 

Huus & Enskär 2007; Sparapani, Jacob & Nascimento 2015).  
 

Det fanns emellertid tillfällen då självbilden istället upplevdes ha påverkats positivt där barn 

som tidigare varit överviktiga tappat mycket i vikt p.g.a. sin T1DM, och viktnedgången 

upplevdes då som en positiv fysisk förändring vilket också gjorde bearbetningen av 

sjukdomen lättare (Damião & Pinto 2007). T1DM erfors inte alltid som något som innebar 

extra uppmärksamhet eller utanförskap, men trots att vissa upplevde att de fortfarande 

passade in på samma sätt i kompiskretsen beskrevs ändå en känsla av att de alltid kommer 

åsidosättas som annorlunda, om än bara i sitt eget sinne (Dickinson & O’Reilly 2004). 
 

Det sociala samspelet 

Det sociala stödet från familj och vänner beskrevs av barnen som både negativt och positivt. 

Att känna sig annorlunda togs upp i negativ betoning samtidigt som de nära vännerna 

upplevdes som en positiv kraft till bättre hantering av egenvård, genom uppmuntran och 

påminnelser (Commissariat et al. 2016; Spencer, Cooper & Milton 2013).  Kompisarna 

beskrevs av vissa barn ha en normaliseringseffekt av sjukdomen (Commissariat et al. 2016; 

Damião & Pinto 2007). Att ha en kompis med T1DM berättades vara en ännu större hjälp och 

en tröst i att ha någon som förstår dem (Commissariat et al. 2016). Barnen påpekade också att 

samtidigt som oro och tjat från föräldrarna skapade irritation så var ändå föräldrarnas stöd 

viktigt och de förstod att tjatet grundades i omtanke (Dickinson & O’Reilly 2004; Huus & 

Enskär 2007). 
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Att tvingas möta okunskap från omgivningen var något som togs upp hos vissa av barnen och 

beskrevs som irriterande. De undvek att tala med personer som inte hade grundläggande 

kunskap om T1DM, för att de ville slippa ge förklaringar kring sjukdomen och behandlingen 

och för att undvika oönskat medlidande (Damião & Pinto 2007). När nära vänner däremot 

visade intresse genom att ställa frågor kunde det istället bli en positiv upplevelse. Barnen 

kunde då känna att vännerna bryr sig om dem och känner en tröst i att de ville lära sig mer om 

T1DM (Dickinson & O’Reilly 2004; Huus & Enskär 2007). 

 

Det sociala umgänget hängde också ofta ihop med huruvida barnen erfor sig ha accepterat sin 

sjukdom. Rädslan att vara annorlunda jämfört med kamraterna kunde ha stor inverkan 

(Almino, Queiroz & Jorge 2009). Att T1DM har en negativ inverkan på det sociala livet 

erfors hos många av barnen vilket kunde förhindra acceptans av sjukdomen (Dickinson & 

O’Reilly 2004; Lowes et al. 2015). En studie som genomfördes i ett sommarläger för barn 

med T1DM visar hur barnens relation till sjukdomen förbättrats efter att ha fått dela med sig 

av sina upplevelser med andra i samma situation. De berättade hur de lärt sig acceptera 

sjukdomen, känslor som ilska och skam hade minskat och de kände sig mer öppna och 

fridfulla (Piana et al. 2010). 
 

Att upprätthålla egenvård  

De flesta barn i studierna uppgav att hantering av egenvård upplevdes som en stor 

påfrestning. Barn talade om svårigheter att göra blodsockerkontroller, insulininjektioner, hålla 

kostrestriktioner och samtidigt oroa sig för komplikationer av att inte upprätthålla 

behandlingen (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Babler & Strickland 2015; Commissariat et al. 

2016; Dickinson & O'Reilly 2004). Det hände att barnen föredrog sociala aktiviteter framför 

sin diabetesbehandling (Spencer, Cooper & Milton 2013). 

 

Delen av egenvård som innefattade kunskaper om vad som kan bidra till låga 

blodsockerhalter (hypoglykemi), att känna av när blodsockret är lågt och veta vad man ska 

göra när man drabbas av hypoglykemi upplevdes av barn som en belastning och utmaning 

(Babler & Strickland 2015; Freeborn et al. 2013; Sparapani, Jacob & Nascimento 2015; 

Spencer, Cooper & Milton 2013). Administrering av rätt dos insulin upplevdes som ett 

oroande moment (Lowes et al. 2015; Sparapani, Jacob & Nascimento 2015) och att 

injektionsnålar kan gå sönder förvärrade den upplevelsen (Damião & Pinto 2007). Alla flickor 

som deltog i Dickinson och O'Reillys (2004) studie klagade på andra aspekter av sjukdomen 
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som påverkade deras vardag, som t.ex. att bära med sig all medicinsk utrustning och 

läkemedel. 

Tester och injektioner uppgavs även som förlorad tid då de inte hunnit i tid till måltider och 

missat en godbit. Barnen var uppretade när de var jättehungriga och ville sätta sig ner och äta 

direkt men var tvungna att ta kontroller och eventuellt injektioner samt vänta tills insulinet 

skulle verka. Irritation och besvär resulterade i att de glömde eller undvek att genomföra de 

viktiga procedurerna (Freeborn et al. 2013). För barnen i åldern 7-12 år var det mest 

påfrestande och frustrerande att hantera godis- och sötsakerätandet (Sparapani, Jacob & 

Nascimento 2015). 

 

Deltagarna värdesatte undervisning i hantering av egenvård och uppgav att sättet de 

balanserade mellan mat och insulinbruk förbättrades och medförde en växande självständighet 

(Piana et al. 2010). De förstärkte sin vetskap om betydelsen av kontroller, behandling och en 

hälsosam livsföring (Almino, Queiroz & Jorge 2009) och beskrev denna kunskap som positiv 

(Huus & Enskär 2007). Barnen erkände att kunskapen om hälsosam mat och vikten av 

regelbunden motion hjälpte dem att må bättre och de var även stolta över att kunna mer inom 

dessa frågor än sina vänner (ibid). Även om majoriteten av barnen fokuserade på de negativa 

aspekterna av sin sjukdom rapporterade några att svårigheterna med att upprätthålla egenvård 

lättade över tiden (Commissariat et al. 2016). Barnen värderade tron på att det är möjligt att 

hantera T1DM högt och denna vetskap ökade önskan att kontrollera diabetes framgångsrikt 

(Babler & Strickland 2015). 

 

Vårdkontakter 

Somliga av barnen i åldern 11-15 år i studierna erkände att de var oroliga inför besöket hos 

diabetesenheten p.g.a. att de anade att de skulle få ett negativt svar på blodsockerprovet och 

besked om att sjukdomen framskrider. De fruktade för potentiella konfrontationer och kände 

sig obekväma att ställa frågor och avstod därför att tala sanning om sina dagliga 

blodsockeravläsningar (Lowes et al. 2015). Barnen jämförde mötet med läkarna med ett 

förhör (Commissariat et al. 2016) och uppgav att de föredrog att gå till skolan, att skoltid var 

mer värdefull, eftersom de inte kände nyttan med vårdbesöket och påpekade att de oftast får 

samma råd vid varje besök på kliniken (Lowes et al. 2015). 

