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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Tonåringar befinner sig i en kritisk period i livet då många förändringar sker både fysiskt 

och psykiskt. Perioden kan innefatta stress kring skolan men även att testa bland annat 

alkohol, vilka båda är faktorer som påverkar glukosnivån i blodet. Att vara tonåring med 

diabetes innebär dagliga överväganden och beslut samt ett ansvarstagande för att kunna 

hantera sin sjukdom. Sjuksköterskans roll är att stödja, utbilda samt informera patienten 

om betydelsen av levnadsvanor och riskfaktorer. Patientutbildningen syftar till att 

individen själv ska kunna påverka behandlingen och bli mer delaktig i sin egenvård. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva diabetessjuksköterskans erfarenheter av att stödja tonåringar med 

typ 1 diabetes i att hantera sin sjukdom.  

 

Metod 

 

Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerad intervjumetod användes 

och totalt genomfördes sex intervjuer. Inklusionskriterierna var att deltagarna hade en 

specialistutbildning inom diabetes och arbetar eller har arbetat i behandlingen av 

tonåringar med typ 1 diabetes. För analys av datamaterial genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

Sjuksköterskorna poängterade att stödet i behandlingen av tonåringar med typ 1 diabetes är 

högst varierande vilket de menade ställer krav på en individanpassad vård. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att ta hänsyn till tonåringens liv vilket inkluderar 

familjesituation, intressen, skola och socialt nätverk. Problem vilka identifierades kunde 

utgöras av bristande blodsockerkontroller och insulininjektioner på grund av bland annat 

glömska. Sjuksköterskorna menade då att stödet bestod i att försöka lösa problemet utifrån 

dess kärna och anpassa åtgärder därefter. Vidare framkom olika svårigheter i 

behandlingen, bland annat brister i familjestödet vilket visade sig vara en påverkande 

faktor för hur tonåringen hanterar sin sjukdom. Sjuksköterskorna menade att vid sådana 

situationer behöver familjen samlas och tillsammans få det stöd de behöver.  

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskor erfar att tonåringar med typ 1 diabetes är i behov av sjuksköterskors stöd 

för att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Personcentrerad vård är sjuksköterskans nyckel 

för att ge det stöd den enskilda tonåringen behöver vilket inkluderar familj, skola, intressen 

och socialt nätverk.  

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors erfarenheter, tonåringar, typ 1 diabetes, stöd, 

patientutbildning  
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INLEDNING 

Det talas om en epidemi då diabetes mellitus är den sjukdom vilken ökar snabbast i 

världen. Antalet diagnostiserade idag är fler än 370 miljoner och om 20 år tros den siffran 

vara närmare 438 miljoner (Ajanki, 2013). Diabetes kan medföra risker och 

komplikationer för hälsan på lång sikt, men även på kort sikt då hypoglykemi kan innebära 

ett livshotande tillstånd (Ludvigsson, Hanås & Åman, 2009). Några exempel på 

komplikationer är hjärt- och kärlsjukdomar samt nedsatt syn. En förbättrad diabetesvård 

kan minimera sena komplikationer genom att tidigt identifiera riskfaktorer (Lyssenko & 

Nilsson, 2012). Det är även viktigt att personer med diabetes bedriver en noggrann 

egenvård för att minimera dessa risker (Diabetesförbundet, 2013). För tonåringar kan detta 

vara problematiskt då denna livsperiod kan medföra instabilitet för individen (Lenz, 2001). 

Detta skapar en bild av sjuksköterskans betydande roll för det stöd tonåringar kan behöva 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus 

 

Diabetes Mellitus kommer från grekiskan och betyder förhöjda mängder urin med 

onaturligt hög sockerhalt (Mulder, 2012). World Health Organization [WHO] (2006) har 

fastställt att när en person diagnostiseras med diabetes har denne ett fasteglukos vilket är 

lika med eller högre än 7.0 mmol/l. Normalt bör det ligga på 6.0 mmol/l eller lägre. 

 

Diabetes Mellitus typ 1 och typ 2 

Det finns olika typer av diabetes mellitus och två av de mest förekommande är typ 1 och 

typ 2. Typ 1 kallades förr för ungdomsdiabetes på grund av att sjukdomen oftast utvecklas 

i unga år. I början vid denna form av diabetes kan förstörelsen av insulinproducerande 

celler variera kraftigt mellan individer, men produktionen avtar helt så småningom. För att 

överleva innebär det ett absolut insulinberoende (American Diabetes Association, 2014).  

 

Till skillnad från typ 1 utvecklas typ 2 ofta senare i livet och har därför kallats 

åldersdiabetes. Vid denna form är insulinbristen endast relativ och drabbade personer är 

inte beroende av insulin för att överleva. Många går flera år odiagnostiserade på grund av 

långsam utveckling vilket innebär att belastningen på kroppen oftast inte är allvarlig nog 

för att ge klassiska symtom. Det är vanligt förekommande att personer med typ 2 har 

problem med övervikt och fetma (American Diabetes Association, 2014). 

 

Diabetes Mellitus typ 1 

 

Prevalens och Incidens  

Enligt Diabetesförbundet (2013) lever idag ungefär 50 000 svenskar med typ 1 diabetes, 

och Ajanki (2013) beskriver att de senaste 30 åren har antalet ökat med cirka 50 procent.  

I Sverige diagnostiseras cirka 700 barn och ungdomar med typ 1 diabetes varje år (Ajanki, 

2013). 

 

Etiologi 

Etiologin för typ 1 diabetes kan ej fastslås med säkerhet trots att sökandet har pågått det 

senaste århundrandet (Egro, 2013). Faktorer som dock har visat sig påverka utvecklandet 

av diagnosen är enligt van Belle, Coppieters och von Herrath (2011) ärftlighet och miljö. 
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Trots detta kan förekomsten av sjukdomen varierar kraftigt mellan länder, även om den 

genetiska aspekten är relativt likartad (Mulder, 2012). Exempelvis skiljer sig Finland och 

Ryssland åt, där Finland står för det största insjuknandet i världen med 48,5 personer av 

100 000 varje år, och Ryssland med ett insjuknande på tio personer av 100 000 varje år. 

Likaså ses årstider ha betydelse för insjuknande då höst och vinter konstaterar en ökning. 

Årstidernas betydelse hänger eventuellt ihop med en större utsatthet för smittämnen, 

exempelvis virusinfektion. Två virusinfektioner där samband med typ 1 diabetes har 

påvisats är rubella och parotisvirus. Även miljögifter tros orsaka typ 1 diabetes (Mulder, 

2012).  

 

Patofysiologi 

Vid denna typ av diabetes har bukspottskörtelns betaceller vilka producerar insulin 

attackerats och förstörts. Betacellerna förstörs på grund av att de attackeras av 

immunförsvaret genom en autoimmun reaktion. Detta leder till att insulinproduktionen 

avtar helt eller till största del (American Diabetes Association, 2014, American Diabetes 

Association, 1997). Insulinet är av stor vikt då det gäller att uppnå en balanserad 

glukosnivå i plasman, vilket är av betydelse då glukosen utgör den energi all vävnad i 

kroppen är i behov av. Centrala nervsystemet är ett exempel på en del av kroppen utan 

egen glukosproduktion. Detta innebär ett beroende av en regelbunden energitransport. 

Glukosnivån kontrolleras av insulinets hämmande effekt på leverns glukosproduktion samt 

att insulinkänsliga vävnader stimuleras till ökat glukosupptag. Levern kan, förutom 

frisättning, även ta upp ett lager av glukos. När glukosnivån i plasman sjunker används 

lagret för att balansera upp behovet (Lager, 2009). 

 

Diagnostik 

Symtom uppkommer först när cirka 70 till 90 procent av de insulinproducerande 

betacellerna förstörts. Några av de första tecknen vid insjuknande är ökad törst, onaturlig 

trötthet samt att vissa även drabbas av viktnedgång. Ett annat tidigt tecken är en markant 

ökning av urinproduktion vilket beror på att glukosen finns kvar i plasman. Den förhöjda 

mängden glukos i plasman leder till att vattnet i kroppen dras in i blodbanan för att utjämna 

koncentrationen, vilket leder till ett ökat tryck i njurarna och därigenom en ökad 

urinmängd (Diabetesförbundet, 2013).  

 

Vid misstanke om diabetes ställs diagnosen genom ett venöst blodprov för kontroll av 

glukosnivån i blodet. Provet kan tas som fasteglukos vilket innebär att det inte förekommit 

något intag av mat eller vätska mellan åtta till tolv timmar innan provtagning, eller så tas 

provet två timmar efter intag av glukoslösning (Birkeland, Skeie, & Hanssen, 2006). 

Vanligt förekommande är också att personer söker vård på grund av virusinfektion, och att 

det i samband med detta upptäcks en onormalt hög blodsockehalt då kontrollförmågan för 

frisättning av insulin är otillräcklig. Detta på grund av att kroppen vid infektion utsätts för 

stresspåslag vilket ökar koncentrationen av glukos i blodet (Mulder, 2012). 

 

Behandling vid Diabetes Mellitus typ 1 

 

Insulin 

Grunden för all behandling vid typ 1 diabetes är konstant tillförsel av insulin samt en väl 

sammansatt kost (Diabetesförbundet, 2013). Det finns olika varianter av insulin, till 

exempel snabbverkande samt långtidsverkande. Snabbverkande insulin injiceras i samband 

med måltider vilken snabbt tas upp av kroppen och har en kort verkningstid. 



 

 3     

Långtidsverkande insulin injiceras i regel en gång per dygn och dess effekt håller i sig 

mellan 18 till 26 timmar (Unger, 2012). 

 

Administrationen av insulin sker genom injektioner, antingen med en tunn insulinspruta 

eller via en insulinpump. För många personer vilka administrerar sitt insulinintag med 

insulinspruta rör det sig om cirka sex till åtta injektioner per dag, vilka tas både mellan och 

vid måltider (Diabetesförbundet, 2013). Används insulinpump blir tillförseln av insulinet 

mer likt en normalt fungerande frisättning då den efterliknar bukspottskörtelns 

ursprungliga funktion. Pumpen är kopplad till en tunn kanyl vilken sitter subkutant och ger 

en kontinuerlig insulininfusion och säkerställer en exakt dosering. Framförallt upplever 

barn och ungdomar att denna behandlingsmetod underlättar (Tolwinska, Glowinska-

Olszewska & Bossowski, 2013). 

 

Kostrådgivning 

Kostrådgivning är av stor vikt vid insjuknande av typ 1 diabetes. För att optimera 

glykemisk kontroll bör måltiderna vara regelbundna och blodglukosnivån övervakas. 

Livsmedel innehållande lågt glykemiskt index rekommenderas eftersom det minimerar 

risken för en okontrollerad blodsockernivå och förbättrar blodsockernivån på lång sikt. 

Kost med lågt glykemiskt index är exempelvis mjölk, yoghurt, fullkornsbröd och 

baljväxter (Barclay, Gilbertson, Marsh & Smart, 2010).  

 

HbA1c 

HbA1c är ett genomsnittligt mått av glukosnivån i blodet under de senaste två till tre 

månaderna (Goldstein, Little, Lorenz, Malone, Nathan, Peterson & Sacks, 2004). Detta 

prov bör tas var tredje månad till dess att en önskad blodglukosnivå har uppnåtts, därefter 

utförs detta två gånger om året (American Diabetes Association, 2005). De senaste åren 

har dessa mått förts in i nationella kvalitetsregister vilket har lett till skärpt behandling och 

sänkt HbA1c (Ludvigsson, 2013). 

 

Komplikationer 

 

En vanlig akut komplikation vid rådande insulinbrist är diabetesketoacidos vilket är ett 

resultat av hyperglykemi, ketos och metabol acidos (Fagher, Nilsson & Löndahl, 2013, 

Kitabchi, Umpierrez, Miles & Fisher, 2009). Vid brist på insulin påbörjas fettnedbrytning i 

levern vilket leder till bildning av ketoner och gör att blodet blir försurat. Vidare orsakar 

insulinbrist att glukosbildningen i levern ökar och resulterar i hyperglykemi. En effekt av 

hyperglykemi är ökad diures vilket innebär en risk för dehydrering och elektrolytrubbning. 

Vid allvarligare tillstånd kan detta vara livhotande (Kitabchi et al., 2009). 

  

Enligt Lyssenko och Nilsson (2012) kan komplikationer även uppstå vid en längre tids 

sjukdom i kombination med en ökad belastning av riksfaktorer, vilka kan vara rökning, 

högt blodtryck, högt blodsocker samt förhöjda fettnivåer i blodet. Exempel på 

komplikationer är skador på både stora och små blodkärl vilka leder till skador på hjärt- 

och kärlsystemet samt på ögon, njurar och perifier cirkulation. Likaså ses nervsystemet 

påverkas negativt (Dongwook, 2013). Vidare menar Grauballe, Rydnert, Groth Clausen, 

Holmstrup, Flyvbjerg och Schou (2012) att tandlossning även är en senkomplikation 

relaterat till diabetes.  
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Tonårsperioden och att vara tonåring med typ 1 diabetes 

 

World Health Organisation [WHO] (2013) beskriver tonåren som en period i människans 

utveckling mellan barndomen och vuxen ålder vilket motsvarar ålder tio till 19. 

Övergången mellan barndomen och vuxen ålder, två så kallade stabila faser, kan förklaras 

med uttrycket transition. Transition är en benämning för perioder i livet då individen kan 

uppleva stora förändringar, förändringar vilka medför instabilitet. En lyckad övergång i 

unga år kommer utgöra en grund för framtida utvecklingsfaser (Lenz, 2001). Chick och 

Meleis (1986) beskriver att transitionen alltid är relaterad till utveckling och förändring, 

vilka båda är bärande teman för omvårdnad. Tonåren representerar en av de mest kritiskt 

övergångarna i livets utveckling (WHO, 2013). 

 

Tonårsperioden  

Tonåren är den period i livet då individen ska utveckla självständighet och finna en egen 

identitet. Denna process medför att perspektivet av sig själv påverkas på det sätt att 

känslor, reaktioner och kroppen verkar främmande till en början. I processen finns 

beroendet av föräldrar, men med diabetes som diagnos kan detta beroende förstärkas vilket 

försvårar frigörelsen från föräldrarna. Detta riskerar en än mer dramatisk och komplicerad 

process i sökandet efter sin egen identitet (Ludvigsson et al., 2009). Föräldrarna, 

tillsammans med skolan, arbetsplatsen och hälsovård har dock en avgörande roll i 

ungdomars liv för att utveckla ett brett spektra av färdigheter som hjälpmedel för att klara 

av övergången till vuxenlivet på ett framgångsrikt sätt (WHO, 2013).  