 

Vissa barn var bekymrade över att de inte får samma läkare vid besöken. De upplevde att de 

olika sjuksköterskorna och läkarna inte lyssnade ordentligt på dem om vad de hade upptäckt 
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och gått igenom. Barnen tvivlade på att personalen hade förståelse för hur det är att leva med 

T1DM, trots att de visste att personalen var experter inom området och barnen kom fram till 

att detta kunde bero på att vårdpersonalen inte upplevt själva hur det är att leva med denna 

sjukdom (Lowes et al. 2015). Sammanträde med ett team där flera personer samlades 

beskrevs av barnen som omtumlande och skrämmande. De kände sig uttittade och 

utstuderade. Läkarna betedde sig enligt de yngre barnen i åldern 7-10 år påträngande och 

gjorde dem illa (ibid). Vissa flickor i åldern 15-17 år upplevde att skolsjuksköterskorna visade 

sig oengagerade i deras sjukdom, ignorerade deras frågor om sjukdomen och pratade med 

föräldrarna istället. Barnen önskade att diskussionen var riktad direkt mot dem. Täta besök till 

vårdgivare, utdragna väntetider och uppgifter som skulle utföras inför besöket upplevdes som 

tidsödande och detta ledde till irritation i samband med att barnen blev tvungna att missa vissa 

aktiviteter (Dickinson & O'Reilly 2004). Barnen noterade att trots sjuksköterskans 

ansträngning upplevde de att utbildningen i T1DM inte hade någon förankring i den 

verklighet barnen lever i (Spencer, Cooper & Milton 2013). 

 

Vissa barn i åldern 11-15 år upplevde att besök till vårdenheterna var intressanta och 

informativa, de kände sig bekväma och säkra vid besöket eftersom de berömdes för framsteg 

de gjort (Dickinson & O'Reilly 2004). Vissa barn upplevde att vårdpersonalen var intresserad 

av det de haft att säga och att de fick ställa frågor även om det inte fanns några markanta 

förändringar i hälsan (Lowes et al. 2015). 

 

Datainsamlingsmetod i utvalda artiklar 

I samtliga undersökta artiklar användes kvalitativ utgångspunkt. I en av artiklarna användes 

kvantitativ ansats i form av enkäter tillsammans med en kvalitativ ansats (Commissariat et al. 

2016). Intervjuer användes som datainsamlingsmetod i nio av artiklarna, varav sex var av 

semistrukturerad eller ostrukturerad form där breda frågor ställdes eller där barnen efter en 

öppningsfråga fick berätta helt fritt om sina upplevelser (Almino, Queiroz & Jorge 2009; 

Commissariat et al. 2016; Damião & Pinto 2007; Dickinson & O'Reilly 2004; Freeborn et al. 

2013; Huus & Enskär 2007). Babler och Strickland (2015) samt Spencer, Cooper och Milton 

(2013) använde sig av djupintervjuer för sin datainsamling. Intervjuer genomfördes på tre 

olika sätt: i grupp (Freeborn et al. 2013; Spencer, Cooper & Milton 2013), individuellt med 

varje barn (Babler & Strickland 2015; Commissariat et al. 2016; Damião & Pinto 2007; 

Dickinson & O'Reilly 2004; Huus & Enskär 2007;Piana et al. 2010; Sparapani et al. 2015), 

eller tillsammans med närvarande förälder eller vårdare (Almino, Queiroz & Jorge 2009; 
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Lowes et al. 2015). Intervju-sessioner varade i 15-35 min, 40 min respektive 1-2 tim. I alla 

studier spelades intervjuerna in och transkriberades därefter. I studien av Babler och 

Strickland (2015) genomfördes intervjuer vid tre olika tillfällen med samma deltagare. I 

studien av Sparapani et al. (2015) samlades data in i tre olika steg, där det första steget 

utgjordes av att barnen fick iscensätta sin vardag i en simulerad miljö. I nästa steg fick barnen 

göra dockor som skulle representera olika människor som integrerades i deras dagliga liv. 

Steg ett och två genomfördes gruppvis om 1-3 barn. Sista steget var i form av individuella 

intervjuer där barnen fick använda dockorna som hjälp för att kommunicera kring sina 

erfarenheter. I enbart två artiklar framgår det att en intervjuguide användes (Babler & 

Strickland 2015; Commissariat et al. 2016). I två av artiklarna samlades barnens berättelser in 

i skrivande form, där en av dem var i form av åldersanpassade frågeformulär som skickades ut 

till deltagarna, där varje fråga tillät öppna svar i fri text (Lowes et al. 2015) och den andra var 

i form av självbiografiskt skrivande kring ämnen föreslagna av forskarna. Där tilläts även 

deltagarna att använda sig av andra kommunikationsmedel som t.ex. sånger, teckningar, 

dikter m.m. (Piana et al. 2010). Datainsamlingsmetoderna redovisas även i tabell 3, 

sammanställning av studiedesign, urvalsgrupper, urvals- och dataanalysmetoder i utvalda 

artiklar, i bilaga 2. 

 

Diskussion  

Huvudresultat 

I samtliga artiklar som redovisas i resultatet framträdde ett tydligt tema – erfarenheten att vara 

annorlunda. Erfarenheter av att lära sig hantera och införliva egenvård i dagliga rutiner 

gestaltades av barn som utmanande. Barns erfarenheter i relation till vården bottnade i 

mognad och ålder och beskrevs som skrämmande, förhörande, opersonliga och utan 

engagemang. Utifrån den metodologiska frågeställningen framkom det i de utvalda artiklarna 

att majoriteten av den datainsamlingsmetod som användes var intervjuer i semistrukturerad 

form. 
 

Resultatdiskussion  
Ett genomgående tema i resultatet visade på barns erfarenheter av att känna sig annorlunda 

och denna känsla sågs minska vid ökad självständighet gällande egenvård (Babler & 

Strickland 2015; Commissariat et al. 2016; Dickinson & O’Reilly 2004; Huus & Enskär 

2007; Piana et al. 2010). Att bli självständig är viktigt för barns psykosociala utveckling, 
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särskilt i tonårsåldern och särskilt för barn med T1DM. För att nå självständighet är det 

viktigt att få utföra individuella handlingar men samtidigt att få stöd från andra. Här är 

motivation viktigt där både föräldrar och sjuksköterskan har en viktig roll (Karlsson, Arman 

& Wikblad 2008). Sjuksköterskan har en viktig del i att underlätta egenvårdshanteringen för 

patienter med kronisk sjukdom och kontroll/bevakning av egenvården är viktigt för att uppnå 

både fysisk och emotionell stabilitet, vilket t.ex. vid T1DM kan handla om 

blodsockerkontroller (Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012). Genom samtliga elva referenser 

samt tidigare studier med barn, t.ex. av Amer (1999), är erfarenheter av att inte vara som alla 

andra ett genomgående tema. I andra studier ses att liknande erfarenheter även finns hos 

vuxna med T1DM (Balfe et al. 2013a, 2013b; Hillege, Beale & McMaster 2011).  

 

För att minska konflikter och främja barnens självständighet och välbefinnande anser 

författarna till föreliggande studie att sjuksköterskan, måste stödja föräldrarna i att våga 

släppa på kontrollen och låta barnet ta större eget ansvar eftersom detta visar sig vara en så 

pass viktig del i barnens acceptans och normalisering av sjukdomen (Babler & Strickland 

2015; Commissariat et al. 2016; Damião & Pinto 2007). Att som sjuksköterska fokusera på 

barnet i dialogen och behandla barnet som en kompetent beslutsfattare skulle kunna öka 

självförtroendet och självständigheten och därmed även bidra till normalisering av 

sjukdomen. Främjandet av självbestämmande är allra viktigast för de lite äldre barnen i 10-18 

årsåldern (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; Spence 2011).  

 

Resultatet i föreliggande studie belyser att barnen erfor svårigheter kring kostrestriktioner och 

medicinsk behandling då det kunde påverka det sociala umgänget och skapa känslor av 

utanförskap (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Commissariat et al. 2016; Dickinson & O’Reilly 

2004; Freeborn et al. 2013; Huus & Enskär 2007; Lowes et al. 2015; Sparapani, Jacob & 

Nascimento 2015). Detta överensstämmer med studier av Balfe et al. (2013a) och Watts, O’ 

Hara och Trigg (2010) om vuxnas erfarenheter av T1DM. Vuxna beskriver affektbetonade 

erfarenheter av behandling och kosthållning som gjorde det svårt för dem att delta i sociala 

aktiviteter på ett med friska personer jämförbart sätt (ibid). De likheterna kan delvis bero på 

att vuxnas erfarenheter präglas av minnet som bottnar i den tidiga perioden av sjukdomen. 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt i sitt vårdande är att vara uppmärksam, notera och klargöra 

individens existentiella förändringar över tid, beakta dess behov i olika situationer, hjälpa den 

att anpassa sig till oundviklig inskränkthet i livet (Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012; Spence 

2011). Fastställande av sociala faktorer är avgörande för beteendeförändring och för att uppnå 

familjens engagemang och mål (Evert 2004).  
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En normaliseringseffekt som upplevdes av vissa barn var att ha nära vänner och ännu mer att 

ha kompisar med samma sjukdom kunde minska känslor av utanförskap (Commissariat et al. 

2016; Damião & Pinto 2007). Även vuxna med T1DM i studierna av Balfe et al. (2013a, 

2013b) och Hillege, Beale och McMaster (2011) uppskattade stöd från närstående, vänner och 

andra personer med samma sjukdom. Eftersom komplikationer relaterat till diabetes kräver 

stora resurser och höga kostnader för samhället (IDF 2015c; Socialstyrelsen 2015) är det av 

stor vikt att sjuksköterskan ser till att patienter får goda kunskaper och undervisning om sin 

sjukdom för att de ska kunna ta ansvar för sin behandling, bibehålla sin hälsa och undvika att 

deras tillstånd förvärras (Willman 2014). Barn lyssnar och lär sig ofta mer av jämnåriga än av 

vuxna och kompisarna är – särskilt för barn i 6-12 årsåldern – ett viktigt redskap för en ökad 

självkänsla. Många barn - ju äldre de blir - föredrar också att anförtro sina bekymmer åt sina 

kompisar hellre än att anförtro sig åt sina föräldrar (Hwang & Nilsson 2011). Piana et al. 

(2010) presenterar dessutom i sin studie hur barn som fått dela sina upplevelser med andra 

lättare når acceptans. Av dessa anledningar anser författarna att det är av stor vikt för barn 

med T1DM att få träffa andra barn som går igenom samma sak och att sjuksköterskan alltid 

måste erbjuda och motivera dessa barn att delta i gruppundervisning, för att minska lidande 

för både det individuella barnet och samhället. Gruppundervisning som baseras på lek kan 

vara av stor betydelse för barn i 6-12 årsåldern då lek är en betydande inlärningsteknik i 

denna ålder. Från 13 årsåldern och uppåt börjar barn lära genom resonemang och 

hypotestänkande (Hwang & Nilsson 2011), där gruppundervisning och diskussion med 

jämnåriga skulle kunna vara ett betydande verktyg.  

 

När barnen får lära sig att de inte är ensamma i sin situation skulle även rädslan för 

stigmatisering kunna minskas vilket skulle kunna bidra till ännu större acceptans. De skulle 

inte känna samma behov av att dölja egenvården inför andra och därmed också sköta den 

bättre. Som Hwang och Nilsson (2011) förklarar så är jämnåriga mycket viktiga för barns 

självkänsla och en stark självkänsla avgörs av om barnet upplever kompetens. Det påvisar, 

enligt författarna till föreliggande studie, den stora betydelsen av att som sjuksköterska stärka 

barnets kunskap och förmåga till egenvård då detta skulle kunna förbättra barnens självkänsla. 

Därmed skulle upplevelser som t.ex skam över att vara annorlunda p.g.a. T1DM kunna 

minska. 

 

Då en god hantering av egenvården kan innebära acceptans och normalisering av sjukdomen 

tror författarna till föreliggande studie att en god cirkel skapas där barn som når acceptans av 

sjukdomen som en del av sin identitet tar ännu bättre hand om sin T1DM. Detta skulle på lång 
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sikt kunna förhindra komplikationer och därmed minska de stora kostnader som p.g.a. T1DM 

idag läggs på samhället (IDF 2015c; Socialstyrelsen 2015). Sjuksköterskans viktiga roll i att 

motivera och stötta dessa barn till självständighet och öka deras kunskaper och förmåga till 

egenvård måste därför starkt betonas (Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012). 

 

I samtliga artiklar utvalda för föreliggande studie framgår consensus i beskrivningar av 

barnens erfarenheter i relation till vården och hantering av egenvård. I flera studier 

accentuerades att den krävande och beständiga medicinska behandlingen upplevdes av barnen 

som tidsödande då de missade sociala aktiviteter (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Babler & 

Strickland 2015; Commissariat et al. 2016; Dickinson & O'Reilly 2004). Resultatet 

(Dickinson & O'Reilly 2004; Spencer, Cooper & Milton 2013) visar att trots barnens 

medvetenhet om risken för uppkomst av komplikationer vid bristfällig uppföljning av 

egenvård trotsade de den tillrådande livsföringen för att delta i sociala aktiviteter eller för att 

få njuta av den ”förbjudna” goda maten. Det stämmer överens med det Balfe et al. (2013a) 

observerade i sin studie att vuxnas liv inkluderar många sociala aktiviteter med alkoholhaltiga 

drycker och att vuxna medvetet väljer att försumma egenvård för att passa in trots den ökade 

sannolikheten att utveckla komplikationer. Vid kronisk sjukdom läggs fokus på att bevara 

hälsan och minska komplikationer och upprätthållande av egenvård är en livsviktig process 

(Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012).  För att egenvård ska alstra en gynnsam påverkan är det 

viktig att frammana engagemang hos individen. För att uppnå detta mål krävs stark 

motivation. I motivationen ska det ingå aspekter som ger njutning och intresse eller en 

förändring av beteendet som leder till något som är önskvärt av någon betydande anledning, 

t.ex. förbättrad hälsa (ibid). Sjukvårdspersonalen bör rutinmässigt bedöma barns motivation 

och beredskap att utföra egenvård (Evert 2004). 