 

Tonåringar och diabetes 

Olika hormoner under puberteten påverkar insulinets känslighet vilket utgör en riskfaktor 

för metabolisk kontroll och ett behov av ökade insulindoser. Metabolisk kontroll kräver 

också en balans mellan intaget av kolhydrater och bland annat fysisk aktivitet och stress 

(Acerini, Williams & Dunger, 2001, Dunger, Regan & Acerini, 2005). Andra faktorer som 

kan påverka kontrollen är alkohol och tobak då intresset för sysselsättningar som anses 

otillåtna ökar under tonåren (Ludvigsson et al., 2009). Tonåringar med typ 1 diabetes har 

ett lika riskfyllt beteende som individer utan diabetes (Scaramuzza, Palma, Mameli, Spiri, 

Santoro & Zuccotti, 2010) och många ungdomar möter även påtryckningar till att prova 

bland annat alkohol och tobak (WHO, 2013). Alkohol kan orsaka livshotande 

hypoglykemi, och rökning skadar blodkärlen på samma sätt som underbehandlad diabetes. 

Information om alkohol och rökning bör därför ges tidigt. Dels för att säkra att 

informationen har nått fram i tid och för att ungdomar provar alkohol och tobak i allt yngre 

åldrar (Ludvigsson et al., 2009).  

 

Att hantera sin sjukdom som tonåringar med typ 1 diabetes 

Att hantera sin diabetes kan innebära ett övervägande av vanliga tonårsaktiviteter och då 

måste tonåringar lära sig att ta ansvar för att klara detta på egen hand (Acerini et al., 2001). 

För att uppnå detta krävs en integrering av sjukdomen i det privata livet. Det krävs också 

ett ansvarstagande från individen för att möjliggöra utvecklingsprocessen till att skapa 

balans mellan sjukdom och liv (Zoffman & Kirkevold, 2005). I en studie av Viklund och 

Wikblad (2009) identifierades fem avgörande kategorier för tonåringars kompetens till 

beslutsfattande vilket är en förutsättning till att uppnå egenmakt och självständighet. Dessa 

kategorier är personliga egenskaper, erfarenhet, socialt nätverk, kognitiv mognad och 

föräldraengagemang. Dock menar Mann, Harmoni och Power (1989) att förmågan av att 

inse konsekvenserna av ett beslut inte utvecklas förrän i slutet av tonåren. Då är 

föräldrarnas beteende en påverkande faktor i att skapa oberoende och ansvarsfulla 
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tonåringar vilka kan ta hand om sin diabetes (Tsiouli, Alexopoulos, Stefanaki, Darviri & 

Chrousos, 2013). Enligt Graue, Wentzel-Larsen, Bru, Rokne Hanestad och Søvik (2004) 

leder en ökad hantering av sjukdomen till en minskning av HbA1c och tvärtemot en ökning 

vid offensivt beteende. 

 

Kroniska sjukdomar i tonåren är en orsak till betydande stress (Compas, Jaser, Dunn & 

Rodriguez, 2012). Olika strategier för att hantera diabetesrelaterade förändringar finns. 

Graue m.fl. (2004) menar att mental frihet ger en positiv upplevelse av förändringar, 

Rasmussen, Ward, Jenkins, King och Dunning (2011) beskriver efter en studie att 

tonåringar använder ett strategiskt tänkande och Berg-Kelly (2010) betonar betydelsen av 

att knyta an till en kontaktperson. Vidare påvisar en studie om att lära sig leva med 

diabetes som nyinsjuknad att personer med kortvarig erfarenhet får kunskap genom 

självreflektion samt att inlärningsprocessen omfattar en inre dialog med sig själv, kroppen 

och livet (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). 

 

Familjens funktion när en tonåring diagnostiserats med typ 1 diabetes 

 

För att en tonåring ska uppnå kontroll av sin diabetes utgör familjen en viktig funktion i det 

stöd vilket behövs. Föräldrarna bör vara med vid sjukdomsdebuten så att de båda vet vad 

sjukdomen innebär, får samma information och har samma inställning redan från början. 

Dock kommer familjerelationen oundvikligt att påverkas av diagnosen vilket i sin tur har 

effekt på behandlingen (Ludvigsson et al., 2009). Seiffge-Krenke, Laursen, Dickson och 

Hartl (2013) betonar familjens involvering i behandlingen som en samverkande faktor med 

tonåringens glykemiska kontroll. De menar således att mer stöd från familjen leder till 

ökad kontroll. Ludvigsson m.fl. (2009) menar att detta ställer krav på familjens flexibilitet 

och anpassning till vardagen, men att sjukdomen också kräver en viss regelbundenhet och 

struktur för att möjliggöra diabetesbehandlingen. Trots att sjukdomen ställer krav på 

förändring i familjen kan det ändå bidra till en stärkt sammanhållning. Om 

sammanhållningen emellertid blir överdriven kan tonåringens frigörelse och psykiska 

utveckling försvåras, vilket därmed kräver en balansgång i situationen.  

 

Hälso- och sjukvården 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) har i 1 § fastställt att skador och 

sjukdomar skall förebyggas, behandlas och utredas. Vidare beskrivs hälso- och sjukvårdens 

mål i 2 §, vilket är att hela befolkningen ska ha lika förutsättningar gällande god vård och 

god hälsa. Kraven på hur dessa mål ska uppnås står förklarat i 2 a §. Dels ska detta ske 

genom god kvalitet, lätt tillgänglighet och med respekt för patientens integritet och 

autonomi, samt att det även ställs krav på att främja en god kontakt mellan 

sjukvårdspersonal och patienter. Det beskrivs i 2 c § att upplysningar ska ges till patienter 

beträffande de metoder vilka kan användas för att förebygga skada och sjukdom. Vidare 

omfattar HSL 2 f § och 2 g § att frågor rörande barn vilka far illa eller på annat sätt är 

utsatta ska få hjälp av sjukvården genom samverkan med andra organ eller genom stöd, råd 

och information. 

 

Folkhälsa i samhället 

Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2009) främjas 

folkhälsa av samhället genom lagar, politiska beslut samt genom vidtagna åtgärder riktade 

till grupper eller individer. Dessa åtgärder kan exempelvis vara olika upplysningar gällande 
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hälsa. Vidare menar rapporten att tanken bakom folkhälsoarbete är att hälsa ska främjas 

och ohälsa förebyggas med inriktning mot hela befolkningen. 

 

Diabetesvården och sjuksköterskans roll 

 

Diabetesteamet 

Hälso- och sjukvårdens tjänster och samhällets resurser kräver en hög grad av samarbete 

och kommunikation för att möjliggöra samordning mellan vårdteamet, samhällsorgan, 

patienter och anhöriga. Tonåringar kan få hjälp av dietister, endokrinologer, socialarbetare, 

arbetsterapeuter och annan vårdpersonal. De flesta kliniker utnyttjar multidisciplinära team 

för att tillgodose patientens behov. Dock finns en begränsning av detta i övergången till 

vuxenvård. Tonåringar och familjemedlemmar har uttryckt en önskan om anpassad 

övergång, och då finns en så kallad övergångssamordnare för att ge kontinuitet i vården 

under övergångsprocessen (Bowen, Henske & Potter, 2010).  

 

Diabetessjuksköterskans kompetens och yrkesroll 

Diabetessjuksköterskans kompetens ska sammanstråla med Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Oavsett vilket område sjuksköterskan arbetar 

inom ska beprövad erfarenhet och vetenskap vara till grund för arbetet och genomsyras av 

ett etiskt perspektiv utifrån lagar och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). International 

Council of Nurses [ICN] (2007) beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor bland annat att 

sjuksköterskan i sin profession ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter och respekterar 

individens värderingar. Sjuksköterskan ska tillämpa giltiga riktlinjer inom 

ansvarsområdena. Dessa innefattar ledning, utbildning, forskning samt omvårdnad.  