 

Resultatet (Lowes et al. 2015; Commissariat et al. 2016; Spencer, Cooper & Milton 2013) 

upplyser om att barnen enligt sina berättelser var kritiska till vårdbesöket eftersom de tvivlade 

på att vårdpersonalen haft full förståelse för hur det är att leva med diabetes och hade även 

bildat sig uppfattningar om att vårdpersonalen haft bristande förmåga att aktivt lyssna på och 

kommunicera med dem. Istället upplevde barnen besöket som ett förhör eller tillsägelser. 

Barnen upplevde att vårdpersonalen helst riktade diskussionen om deras hälsa till föräldrarna 

och kände sig ignorerade (Dickinson & O'Reilly 2004). Denna insikt överensstämmer med 

andra studier t.ex. av Amer (1999) och Balfe et al. (2013b). I Amer (1999) berättade barnen 

att de upplevde att vårdpersonalen behandlade dem som ett objekt i stället för en människa. 

Detta kunde upplevas när personalen bara pratade med föräldrarna och inte inkluderade 



 

 19 

barnen i samtalet. Balfe et al. (2013b) noterade att vuxna med T1DM till största delen 

upplevde likartade brister i vården och att de blev mest frustrerade av att vårdbesökstiden inte 

var tillräckligt lång för att de skulle hinna berätta allt de känner. Tyvärr är det alltför ofta så 

att personalen är för stressad och upptagen och tycker därför att det är lättare när det gäller 

vården av barn att få svar från föräldrar istället för från barnen själva (Evert 2004). Nyckeln 

till framgången att hjälpa barn att implementera verksam egenvård är att skapa förtroende för 

vårdpersonalen som är det centrala attributet i vårdarbetet. Sjuksköterskan måste fokusera på 

att lyssna aktivt på barn, värdera barns kunskap om sig själva och deras färdigheter med 

respekt (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; Riegel, Jaarsma & Strömberg 2012; Spence 

2011; Enskär & Golsätter 2014). Vårdpersonalen utför emellertid omvårdnad ur 

barnperspektiv som innebär en vuxens syn på barn. Denna syn grundas på en allmän kunskap 

om barndomen som inkluderar ambition i antagandet att förstå hur barn upplever och kommer 

att handla i en viss situation. Att ta ett barns perspektiv är att erkänna att barn har en 

kompetens som är varierande vid olika tillfällen och situationer (Coyne, Hallström & 

Söderbäck 2016). Att se en situation ur barns perspektiv är att med respekt beakta barnets 

erfarenheter och upplevelser av dylika situationer (Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; 

Enskär & Golsätter 2014; Evert 2004).  

 

Ur resultatet framgår att den konstanta T1DM behandlingen begränsade barnens 

självbestämmande och att de upplevde rädsla och oro för uppkomst av komplikationer  

 (Almino, Queiroz & Jorge 2009). En fungerande hantering av egenvård bringar känslan av att 

ha kontroll över sjukdomen och därmed minskar ångest som förknippas med kronisk 

sjukdom. Det krävs självförtroende i förmågan att utföra egenvård (Riegel, Jaarsma & 

Strömberg 2012). Resultatet visar även samstämmighet i att utbildning i kostrestriktion, 

medicinsk behandling, om igenkänningar av lågt blodsocker och akuta åtgärder upplevdes av 

barnen som svåra, utmanande och påfrestande (Babler & Strickland 2015; Freeborn et al. 

2013; Sparapani, Jacob & Nascimento 2015; Spencer, Cooper & Milton 2013). En studie 

(Spencer, Cooper & Milton 2013) kompletterade denna insikt om att utbildningen enligt 

barnen inte hade någon förankring i barnens verklighet. Evert (2004) resumerar att lärande 

hos barn skiljer sig från lärande hos vuxna. Information ska presenteras på ett intressant och 

roligt sätt och anpassas efter ålder och mognad. För barn i tonårsåldern ska en 

utbildningssession innehålla frågor som även är relevanta för unga. För barn måste realistiska 

mål sättas som är anpassade efter deras unika behov. Vårdpersonalen bör undvika ordet diet 

när man diskuterar förändringar i livsmedelsval, då diet innebär en tillfällig lösning och inte 

ett livslångt alternativ. Livsmedelsförslag och insulinbehandlingen ska utformas efter 
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realistiska livsstilsval (Evert 2004). Detta stämmer överens med det som framkom i resultatet 

att barn erkände att kunskapen om hälsosam mat och vikten av regelbunden motion hjälpte 

dem att må bättre och var även stolta över att de kunde mer inom dessa frågor än sina vänner 

(Almino, Queiroz & Jorge 2009; Huus & Enskär 2007). De kom även till insikt om att man 

kan leva ett bra liv med T1DM, förutsatt att sjukdomen hålls under kontroll med hjälp av egna 

utprovade coping strategier. Barnen upptäckte dessutom favörer med att ha T1DM i form av 

förbättrat hälsotillstånd, fysisk kondition, viktminskning samt att sjukdomen har stärkt 

familjerelationen (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Damião & Pinto 2007).  

 

Enligt Riegel, Jaarsma och Strömberg (2012) upplevs hantering av egenvård i början som en 

ständig kamp. Dagliga egenvårdsrutiner övergår med tiden till vanor och frammanar ett sunt 

beteende hos individen. Sjuksköterskans roll vid det här läget är att vara uppmärksam och 

ständigt notera och analysera förändringar i barnens beteende och psykiska välbefinnande 

samt stödja barnen i deras utveckling att hantera egenvård (ibid). Ett barns behov måste 

beaktas i varje situation och ses ur barnets perspektiv som utgår från unika erfarenheter 

(Coyne, Hallström & Söderbäck 2016; Enskär & Golsätter 2014; Evert 2004). 

 

Skillnader i erfarenheter av att leva med T1DM är mindre förekommande i de utvalda 

artiklarna och handlar mest om olikheter i hur barnen upplever hantering av egenvård och 

relationen till vården (Almino, Queiroz & Jorge 2009; Dickinson & O'Reilly 2004; Huus & 

Enskär 2007; Lowes et al. 2015; Damião & Pinto 2007). Detta kan bero på barns olika ålder, 

mognad, personlighet, omgivning och det stöd de får. Hwang och Nilsson (2011) kommer till 

slutsatsen att alla barn är olika i sin mognad och erfar därför verklighet och händelser olika. 