 

Diabetessjuksköterskans stödjande roll 

Personer med diabetes kan vid behov få råd om förändrade motions- och kostvanor samt 

rökavvänjning. Diabetessjuksköterskan bör stödja patienten i detta och finnas till i 

behandlingen samt utbilda och informera om betydelsen av levnadsvanor och riskfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2010). Patientutbildning är en viktig del av diabetesvården och sker 

rutinmässigt, antingen individuellt eller i grupp. Utbildningen syftar till att individen själv 

kan påverka behandlingen för ökad delaktighet i egenvården (SBU, 2009). För en stärkt 

förmåga till egenvård kan sjuksköterskan motivera individen genom att använda 

kommunikationen för att etablera förtroende, skapa ett bra klimat för motivation och 

lärande, ställa klargörande frågor samt vara lyhörd för personens individuella behov och 

mål (Skafjeld & Graue, 2013). Motiverande samtal ger hälso- och sjukvården möjlighet att 

skräddarsy sina insatser för att uppfylla patientens nuvarande förmåga till förändring (Britt, 

Hudson & Blampied, 2004). Då är det av stor vikt att sjuksköterskan vet vilka kunskaper 

och erfarenheter personen besitter och bekräftar dessa (Skafjeld & Graue, 2013). Genom 

att öka förmågan till egenvård kan empowerment uppnås. Med empowerment menas att 

patienten ökar kontrollen av den egna sjukdomen som i sin tur förbättrar hälsan och stärker 

patientens ställning i vården (Björvell, 1999). Detta kan till exempel innebära att tonåringar 

själva får dosera insulinet i samband med måltider för att lära sig effekten av förhållandet 

mellan kolhydrater och insulin (Viklund, 2012). Patientutbildning riktad till tonåringar med 

diabetes kan göra livet enklare och främja välbefinnandet för de som drabbats, samt 

minska risken för uppkomst av komplikationer senare i livet (Viklund, 2008).  

 

Då familjeengagemang enligt Tsiouli m.fl. (2013) är en viktig prediktiv faktor för 

tonåringens glykemiska kontroll är det viktigt att sjuksköterskan som medicinsk utbildare 

är uppmärksam vid tecken eller symtom på stress eller depression för alla 
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familjemedlemmar. Vid sådana situationer menar Tsiouli m.fl. att utbildningsprogram för 

sjukdomen eller psykoterapeutiska program för stresshantering kan vara till hjälp för att 

tonåringen ska uppnå önskad glykemisk kontroll.  

 

Diabetessjuksköterskans stöd i en kritisk period 

Diabetesvården av tonåringar innebär, utöver patientutbildning och egenvård, att 

sjuksköterskan stödjer och tar hänsyn till transitionen denne befinner sig i (Viklund, 2012). 

Vården bör också lyfta fram transitionen med utvecklingsmässiga processer vilka främjar 

självständighet genom utbildning och arbetsträning (Bowen, Henske & Potter, 2010). 

Tonåren innebär en kritisk period vilken exempelvis innebär att testa alkohol och tobak 

(WHO, 2013). Det är då sjuksköterskans roll att informera om riskerna vilka föreligger vid 

bruk av dessa substanser i samband med diabetes (Viklund, 2012). Tonåringar har enligt 

Bowen, Henske och Potter (2010) uttryckt ett behov av utbildning om alkohol, men även 

om stresshantering och ekonomiska frågor. Ett annat tonårsproblem kan vara ätstörning. 

Nielsen, Emborg och Molbak (2002) påvisar i en tidigare studie att mortaliteten ökar då 

ätstörning förekommer i samband med diabetes. För ungdomar kan det ibland vara lättare 

att diskutera dessa faktorer i frånvaro av föräldrarna, antingen i samtal med sjuksköterskan 

eller i grupp (Viklund, 2012). Vad det beträffar sex och samlevnad bör informationen vara 

densamma som för vilken tonåring som helst. Däremot bör det informeras om att det 

föreligger en risk för barnets hälsa vid graviditet om modern har högt blodsockervärde 

under en längre tid (Berne & Persson, 2009). 

 

Problemformulering 

 

Tonårsperioden kan medföra instabilitet och göra detta till en problematisk tidsperiod 

(Lenz, 2001). WHO (2013) beskriver att tonåren är en av de mest kritiska perioder i livet. 

Att dessutom vara en tonåring med typ 1 diabetes gör denna tid till än mer problematisk då 

det även krävs ständiga övervägande angående vardagliga tonårsaktiviteter (Acerini, 

2001). Tonårsperioden kan även innebära att exempelvis testa alkohol vilket enligt 

Ludvigsson m.fl. (2009) kan orsaka livshotande hypoglykemi. Nielsen m.fl. (2002) menar 

att ett annat tonårsproblem kan vara ätstörning vilket i samband med diabetes har visats sig 

öka mortaliteten bland dessa tonåringar. Mer kunskap behövs om hur sjuksköterskan kan 

stödja tonåringar i att klara av sin situation och förebygga komplikationer. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva diabetessjuksköterskans erfarenheter av att stödja tonåringar med 

typ 1 diabetes i att hantera sin sjukdom.  

 

Frågeställningar 

 

Vilka svårigheter möter sjuksköterskan i vården av tonåringar? 

Hur erfar sjuksköterskan att sjuksköterskans stöd kan påverka tonåringar i att hantera sin 

sjukdom? 

Hur går sjuksköterskan tillväga för att stödja tonåringar? 

Har sjuksköterskan erfarenheter av att något underlättar i behandlingen? 

När upplever sjuksköterskan att tonåringar behöver som mest stöd? 
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METOD 

Val av metod 

 

Vald metod var kvalitativ intervjustudie. Enligt Rossman och Rallis (2003) syftar kvalitativ 

metod till att söka information i den verkliga världen för att få svar på fenomenet som 

studeras, och att avsikten med metoden är att lära sig om ett socialt fenomen för att samla 

in ny användbar kunskap (Rossman & Rallis, 2003).  Genom att deltagarna berättar om 

sina erfarenheter med egna ord ges förståelse för deras individuella uppfattning om olika 

situationer (Masood, M., Masood, Y., & Newton, 2010). Således var denna metod ett bra 

alternativ till denna studie. 

 

För datainsamling valdes semistrukturerad intervju. Detta innebar att några öppna frågor 

ställdes vilket möjliggjorde för deltagaren att ge innehållsrika och detaljerade 

beskrivningar om fenomenet vilket studerades. Dessa beskrivningar menar Danielson 

(2012) är en styrka i eftersökandet av erfarenheter.  

 

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 

 

Urvalet av deltagare har utförts med hänsyn till studiens syfte. Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom diabetes vilka var eller har varit 

yrkesverksamma i behandling av tonåringar med typ 1 diabetes. Deltagarna skulle förstå 

och tala svenska för att minimera eventuella feltolkningar och missförstånd. 

 

Genomförande och datainsamling 

 

Kontakt 

Berörda verksamhetschefer på fyra olika kliniker kontaktades för information och tillåtelse 

av utförande av intervju (se Bilaga A). Detta utfördes genom telefonsamtal och 

mailkontakt för att hitta rätt chef för rätt plats. Efter att tillstånd för intervju gavs tog 

författarna kontakt med chefssjuksköterska eller annan ansvarig sjuksköterska vilken 

kunde hjälpa oss vidare till att hitta deltagare på respektive klinik. Efter det fick författarna 

personlig kontakt med sex deltagare vilka informerades om vad studien syfte gick ut på. 

Sedan bestämdes plats och tid för intervju efter deltagarnas önskemål (Trost, 2010). 

 

Deltagare 

Totalt deltog sex personer. Av deltagarna var fem kvinnor och en man i åldern 34 till 62 år. 

Samtliga deltagare besatt specialistutbildning inom dibetesvård. Två av deltagarna 

forskade själva inom området och fem deltagare var dessutom utbildade inom barn och 

ungdom. Deltagarna hade i genomsnitt 14 års yrkeserfarenhet inom diabetesvården. 

 

Intervjuguide och provintervju 

Inför datainsamling utformades en intervjuguide bestående av sex öppna frågor med 

tillhörande stödfrågor (se Bilaga B) vilka var avsedda att användas vid behov för att i 

enlighet med Trost (2010) fånga in alla delar i samtalet. Enligt Danielson (2012) kan 

intervjuaren i en semistrukturerad intervju anpassa sig i samtalet då frågorna inte behöver 

tas i samma ordning. Författarna utförde provintervjuer genom att var sin gång intervjua 

den andre utifrån frågeguiden samt spela in intervjun för att säkerställa den tekniska 

utrustningens funktion. Detta då Danielson (2012) menar att intervjuguiden behöver testas 
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när tid för intervju är inbokad och frågorna är färdigställda. Provintervjun gav också en idé 

om svar vilka kunde förväntas och ett smakprov på att ingå i den intervjuande rollen.  

 

Intervjuer 

För att än en gång säkerställa intervjuguidens kvalitet och hållbarhet utfördes en 

pilotintervju vid det första intervjutillfället. Resultatet av intervjun infriade författarnas 

önskan och eftersom inga förändringar gjordes i frågeguiden inkluderades, i enlighet med 

Trost (2010), intervjun i studien.  

 

Total utfördes sex intervjuer vilka båda författarna närvarade vid. Kvale och Brinkman 

(2009) menar att intervjuerna bör begränsas för att de ska kunna bli tillräckligt väl 

bearbetade. Samtliga deltagare fick möjligheten att bestämma tid och plats för 

genomförande av intervju vilket Trost (2010) anser är riktigt. Vid intervjutillfället fick 

samtliga möjlighet att i lugn och ro gå igenom den skriftliga informationen angående 

studiens innehåll och syfte samt konfidentialitet (Bilaga C). Deltagarna fick även möjlighet 

att ställa eventuella frågor innan intervjustart. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon och två mobiler. Varje deltagare tillfrågades om godkännande av inspelning, i 

enlighet med Danielson (2012), och fick vid intervjuns slut möjlighet att tillägga något 

deltagaren inte redan sagt. Intervjuerna varade mellan 28 och 45 minuter.  

 

Bearbetning av data 

 

Transkribering 

I enlighet med Danielson (2012) transkriberades intervjuerna. Detta innebar att 

intervjuerna i efterhand lyssnades av och skrevs ned ordagrant för att på ett korrekt sätt 

kunna belysa olika nyanser i samtalet. För enkelhetens skull betecknades intervjuare med 

”I” och deltagare med ”D” och varje intervju kodades för att inte kunna härledas till 

intervjupersonerna. Författarna valde att transkriberingarna delades lika, vilket innebar tre 

intervjuer vardera. Alla transkriberingar färdigställdes inom två dagar efter intervjutillfälle. 

 

Kvalitativ innehållssanalys 

När transkriberingarna var färdigställda påbörjades analys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Bearbetningen av materialet inleddes med genomgång av texten för att 

få en mer samlad uppfattning av innehållet och för att möjliggöra identifikation av 

eventuella skillnader och likheter. De delar av texten vilka kunde härledas till studiens 

syfte markerades. Vidare i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

plockades meningsbärande enheter ut från dessa stycken vilka kondenserades och 

abstraherades. Detta innebar att överflödiga ord i meningen togs bort för att få texten mer 

lätthanterlig samt för att skapa möjlighet att lyfta förståelsen i meningen. De kondenserade 

meningsenheterna delades in under koder där varje kod innebar ett specifikt område. 

Koderna med dess innehåll kategoriserades till tio underkategorier vilka resulterade i två 

kategorier. I tabell 1 exemplifieras utformningen från meningsbärande enhet till kategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysschema 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

 

Kod  

 

Underkategori 

 

 

Kategori 

Med tonåringar så 

kan det finnas stora 

fördelar med att man 

har en mer personlig 

relation, man lär sig 

tonåringens språk 

och hur den tänker 

Med en personlig 

relation lär man 

sig tonåringens 

språk och hur den 

tänker. 

Personcentre-

rad relation 

Personcentrerad 

behandling 

Hur 

sjuksköterskan 

stödjer 

tonåringar 

 

Ibland kommer man 

ingenstans i 

behandlingen och då 

får man fråga vad 

patienten egentligen 

vill få ut av det. Och 

ibland får man 

acceptera att det är 

så just nu. 

Ibland ser man 

ingen skillnad i 

behandlingen och 

får acceptera att 

det är så. 

Tålamod Personcentrerad 

behandling 

Hur 

sjuksköterskan 

stödjer 

tonåringar 

 

Blir det mycket 

konflikter omkring 

diabetesfrågor 

hemma så är det 

väldigt dåligt både 

för 

blodsockerbalansen 

och för hur dom 

sköter sin egenvård. 

Konflikter i 

familjen påverkar 

blodsockerbalans

en och 

egenvården 

negativt. 

Konflikter i 

familjen 

Familj Påverkande 

faktorer i 

tonåringens 

vardag 

Vad barnet eller 

tonåringen har för 

kompisar i skolan 

betyder mycket. 

Fungerar det bra kan 

man få stöd också 

där ifrån. 

Kompisar i skolan 

kan betyda 

mycket som stöd. 

Klasskamrat-

ers stöd.  

Skola Påverkande 

faktorer i 

tonåringens 

vardag 

 

Trovärdighet 

 

För att uppnå trovärdighet i en kvalitativ studie bör resultatet vara ytterst pålitligt menar 

Graneheim och Lundman (2004). Trovärdigheten i en studie styrks genom fokusering på 

begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet.  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att med tillförlitlighet menas bland annat 

precisionen i valet av syfte, studiens innehåll, val av deltagare, tillvägagångssätt vid 

insamling av data samt på vilket sätt data bearbetas. Tillförlitligheten beror också på hur 

väl hantering av datainsamling och dataanalys sker. Då studien utgick från sjuksköterskors 

erfarenheter vilka varit verksamma inom diabetesvården i genomsnitt 14 år samt att dessa 

varierade i ålder och kön stärks studiens tillförlitlighet. Utöver detta spelades även 
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intervjuerna in och gav möjlighet till att lyssna igenom materialet noga samt transkribera 

materialet ordagrant utan feltolkningar. Då tillförlitligheten även grundar sig i hur 

skillnader och likheter bedöms i materialet (Graneheim & Lundman, 2004) har författarna 

förtydligat detta genom att använda sig av citat i resultatet. 

 

Graneheim & Lundman (2004) menar att giltighet i en studie påvisas genom illustration av 

eventuella förändringar vilka skett under studiens gång. Om läsaren har möjlighet att se 

alternativa tolkningar i resultatet ökar giltigheten i studien. Studiens giltighet stärks genom 

att datainsamlingen utfördes under kortast möjliga tid och analysen påbörjades så snart 

datainsamlingen var färdigställd. 