 

Diskussion av datainsamlingsmetoder 

Majoriteten av de utvalda artiklarna använde sig av intervjuer för sin datainsamling. De flesta 

av dem använde sig av semistrukturerade intervjuer (Almino, Queiroz & Jorge 2009; 

Commissariat et al. 2016; Damião & Pinto 2007; Freeborn et al. 2013), något som bidragit till 

att deltagarna fått möjlighet att ge en god bild av sina erfarenheter och därmed att dessa 

artiklar har gett en så sanningsenlig och fulltäckande återblick av barnens erfarenheter som 

möjligt. Som Polit och Beck (2016) påpekar så tillåter semistrukturerade intervjuer 

intervjupersonen att prata fritt med egna ord men ändå kring de specifika ämnen som 

forskaren vill täcka. Två av studierna använde ostrukturerade intervjuer (Dickinson & 

O’Reilly 2004; Huus & Enskär 2007) vilket ibland enligt Polit och Beck (2016) kan bli 

djupare och mer detaljerade. Författarna till föreliggande studie anser att semistruktur kan 
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vara det mest lämpade vid intervjuer med barn för att hjälpa dem att hålla fokus på ämnet men 

ändå få prata fritt. Vid helt ostruktuerade intervjuer skulle det kunna vara svårt för barn att 

veta vad de vill berätta eller hålla sig till ämnet. I de artiklar som använde ostrukturerade 

intervjuer var deltagarna äldre barn, 14-18 år (Dickinson & O'Reilly 2004; Huus & Enskär, 

2007), vilket skulle kunna vara lämpligt för den åldersgruppen då äldre barn kan ha lättare att 

återberätta och reflektera över sina erfarenheter (Hwang & Nilsson 2011).   
 

Samtliga intervjuer, utom en som var i grupp, hölls enskilt, ibland med en förälder 

närvarande. Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att deltagaren känner sig trygg för att 

intervjun ska bli så givande som möjligt, särskilt då det rör sig om en så sårbar grupp och 

därför anser författarna att det var viktigt att föräldrar fick närvara vid intervjuerna om barnen 

önskade det och om barnen därigenom skulle känna sig trygga i situationen. Vissa personer är 

obekväma med att uttrycka sina åsikter inför en annan person (ibid), i detta fall barnet, som 

kanske inte vågar uttrycka sig fritt inför föräldern. Av denna anledning skulle studiens 

trovärdighet negativt kunna påverkas om föräldrar var närvarande. I studierna av Freeborn et 

al. (2013) samt Spencer, Cooper och Milton (2013) skedde datainsamlingen/intervjuerna 

gruppvis. Fokusgrupper vid intervjuer kan få deltagare att känna sig mer bekväma då det finns 

andra i rummet som delar deras situation och kan även få deltagarna att gå djupare in på 

ämnet. Däremot blir det en nackdel om deltagarna är obekväma att uttrycka sig i grupp (Polit 

& Beck 2016). Att samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ökar sannolikheten att 

deltagarnas svar återgetts exakt och korrekt i artiklarna vilket i sin tur stärker deras 

tillförlitlighet (ibid). 
 

Två av de inkluderade studierna samlade in data genom att barnen fick skriva om sina 

erfarenheter. I en av dem användes frågeformulär där öppna svar tilläts (Lowes et al., 2015) 

och i den andra fick barnen skriva fritt kring föreslagna ämnen (Piana et al., 2010). Att tillåta 

öppna svar i frågeformulär ger deltagarna precis som i semistrukturerade intervjuer frihet att 

berätta med egna ord och ger möjlighet till rikare svar (Polit & Beck 2016). Att använda 

frågeformulär är en fördel på det sättet att det inte ger någon ”intervjuar-skevhet”. Polit och 

Beck (2016) menar att mänsklig interaktion ibland kan påverka svaren. Då frågeformulären 

även kan försäkra anonymitet kan det dessutom bidra till att deltagare vågar svara på saker 

som annars kan vara känsligt (ibid). 
 

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod anser författarna vara styrka i studierna då 

det finns många fördelar med intervjuer. T.ex. kan de ge klarhet om förvirring uppstår då 
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intervjuaren har möjlighet att försäkra sig om att svaret uppfattats korrekt, de kan ge 

kompletterande data genom observation och det kan även ge djupare svar vid intervjuer än vid 

enkäter.  

 

Metoddiskussion  
I föreliggande studie användes en beskrivande design, vilket är en lämplig design i 

litteraturstudier där syftet är att sammanställa tidigare framkomna forskningsresultat (Polit & 

Beck 2016). Författarna valde att inkludera artiklar med kvalitativ ansats då det ger 

studiedeltagare möjlighet att själv välja vad de vill återge vilket kan ge en bättre helhetsbild 

genom att deltagarna kan prata mer fritt jämfört med vid kvantitativa studier. Att genom 

triangulering inkludera både kvantitativ och kvalitativ data i en studie är emellertid något som 

ökar dess validitet. Att enbart inkludera kvalitativ forskning kan ses som en svaghet i arbetet 

(ibid). Att inkludera artiklar med olika datainsamlingsmetoder, samt varierande struktur vid 

intervjuerna, påvisar däremot att föreliggande studies resultat har god överförbarhet då 

sammanställningen visar att olika genomförda studier ger liknande resultat. Detta ökar också 

föreliggande studies trovärdighet (Polit & Beck 2016). 
 
Vetenskapliga artiklar som valdes för denna studie påträffades i de elektroniska databaserna 

CINAHL och PsycINFO med fritextsökning och thesaurus Headings. Sökning enbart med 

fritext genererar enligt Polit och Beck (2016) fler träffar av vetenskapliga studier men 

kommer att inkludera även icke dithörande träffar. I alla elektroniska databaser som användes 

påträffades studier med abstract som saknade strukturen bakgrund, mål, metod, resultat och 

slutsatser, vilket kan vara en av anledningarna till att fler relevanta artiklar blev missade. 

Kombination av thesauruas termer och fritext är en starkare sökningsmetod som ger mer 

relevanta träffar.  

 
Författarna till föreliggande studie använde begränsningen peer reviewed i sökningen vilket 

enligt Polit och Beck (2016) är något som ökar en studies kvalitet, då det innebär att studierna 

blivit granskade av en forskningskommitté. En tidsbegränsning på de senaste tio till tolv åren 

användes för att inkludera aktuell forskning kring ämnet. Polit och Beck (2016) betraktar 

forskning inom de senaste tio åren som en färskvara. En av elva artiklar (Dickinson & 

O'Reilly 2004), som svarade på studiens syfte, avvek från tidsperioden de senaste tio åren, 

trots det påverkas inte denna litteraturstudiens tillförlitlighet väsentligt eftersom innehållet i 

resultatdelen i den här artikeln samstämmer väl med de andra artiklarna. Författarna valde att 

endast inkludera primärkällor i föreliggande studie för att ge en så korrekt återblick som 
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möjligt av tidigare forskning vilket ökar en studies tillförlitlighet (ibid). Utvalda artiklar är 

skrivna på engelska, och då författarna inte har engelska som modersmål kan det ha bidragit 

till vissa problem eftersom det finns en risk att informationen kan feltolkas (ibid). Då de två 

författarna varit eniga om tolkningarna av artiklarnas resultat samt av de uppfattade kategorier 

som identifierats känner de sig dock säkra på sin översättning och att resultatet återgetts 

korrekt, vilket stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Två undantag gjordes vid val av artiklar. En av de uttagna artiklarna, Piana et al. (2010), 

valdes ut trots att det vetenskapliga studiens syfte inte stämde överens med föreliggande 

studiens syfte. Trots det bedömdes artikeln innehålla väsentlig information i resultatdelen. 