 

Med överförbarhet menas att resultatet ska kunna överföras till andra sammanhang 

(Graneheim och Lundman, 2004). Överförbarheten underlättas om studiens 

tillvägagångssätt och resultat tydligt beskrivs. Då metod och resultat noggrant skildras 

samt att författarna tagit med relevanta citat i resultatet ökar detta möjligheten till att 

avgöra studiens överförbarhet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna har i studien tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska principer vilka 

Vetenskapsrådet (2003) tar upp i deras rapport om riktlinjer för etisk värdering av 

medicinsk humanforskning. Principen att inte skada och Godhetsprincipen innebär att 

andra inte bör skadas eller utsättas för risken att bli det, samt att varje individ ska sträva 

efter att förebygga eller förhindra skada och göra gott. Därefter följer Autonomiprincipen 

och Rättviseprincipen vilka står för respekten för varje individs förmåga och rätt till 

självbestämmande, integritet och medbestämmande samt att alla människor besitter 

förmågan att självständigt ta beslut om information angående handlingsalternativ 

(Vetenskapsrådet, 2003). Deltagarna gavs således både skriftlig och muntlig information 

om studiens syfte och upplägg samt genomförandet av intervjun, efter godkännande av 

tillföreträdande verksamhetschef, vilket Danielson (2012) menar är viktigt. Varje deltagare 

tillfrågades angående önskan att spela in intervjun. I enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) angående informerat samtycke informerades även deltagarna om innebörden av 

deltagandet samt att detta var frivilligt och kunde avbrytas närhelst de önskade. Vidare 

informerades deltagarna om konfidentialitet och att intervjumaterialet endast skulle 

tillhandahållas författarna för att efter avslutad studie kasseras (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att författarna även bör överväga personliga 

konsekvenser för deltagarna, vilka i denna studie kan vara förändrad självuppfattning eller 

stress. Vidare kan en konsekvens för deltagarna uppstå vid reflekterande av det egna 

yrkesutförandet och att detta skulle kunna orsaka en känsla av osäkerhet. En annan 

konsekvens kan vara känslan av otillräcklighet gentemot författarna. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de två kategorierna och de tio underkategorierna (se tabell 2) 

vilka identifierades efter avslutad analys. För att förtydliga resultatets innehåll har olika 

citat använts. Dessa citat är omformulerade genom att överflödiga ord tagits bort, dock 

endast på det sätt att det förenklar läsningen och förtydligar citatets innebörd. Detta i 

enlighet med Trost (2010) som menar att användandet av talespråk i citat kan vara oetiskt 

för deltagaren. Citaten har även märkts ut med siffror för att påvisa variationen av 

informanter. I de citat där text tagits bort på grund av irrelevans har detta markerats med 

tre punkter. 

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Personcentrerad behandling  

 

 

Hur sjuksköterskan stödjer tonåringar 

Finna problemets kärna 

Lösningar för underlättad behandling 

Behov av ytterligare stöd 

Svårigheter och problem i behandlingen 

  

Familj  

 

 

Faktorer i tonåringens vardag som påverkar 

behovet av stöd 

Kompisar 

Skola 

Alkohol och tobak 

Mognad och förmåga att hantera sin 

sjukdom 

 

Hur sjuksköterskan stödjer tonåringar 

 

De områden sjuksköterskorna beskrev av att stödja tonåringar omfattade personcentrerad 

behandling, finna problemets kärna, lösningar för underlättad behandling, behov av 

ytterligare stöd samt svårigheter och problem i behandlingen. 

 

Personcentrerad behandling  

Samtliga sjuksköterskor förklarade vikten av personcentrerad behandling utifrån personens 

förutsättningar. Det påpekades att sjuksköterskorna bör kunna tänka sig in i vilken 

situation patienten befinner sig i för att kunna stödja denne på bästa sätt. För att uppnå 

detta menade sjuksköterskorna att de har samtal med öppna frågor samt lyssnar in vilken 

nivå tonåringen befinner sig på och försöker förstå vilket stöd denne vill ha. En av 

sjuksköterskorna beskrev att sjukvårdspersonal ibland är dåliga på att just lyssna, och till 

och med redan innan har bestämt vad de vill få ut av mötet med patienten. Omkring detta 

påpekades att det är viktigt att komma ihåg att tonåringen är expert på sin sjukdom och 

därav vikten av att sätta denne i centrum. 
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”…Och det är personen som har diabetes, det är ju den som är expert på sin 

diabetes. Det är ju inte vi.” (3) 

 

”…Så att jag tycker det är liksom verktyget att det är tonåringen som är i 

centrum och att det är tonåringen som är med och tar besluten…Det är dom 

som är här, det är individen som är huvudpersonen…(4) 

 

Vidare betonade en av dem att även ha respekt för tonåringen och inte prata över huvudet 

på denne, något som alla professioner enligt sjuksköterskan oftare borde ha i åtanke.  

 

”…Men jag tycker att respekten, att det här är en person som är värd respekt 

på något sätt, och jag vet så lite om den personens liv. Jag vet att dom har 

diabetes men jag har inte en aning om hur dom har det med kompisar och 

hur folk är mot dom ute, hur det är för dom när dom ska göra dom här 

diabetessakerna bland sina vänner.” (4) 

 

Sjuksköterskorna menade även att delgivningen av information till tonåringen bör vara 

personcentrerad, att informationen bör kopplas till vilken kunskap tonåringen besitter samt 

graden av intresse denne har för sjukdomen. Annars påstod sjuksköterskorna att det inte 

finns någon mening med att informera om det ändå glöms bort.  

 

Vidare uttrycktes betydelsen av tillit och förtroende för att kunna diskutera känsliga 

områden med tonåringen och att detta inte är möjligt annars. Dock påpekades det att ett 

förtroende inte byggs upp på en dag, utan det gäller att få en god kontakt i början för att 

sedan försiktigt och på ett ödmjukt sätt lära känna personen. 

 

”För att ta upp viktiga eller känsliga frågor måste jag bygga upp ett 

förtroende.” (5) 

 

Det framkom även att sjuksköterskor måste ha mycket tålamod. Några av sjuksköterskorna 

uttryckte en frustration över att inte komma någonstans i behandlingen och att det då är 

viktigt att fråga vad tonåringen vill få ut av det. Dock påpekades att sjuksköterskan ibland 

får acceptera att det är så under vissa perioder.  

 

”…på något sätt betydde det väl någonting, men det ledde inte till något. 

Man får väl ha ganska mycket tålamod tror jag. Ibland får man tänka att det 

är så och att det kanske landar och får effekt om något år eller så.” (1) 

 

En av sjuksköterskorna menade att de inte släpper taget i sådana situationer utan visar att 

de vill ha kontakt med tonåringen. 

 

Finna problemets kärna 

Enligt sjuksköterskorna kan det vara svårt för patienten att se orsaken till varför ett 

problem föreligger och har då behov av att problemet lyfts fram ur ett annat perspektiv 

med hjälp av sjuksköterskan. För att möjliggöra problemlösning betonade sjuksköterskorna 

vikten av att hitta kärnan i problemet. Först när orsaken identifierats kan en lösning börja 

utformas. Dock beskrev sjuksköterskorna att det inte alltid är så lätt att få fram information 

och att det då kan finnas behov av att hjälpa patienten på traven genom att ställa mer 

ingående och specifika frågor.  
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”Vi måste fråga väldigt mycket, och får fram väldigt lite. De berättar sällan 

själva.” (2) 

 

En av sjuksköterskorna menade att orsaken till problem kan bero på sjukvården, men 

likaväl på familjen eller individen själv. 

 

Lösningar för underlättad behandling 

Utifrån intervjuerna framkom en rad olika lösningar vilka sjuksköterskorna vidtar för att 

underlätta behandlingen. Bland annat att de ger tonåringarna tid att tänka för att kunna vara 

med och bestämma i behandlingen. En av sjuksköterskorna beskrev också sin roll likt ett 

bollplank varpå flera av sjuksköterskorna betonade vikten av att tonåringen ges möjlighet 

till att få ”prata av sig”.  

 

Vidare förklarades om att sätta upp realistiska mål och delmål vilka fungerar som 

hjälpmedel till att tonåringen kan klara av sin sjukdom. 

 

”…Vad är målet med diabetesbehandlingen? Det är framförallt att patienten 

ska må bra, det är det absolut viktigaste målet. Sen har vi medicinska 

behandlingsmål när det gäller HbA1c och blodsockervärden. Sen har vi även 

mål om att man ska vara fysisk aktiv…” (6) 

 

Det framkom även att sjuksköterskorna uppmuntrar till olika saker vilka kan underlätta i 

behandlingen. Detta var exempelvis att uppmuntra till små förändringar, att tonåringarna 

ska anpassa sin sjukdom utifrån det liv denne lever och inte leva efter sin sjukdom samt att 

involvera hela familjen. Angående det sistnämnda gavs ett exempel på en konkret lösning 

där hela familjen mäter tonåringens blodsocker och att de tillsammans kan diskutera kring 

vad detta innebär och förstå hur kroppen fungerar, vilket då ger trygghet för alla 

inblandade. 

 

Sedan beskrevs även en del praktiska åtgärder. Sjuksköterskorna förklarade att de 

exempelvis rekommenderar att byta från insulinpenna till insulinpump om de tror att det 

skulle fungera bättre.  

 

”…Man kan prova pumpbehandling om man inte gjort det och se om det kan 

hjälpa…beroende på vilket liv man lever…” (3) 

 

”…Och det kan vara att rent praktiskt få till det, jaha du kanske behöver en 

helt annan blodsockermätare? Det kanske skulle fungera bättre med pump 

för dig? Då du har en fjärkontroll, eller ja...” (6) 

 

Sjusköterskorna nämnde även bloggar, forum och hemsidor där tonåringarna kan få 

inspiration om att hantera sin sjukdom och stöd via chat. 

 

”…Så att jag tror man det här med att prata med andra kan vara bra också. 

Nu finns det ju mycket på nätet att man kan chatta å sådär också, bloggar 

och så…” (1) 

 

”Det, vad som jag tänkte att man kan rekommendera att hur man kan ta 

kontakt med andra diabetespatienter, alltså såna hemsidor och att man kan 

lyssna på vad dom säger, eller att man bara eventuellt kan hämta lite saker 
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som gör att det blir lättare att sköta diabetesen, eller man kan bara prata så 

att man inte känner sig ensam i sin sjukdom utan man vet att det finns flera 

andra och det fungerar bra, eller att man ändå leva med diabetesen och vad 

dom säger…” (2) 

 

Andra tekniska åtgärder vilka framkom var sms-påminnelser och applikationer i mobilen 

där patienten kan programera in egna mål att uppnå. 

 

När en patient har diagnostiserats med typ 1 diabetes påpekade en av sjuksköterskorna att 

båda föräldrarna kan få ett intyg för att ha möjlighet att tillsammans medverka från början, 

vilket resulterar i att de får samma utbildning som barnet eller tonåringen. En annan 

sjuksköterska berättade att de följer ett visst program vid nyinsjuknande. 

 

”När tonåringen får diagnosen brukar vi gå igenom vad sjukdomen innebär 

och vad som händer i kroppen…” (5) 

 

”Jag vet inte, alltså vi har väldigt mycket material som vi brukar gå igenom 

när dom får diagnosen och då försöker vi i alla fall få dom att förstå varför 

man måste ta insulin, och varför det är bra om man kollar 

blodsockervärdet…alltså är det utbildning som vi bistår med i stort sett…” 

(2) 

 

Andra exempel på åtgärder kan vara täta kontroller för att ge en god överblick av 

tonåringens liv och mående samt att de kan inkludera andra närstående än familjen vid 

samtal då även dessa personer kan vara ett stöd för tonåringen, menade sjuksköterskorna.  

 

När tonåringarna blir äldre och förväntas ta mer ansvar beskrev sjuksköterskorna att de 

uppmuntrar till att tonåringarna ska börja komma själva till mottagningen. En annan 

sjuksköterska berättade att de använder sig av motiverande samtal för att kunna förändra 

ett beteende och hjälpa tonåringen att bli mer självständig. 

 

Behov av ytterligare stöd 

Behov av ytterligare stöd kan behövas i början av en behandling för att komma in i dagliga 

rutiner, menade en av sjuksköterskorna. Även under vissa perioder av uppväxten kan det 

finnas behov av extra stöd på grund av att det kan vara besvärligt både psykiskt och 

fysiskt. Sjuksköterskorna förklarade att då tonåringen kommer in i puberteten påverkar 

hormonerna på så sätt att insulindoserna måste höjas, vilket under denna period kan öka 

behovet av vuxet stöd.  

 

”…Och dels själva tillväxten i sig är ju då inducerad av hormoner som i sin 

tur gör att det går åt mer insulin. På väldigt kort tid, från prepubertet till att 

man är mitt i puberteten, kan vara en period på kanske bara ett år då 

insulindoseringen fördubblas. Man kan behöva dubbelt så mycket insulin, 

och det sker ju inte över en natt. Det är ganska lätt att man inte riktigt hinner 

med då det inte är som när man var barn och hade diabetes, utan plötsligt är 

det dubblerade doser som på något sätt måste nås genom smyghöjningar. 

Man måste justera sina doser varannan var tredje vecka under vissa 

perioder. När det dessutom händer mycket i tonåringars sinne och i kroppen, 

kan det bli liksom ”too much”…Då kan det också vara att tonåringen 

behöver mer vuxet stöd under en period, än vad den hade precis innan.” (6) 
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En annan sjuksköterska ansåg att problem i hemmet, exempelvis skilsmässa, kan vara en 

situation då tonåringen behöver mer stöd då det kan påverka hur denne mår vilket kan ge 

negativ effekt på blodsockervärdena.  

 

Sjuksköterskorna förklarade att om de upptäcker att tonåringen är på väg att tappa greppet 

om sin egenvård erbjuds extra stöd i form av samtal, telefonkontakt, undervisning, tätare 

besök eller med hjälp från andra professioner. Skulle det trots olika insattser ändå inte 

fungera för tonåringen berättade sjuksköterskorna att ytterligare ett alternativ är att lägga in 

patienten på sjukhus för en omstart/nystart vilken i korta drag innebär att insulindoseringen 

justeras på sjukhuset under någon eller några veckor.  

 

Svårigheter och problem i behandlingen 

En av sjuksköterskorna påpekade att även om en tonåring framstår sig vara duktig på alla 

sätt behöver sjuksköterskan ändå vara observant på att det kan förekomma problem. En av 

svårigheterna vilken togs upp av sjuksköterskorna är när de uppmärksammar ätstörningar. 

Detta innebär att tonåringen avsiktligt minskar i vikt genom att ligga högt i blodsocker. 

Vid dessa situationer menade sjuksköterskorna att de behöver försöka få tonåringen att 

förstå konsekvenserna av detta och vilka komplikationer det kan leda till senare i livet. 

 

”…Man märker ju att tar man inte insulin så kan man äta utan att gå upp i 

vikt och där hamnar man i en väldig svår situation… men att ändå försöka 

fånga in den biten och höra. Man går ju väldigt nära egentligen när man 

frågar allt det, när tonåringen ska berätta allt vad den äter och dricker och 

det är ju för att jag ska kunna förstå så bra som möjligt men det är ju ganska 

intimt ändå… När man börjar misstänka sånt är det svårt faktiskt.” (3) 

 

En annan svårighet vilken sjuksköterskorna exemplifierade är när tonåringar känner skam- 

och skuldkänslor på grund av att de misslyckas i sin behandling. En sjuksköterska beskrev 

att de brukar berätta för tonåringen att det är en svår period i livet, att kroppen förändras 

och olika hormoner gör det svårt att uppnå en bra blodsockernivå. Sjuksköterskan beskrev 

vidare att de förklarar att tonåringen inte ska vara ledsen eller besviken om det inte 

fungerar utan att det är viktigare att fokusera på att hitta en strategi så att blodsockernivån 

inte pendlar. 