Polit och Beck (2016) noterar att om vid en screening av artiklarnas titel och sammanfattning 

det bedöms att de inte är relevanta kan det aktuella ämnet ändå avhandlas i något av 

artiklarnas avsnitt. Barns ålder 7-18 år i de utvalda artiklarna täcker väl den deklarerade 

åldern i studiens syfte. I en av artiklarna, Almino, Queiroz och Jorge (2009), deltog dock en 

eller flera individer i åldern 19 år och dessa intervjuer var omöjliga att separera från andra. 

Författarna ansåg att den artikeln var ett värdigt tillskott för studien och skulle inte påverka 

resultat avgörande. De nämnda undantagen kan emellertid ha försvagat denna litteraturstudie. 
 

Författarna läste igenom samtliga artiklar enskilt för att därefter gemensamt diskutera 

innehållet i artiklarnas resultat. Detta för att försäkra att artiklarnas resultat uppfattats likadant 

samt för att tillsammans sammanställa och identifiera olika kategorier utifrån resultatdelarna. 

Att tillsammans gå igenom vad varje forskare uppfattat av data minskar risken för 

felaktigheter, och ökar studiens tillförlitlighet (Polit & Beck 2016). Det beskrivna arbetssättet 

kallas för investigator triangulation och minskar risken för partiska beslut och överdrivet 

känsliga tolkningar och därmed förevisar studiens interna tillförlitlighet. Författarna till 

studien är oberoende personer som enats om och presenterat funnen information 

sanningsenligt och ofärgat av deras egna fördomar eller perspektiv vilket påvisar studiens 

objektivitet (ibid). 
 

Påträffade likheter i barns erfarenheter av att ha T1DM i de studierna ger stöd för författarna 

att bedöma att den föreliggande studien hänför stabiliteten över tid det sammanställda 

resultatet. Studiens pålitlighet påvisas i och med detta enligt Polit och Beck (2016). De 

utvalda artiklarna presenterar forskning från olika delar i världen, även Sverige, se tabell 3 

med sammanställning av studiedesign, urvalsgrupper, urvals- och dataanalysmetoder i utvalda 

artiklar i bilaga 2. Denna aspekt ger möjlighet att utvärdera likheter av barns upplevelser av 



 

 24 

att ha T1DM och ger grund för författarna att bedöma att resultatet av denna studie har extern 

tillförlitlighet och trovärdighet och i och med det ökar studiens styrka. Extern tillförlitlighet 

uppträder när forskare har upptäckt samma fenomen (Polit & Beck 2016). Likheter i 

erfarenheter av att ha T1DM hos barn och vuxna, t.ex. studier av Amer (1999), Balfe et al. 

(2013a, 2013b), Hillege, Beale och McMaster (2011), Watts, O’ Hara och Trigg (2010), 

påvisar studiens överförbarhet genom användbarhet i andra grupper (Polit & Beck 2016) och 

stärker därmed denna studie.  

 

Den föreliggande studien har granskats med avseende på trovärdighet, pålitlighet, objektivitet 

och överförbarhet. Sammanlagt adderar enligt Polit och Beck (2016) detta trovärdigheten och 

höjer studiens pålitlighetsgrad. 

 
Kliniska implikationer för omvårdnad   
Studiens resultat visar att barn med T1DM upplevde att deras liv var avvikande från 

jämnårigas liv. Barnen äventyrade därför medvetet hanteringen av egenvård för att passa in i 

mängden. Både diabetesteam och skolsköterskor måste ta hänsyn till dessa viktiga aspekter i 

sitt arbete för att hjälpa barn att hantera sin kroniska sjukdom, bevara kroppsligt 

välbefinnande, fysisk aktivitet och psykisk stabilitet. Ett barns behov måste beaktas i varje 

situation och ses ur barnets perspektiv som utgår från unika erfarenheter. Sjuksköterskan ska 

motivera och stötta dessa barn till självständighet och öka deras kunskaper och förmåga till 

egenvård. Utbildningen i egenvård bör ha förankring med barnens verklighet. Information ska 

presenteras på ett intressant och roligt sätt och anpassas efter ålder och mognad. Undervisning 

i grupp kan främja barns lärande ytterligare. Sjuksköterskan måste även stödja föräldrarna i 

att våga släppa på kontrollen och låta sitt barn ta större eget ansvar.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Skoltiden är en betydande andel i ett barns liv där sociala relationer prövas gång på gång och 

anpassning till omständigheterna inte alltid är enkelt särskilt om man lider av en kronisk 

sjukdom som T1DM. Resultatet i föreliggande studie påvisar att den största önskan och även 

utmaning för barn är att inte uppfattas som annorlunda. Forskning om barns erfarenheter av 

att leva med sjukdomen skulle kunna utfyllas med studier om hur skolpersonal och 

skolkamrater upplever att dessa barn har det i sitt dagliga liv och vad de känner. Denna 

kunskap skulle hjälpa sjuksköterskan att anpassa sitt omvårdnadsarbete och sin undervisning 

till barnens verklighet och hjälpa barnen att stärka självförtroendet. Yngre barn kan ha svårt 
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att uttrycka sina erfarenheter vilket kan förklara bristen av forskning på detta område. Vidare 

studier bör därför genomföras gällande hur barn mellan 6-10 år, även yngre barn, erfar att 

leva med sjukdomen, förslagsvis genom lek och andra kommunikationshjälpmedel vid 

datainsamling. Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till barn i alla 

åldrar som lever med T1DM. 

 

Slutsats 

Barn i 6-18 årsåldern inhämtade snarlika erfarenheter av att leva med T1DM. Temat ”same 

same but different” var tydligt övergripande i artiklarna och avspeglar barnens erfarenheter att 

uppfatta sig “annorlunda” mot andra, från omgivningen eller bara i sitt eget sinne. 

Upplevelsen att vara “annorlunda” satte sin prägel på sociala- och vårdrelationer och 

äventyrade hantering av egenvård. Sjuksköterskan bör förankra sitt vårdande arbete till barns 

unika erfarenheter av att leva med sjukdomen, behandla barnen som kompetenta beslutsfattare 

och därefter skräddarsy en vårdstrategi utifrån det individuella barnet. 
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Tabell 2. Artikelöversikt 
 

Författare 
 

Syfte Resultat 
 

Almino, Queiroz 
& Jorge, 2009 

Att få förståelse för upplevelser och känslor hos 
ungdomar och deras mödrar (mitt i/under) 
bekräftelsen av diabetes diagnostiken, dess 
behandling och hälsovård.  

T1DM uppfattades som att leva med stress och maktlöshet. Oro, rädsla och osäkerhet inför framtiden och 
komplikationer beskrevs. Känslor som att vara annorlunda än andra togs upp av barnen vilket kunde 
påverka självbilden såväl som relationer inom familjen och kompiskretsar. God hantering av egenvården 
uppfattades gå hand i hand med acceptans av sin diabetes. 
 

Babler & 
Strickland , 2015 

Att erhålla större förståelse av ungdomars 
upplevelse av att leva med typ 1 diabetes  

Faktorer som hjälper barn att integrera T1DM i sitt vardagliga liv identifierades med processen 
“normalisering” som avancerar i 6 faser: minnas resan, förhindra kris, integrera resan i världen utanför 
hemmet, resan mot självständighet, räkna ut det, hjälpa andra. Därefter föreslås uppgifter för att 
genomföra normaliseringsprocessen  
 

Commissariat et 
al. 2016 
 

Att undersöka ungdomars personliga och sociala 
identitetsutveckling i relation till typ 1 diabetes. 

T1DM beskrivs av många ungdomar som en börda och något som gör att de känner sig mindre “normala” 
jämfört med kamrater. Egenvård i sociala relationer upplevs både positivt och negativt. Det sociala stödet 
från vänner och familj upplevs som mycket betydelsefullt. Att lära sig leva med T1DM som en del av sin 
identitet upplevs medföra mognad och starkare självkänsla.  
 

Damião & Pinto, 
2007  
 

Att få förståelse för hur ungdomar med typ 1 
diabetes mellitus upplever sin sjukdom.  
 

T1DM upplevs som svårt att leva med och hantera i början men blir lättare med tiden. Ungdomarna 
beskriver att sjukdomen medför många förändringar och att den innebär att de är annorlunda från sina 
vänner. De upplever ett begär av självständighet samtidigt som egenvården innebär många svårigheter. 
Vänner är ett viktigt stöd medan andras okunskap kan vara jobbigt att hantera.  
 

Dickinson & 
O'Reilly, 2004  
 

Att erhålla större förståelse för vad det innebär för 
unga kvinnor att leva med typ 1 diabetes.  

De kvinnliga ungdomarna upplever att T1DM inte innebär svårigheter att passa in, men kan medföra 
oönskad uppmärksamhet, konflikter med föräldrar och andra svårigheter i vardagen. Att leva med T1DM 
upplevs medföra överdriven involvering och överbeskyddande från föräldrar, lärare, vårdpersonal vilket 
skapar irritation.  
 

Freeborn et al. 
2013 

Att identifiera de utmaningar barn och ungdomar 
med typ 1 diabetes möter utifrån deras eget 
perspektiv.  

Livet med T1DM upplevs av barnen och ungdomarna medföra flera utmaningar, såsom hantering och 
kontrollering av blodsockernivån, injektioner samt att känna sig annorlunda och ensam. 
 

Huus & Enskär, 
2007  

Att beskriva ungdomarnas erfarenheter av att leva 
med typ 1-diabetes 

Tonåringarna hade upplevelser av att vara ”annorlunda” än jämnåriga, att bli behandlade annorlunda av 
omgivningen och hade en önskan att kunna leva som andra tonåringar. Att med tiden få bättre förståelse 
för kroppen och lära sig bättre hantering av egenvården tillsammans med det sociala stödet togs upp som 
positiva aspekter. 
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Lowes et al. 2015 Att undersöka erfarenheter hos barn och 
ungdomar med typ 1 diabetes, och erfarenheter 
hos deras vårdnadshavare, stödpersoner, gällande 
att leva med och hantera diabetes, och att besöka 
pediatriska diabetes (mottagningar) i 
Storbritannien.  

Vissa barn och ungdomar upplever oro, obehag eller slöseri med tid att besöka diabetesmottagningar, 
medan andra beskriver det som intressant och givande att prata med vårdpersonalen. En del upplever att 
läkaren och sjuksköterskan inte förstår dem. Känslor som ilska, bedrövelse och missnöje kring sjukdomen 
upplevs hos många barn. Uppfattningen att vara annorlunda mot kamrater var särskilt svår och de upplever 
att det sociala livet påverkas negativt.  
 

Piana et al. 2010 
 

Att införa en självbiografisk strategi i en 
berättelse vid vård och utbildning av ungdomar 
med typ 1 diabetes och observera effekterna av 
denna nya strategi på ungdomarnas 
självkännedom, oro för egen vård och 
välbefinnande. 
 

Att få skriva om sin T1DM upplevdes som en stress men samtidigt befriande för barnen. Genom 
skrivandet upplevde barnen förändring gentemot förhållandet till sig själv, sjukdomen och andra 
människor. Det medförde upplevelser som större acceptans, mer självständighet och mod att vara mer 
öppen om sin sjukdom.  
 

Sparapani, Jacob 
& Nascimento, 
2015 

Att öka förståelsen för hur det är att vara barn 
med typ 1 diabetes mellitus, utifrån det yngre 
barnets perspektiv och undersöka faktorer som 
inverkar på hanteringen av sjukdomen.  
 

Upplevelser som osäkerhet, smärta, rädsla, otillräcklig kunskap, skam, motstridiga begär, oro m.fl. fanns 
hos barnen med T1DM. Kostrestriktioner och kontroll av blodsockret är exempel på något som gör att 
barnen upplever sig annorlunda och nedstämda.  

Spencer, Cooper 
& Milton, 2013 

Att undersöka ungdomarnas och föräldrarnas 
upplevelser av att leva med typ1-diabetes 

Tonåringars upplevelser av att leva med T1DM delades in i tre teman; anpassning till diagnosen (vilket 
uppfattades mer eller mindre problematiskt), att lära sig hantera sjukdomen, samt att bli självständig och 
överta ansvaret för sin egenvård.  
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Tabell 3. Sammanställning av studiedesign, urvalsgrupper, urvals- och dataanalysmetoder i utvalda artiklar 
 
Författare Titel Design Undersökningsgrupp Urvalsmetod Dataanalysmetod 

 
Almino, Queiroz 
& Jorge  
 
2009, Brasilien 
 

Diabetes mellitus in 
adolescence: experiences of 
adolescents and their mothers 

Kvalitativ, beskrivande 8 barn, ålder 10-19 år,  
kön och etnicitet framgår inte,  
samt 7 mödrar 
 
Rekryterades via ett 
diabetescenter, Barbalha 
Integrated Center (CIDHB) 

Ändamålsenlig 
 
Semi- strukturerade intervjuer som 
varade i genomsnitt i 40 minuter 
 
Spelades in och transkriberades. 
 
 

Tematisk, med manifest 
och latent innehållsanalys 

Babler & 
Strickland  
 
2015, USA 

Normalizing: Adolescent 
Experiences Living With 
Type 1 Diabetes 

Kvalitativ, 
Grounded Theory 
Symbolisk 
interaktionism 
 

11 barn, ålder 11-15 år,  
3 pojkar och 8 flickor, 
etnicitet: kaucasier/vita 
 
Rekryterades med hjälp av 
affischer och mejlat brev. 
Intresserade föräldrar 
kontaktade forskarna och gav 
sitt medgivande verbalt 
 

Teoretiskt urval, guidas av den 
utvecklade teorin 
 
Tre intervjuer vid tre olika tillfällen 
med samma deltagare, varade i ca 60 
minuter 
 
Djupintervjuer 
 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades 
 

Grounded Theory 
“constant comparative 
analysis” 
Kodning och 
kategorisering av data, 
mättnad  
 

Commissariat et 
al. 
 
2016, USA 

Developing a personal and 
social identity with type 1 
diabetes during adolescence: 
A hypothesis generative 
study 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Sekvent  
undersökande 

40 barn (delen med med 
kvalitativ ansats), varav 10 
barn (delen med kvantitativ 
ansats) 
ålder: 13-20,  
varav 21 pojkar och  
19 flickor 
etnicitet: kaucasier/vita, 
afroamerikaner, 
latinoamerikaner  
 
 
 

Ändamålsenlig 
 
Del med kvalitativ ansats: Guidad 
intervju med fem öppna frågor, längd 
ca 40 min 
 
Del med kvantitativ ansats: enkäter 
(inkluderades inte i föreliggande 
studie) 
 

Tematisk deduktiv 
innehållsanalys 
 
Data kodades och delades 
in i teman 
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Damião & Pinto 
 
2007, Brasilien 

Being transformed by illness': 
adolescents' diabetes 
experience 

Kvalitativ, 
Grounded Theory 
Symbolisk 
interaktionism 

7 barn, ålder 12-18 år,  
3 flickor och 4 pojkar, etnicitet 
framgår inte 
 
Rekryterades på ett 
universitetssjukhus i São 
Paulo (öppenvårdsmottagning 
där barnen följts upp) 

Teoretiskt urval, 
guidas av den utvecklade teorin 
 
Data samlades in från oktober 2003 till 
juni 2004,  
Semi- strukturerade intervjuer, hölls i 
ett privat rum under ca 1 timme  
Spelades in och transkriberades 
 

Grounded Theory 
Kodning och 
kategorisering av data, 
mättnad 
 

Dickinson & 
O'Reilly  
 
2004, Australien 

The lived experience of 
adolescent females with type 
1 diabetes 

Kvalitativ, beskrivande 
och tolkande inspirerad  
av Van Manen 

10 flickor, ålder: 15-17 år  
etnicitet: kaucasier/vita 
 
Rekryterades via ett diabetes 
läger med rådgivnings-och 
utbildningsprogram  
(CIT-program) 
 

Ändamålsenlig 
 
Ostrukturerade intervjuer i ett privat 
rum, en och en  
 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades,  
Varade i 15-35 minuter 
 

Fenomenologisk  
innehållsanalys 
inspirerad av Van Manen 
(tolka och identifiera 
teman) 
 

Freeborn et al. 
 
2013, USA 

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

Kvalitativ, 
beskrivande 
 

16 barn, ålder: 7-16 år,  
11 pojkar, 5 flickor, etnicitet: 
kaucasier/vita 
 
Rekryterades via två olika 
diabetesorganisationer 
 

Ändamålsenlig, fokus grupper 
 
Semi- strukturerade intervjuer, 
i 6 stycken fokusgrupper med 2-5 
deltagare per grupp. 
Varade i 2 timmar 
Data samlades in under fyra månader 
under 2010 
 
Intervju spelades in och transkriberades 
 

Tematisk induktiv 
innehållsanalys 

Huus & Enskär 
 
 2007, Sverige 

Adolescents' experience of 
living with diabetes 

Kvalitativ, beskrivande 
ur vetenskaps 
teoretiska perspektiv av  
Husserls fenomenologi  
(fånga människans 
upplevelse) 
 

8 barn, ålder: 14-18 år,  
6 flickor, 2 pojkar, 
etnicitet framgår inte 
 
Rekrytering: inga data framgår 
 

Bekvämlighets urval/ Convenience 
sample 
 
Ostrukturerade intervjuer startade med 
en öppen fråga, därefter fick deltagarna 
prata fritt  
Spelades in och transkriberades 
 
 

Fenomenologisk metod av 
innehålsanalys inspirerad 
av Giorgi, 
meningskoncentrering 
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Lowes et al. 
 
2015, England 

The Experience of Living 
with Type 1 Diabetes and 
Attending Clinic from the 
Perception of Children, 
Adolescents and Carers: 
Analysis of Qualitative Data 
from the DEPICTED Study 

Kvalitativ, 
beskrivande 
 

Vid studiens början: 334 
barn, ålder: 7-15 år, 
Vid uppföljning: 232 barn, 
ålder: 7-15 år, 
kön och etnicitet framgår inte 
Barnens vårdare deltog också i 
studien.  
Rekryterades via 26 
pediatriska diabeteskliniker 
 

Ändamålsenlig 
 
Åldersanpassade frågeformulär vid 
studiens början samt vid uppföljning 
efter 1 år.  Öppna svar tilläts i 
frågeformulären 
 

Kvalitativ deskriptiv 
analys av verbal och 
visuell information, 
identifiering av mönster i 
erfarenheter 
 
 
 

Piana et al. 
 
2010, Italia 

The narrative-
autobiographical approach in 
the group education of 
adolescents with diabetes: A 
qualitative research on its 
effects 

Kvalitativ, narrativ, 
med hjälp av 
självbiografisk 
tillvägagångssätt 
  

94 barn, ålder 13-18 år, 
kön och etnicitet framgår inte 
Vid första tillfället deltog 30 
barn, vid andra tillfället deltog 
38 barn och vid tredje tillfället 
deltog 26 barn. 
 
Rekryterades till sommarlägret 
via sina diabeteskliniker 
 

Ändamålsenlig 
 
Självbiografiskt skrivande med hjälp 
av olika föreslagna kategorier, de fick 
också uttrycka sig genom bilder, 
teckningar, sånger, dikter. 
Vid tre tillfällen med skilda grupper 
Datainsamling skedde vid tre tillfällen 
med skilda grupper.  
Samlades in under ett sommarläger.  
Semistrukturerade frågeformulär 
 

Grounded Theory 
Kodning och 
katergorisering av data, 
mättnad. Kategorier 
identifierades genom 
conceptual labe 
 

Sparapani, Jacob 
& Nascimento 
 
2015, Brasilien 
 

What Is It Like to Be a Child 
with Type 1 Diabetes 
Mellitus? 

Kvalitativ, 
beskrivande 
 

19 barn, ålder:7-12 år 
13 flickor, 6 pojkar, etnicitet 
framgår inte 
 
Rekryterades via 
universitetssjukhus i São 
Paulo 
 

Ändamålsenlig 
 
I tre steg: 
Steg 1: barnen simulerade en miljö som 
liknar deras dagliga liv, grupper om 1-3 
barn, 1-2 timmar per session. 
Steg 2: barnen gjorde dockor som 
symboliserade människor integrerade i 
deras liv. 
Steg 3: Individuella intervjuer med 
hjälp av dockorna i den simulerade 
miljön. Startades från 15-90 dagar efter 
steg 1. Varade mellan 40 min och 1 
timme och 20 min. 
Spelades in och transkriberades. 
Barnen observerades i varje steg 
 

Tematisk innehållsanalys  
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Spencer, Cooper 
& Milton 
 
 2013, England 

The lived experiences of 
young people (13-16 years) 
with Type 1 diabetes mellitus 
and their parents- a 
qualitative phenomenological 
study. Diabetic Medicine 
 

Kvalitativ, beskrivande 
och tolkande 

20 barn, ålder: 13-16 år,  
9 pojkar, 11 flickor, etnicitet: 
kaucasier/vita 
samt 27 föräldrar 
 
Rekryterades via en 
diabetesklinik 

Ändamålsenlig 
 
Djupintervjuer 
Varade i 1-2 timmar, genomfördes i 
deltagarnas hem, föräldrarna närvarade 
Psykolog fanns tillgänglig vid behov 
Spelades in och transkriberades 
 

Fenomenologisk tolkning 
och 
tematisk organisering 
med hjälp av NVIVO  
programvara   

 