 

” Om man skäms för att man har diabetes så är det jättesvårt för då får ingen 

i omgivningen veta och då blir barnet mycket lättare deprimerad och då det 

är mycket svårare att sköta. ”(2) 

 

”Det viktiga är att de förstår att det inte handlar om att misslyckas, utan det 

handlar om att lära sig av erfarenheter.” (5) 

 

En annan svårighet vilken framkom i en intervju var när det råder bristande förståelse hos 

föräldrarna. En av sjuksköterska berättade en situation där föräldern inte förstod allvaret i 

dotterns sjukdom. 

 

”Jag minns speciellt en 11-årig flicka som höll på att verkligen få leversvikt, 

hon hade sådana problem! Och då var det ändå så att mamman inte kunde 

tänka sig att laga någon mat som var bra, för det var ju så äckligt. Då kände 

vi att vi måste gå in och säga nu handlar det om liv och hälsa. Vi föreslog att 

när det krävs en förändring kan man få en resursperson som kommer hem 
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och hjälper till att laga mat och att det kanske skulle vara på sin plats med en 

sådan insats. Det var inte alls roligt, lite svårt att släppa!” (5) 

 

Vid sådana situationer menade sjuksköterskorna att de nyttjar det interprofessionella 

teamet vid samtal med föräldrarna för att betona allvaret och att det föreligger en 

skyldighet att rapportera och göra en orosanmälan till sociala myndigheter om 

föräldrastödet brister.  

 

Faktorer i tonåringens vardag som påverkar behovet av stöd 

 

Det finns påverkande faktorer i tonåringens vardag och de områden vilka har belysts av 

sjuksköterskorna är familj, kompisar, skola, alkohol och rökning samt mognad och 

förmåga att hantera sin sjukdom. 

 

Familj 

Sjuksköterskorna menade på att ett gott samarbete med och i familjen ger god respons i 

behandlingen, att tonåringar behöver familjens stöd genom nästan hela tonårsperioden och 

att det underlättar för hantering av sjukdomen om familjen fungerar väl. Om det inte finns 

en trygghet i familjen så antydde deltagarna att det ställer mer krav på tonåringen och 

försvårar dennes egenvård och att dagens familjesituation kan påverka individens egenvård 

även senare i livet. Ett exempel som framkom var om tonåringen har skilda föräldrar. De 

menade att detta försvårar situationen då tonåringen kan ha svårt att hitta balans då 

rutinerna i hemmen kan skilja sig åt. Ett annat exempel som angavs var att det kan uppstå 

kulturkrockar när barnet eller tonåringen tar efter ett svenskt leverne och försöker utforma 

sin diabetes efter sitt eget liv, medan föräldrarna bevarar en syn från hemlandet där 

läkarens råd är det enda vilket bör efterföljas. Sjuksköterskorna menade att det går 

betydligt bättre om tonåringar och föräldrar har respekt gentemot varandra. 

 

”…Det kan man se även innan tonårstiden att om man har en bra relation till 

föräldrarna och där föräldrarna också har respekt för ungdomen, det 

handlar inte bara om att ungdomen eller barnet ska vara respektfull mot 

föräldrar, det handlar minst lika mycket att man har en respekt mot barnet. 

Då funkar det mycket bättre.” (4) 

 

Det framkom även att föräldrarna ibland måste få förståelse för att inte ta över tonåringens 

vård för mycket men också att det är viktigt att de inte släpper taget helt och hållet när 

tonåringen blir äldre då det fortfarande behövs stöd i att bli vuxen samtidigt som 

skolmiljön kan vara stressig.  

 

”…Och ibland kanske vi måste bromsa föräldrarna för att tonåringen faktiskt 

klarar av och kanske vill ta ansvar, men att föräldrarna inte vågar.” (6) 

 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att föräldrarna kan tänka sig in i tonåringens 

situation för att kunna ge ultimat stöd och att föräldrarnas stöd betyder mer än vad 

sjuksköterskornas gör. Det framkom att föräldrarna ibland kan säga att tonåringen ska mäta 

blodsockret och ta insulinsprutorna utan att tänka på hur det kan vara, att ge direktiv utan 

att se till situationen. En av sjuksköterskorna gav ett exempel på hur det kan se ut: 
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”Föräldrarna sitter och säger att hon äter godis för ofta, att hon går direkt 

och hämtar ur godisskålen. Och då tänker jag att det är inte hon, utan 

godisskålen som är problemet.” (5) 

 

Vidare sades det att tjat i familjen ofta får dåliga konsekvenser och att föräldrar måste lära 

sig att tjat ger motsatts effekt. De måste hitta ett sätt att komma överens på. 

Sjuksköterskorna menade att vad de själva kan göra är att aktivt gå in och hjälpa familjen 

att förstå innebörden och effekten av tjat och hjälpa till att få ett mer konstruktivt 

samarbete genom att bryta det negativa för att föräldrarna ska fungera som stöd istället för 

att bråka om det som går dåligt. Det framkom att sjuksköterskorna bör informera 

föräldrarna att det är jobbigt att leva med diabetes och att det kan vara svårt att alltid göra 

det som krävs och att detta kan ge en bättre insikt hos föräldrarna. 

 

”…Och då kan det vara mycket att vi sitter och pratar om: upplever du som 

tonåring med diabetes att dina föräldrar tjatar? Då säger dom: JAA! Jäkla 

morsan hon är inte klok, hon tjatar och tjatar och tjatar. Jag blir tokig. Jag 

bryr mig inte om den där diabetesen för att hon tjatar. Och då får ju liksom 

stödet motsatt effekt till och med.” (6) 

 

”…dom vill dels att mamma och pappa ska förstå…att dom ska fatta vad det 

innebär för att kunna vara ett stöd liksom. Men att det inte ska vara en massa 

bråk och så omkring just det, för det är väldigt dåligt.” (1) 

 

Vidare menade sjuksköterskorna som intervjuades att de i behandlingen måste känna in 

familjens dynamik, relation och behov samt hjälpa dem att hitta en bra väg genom 

vardagen. De betonades också att försöka få familjen att se det positiva i sjukdomen vilket 

exempelvis kan vara en förbättrad sammanhållning eller en förnyad kunskap. Fungerar inte 

familjens metod måste sjuksköterskan, enligt dem själva, påpeka detta och låta familjen 

diskutera problemet så att de tillsammans kan hitta en lösning. 

 

”…Så det kan det också vara ibland att man behöver liksom vara någon 

slags länk mellan föräldrar och tonåringen, liksom att hjälpa till att tolka 

situationen och sådär. Och sen tycker jag mycket är det att försöka hitta sätt 

att sköta eller liksom ta hand om sin egenvård för att det ska funka i 

vardagen, och liksom identifiera situationer där det inte fungerar. ” (4) 

 

Samtidigt då detta är ett problem för tonåringen beskrev sjuksköterskorna betydelsen av att 

inte glömma bort den övriga familjen, eftersom sjukdomen enligt dem drabbar alla och att 

hänsyn måste tas till tonåringens omgivning. De menade att det kan vara föräldrarna vilka 

upplever situationen jobbig och behöver stöd och då måste de vara lyhörda om föräldrarna 

vill prata med sjuksköterskan i enrum. 

 

”…Så gäller det även med föräldrar, dom kan ju vara liksom ledsna och 

tycka att det är jättejobbigt, att man fångar upp det där och ser vad man kan 

göra åt situationen faktiskt.” (4) 

 

Vid allvarligare situationer beskrev sjuksköterskorna att de ber familjen att komma på 

besök oftare, men fungerar inte det heller kontaktar de BUP.  
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Kompisar 

I intervjuerna framkom betydelsen av att kompisar eller en pojk-/flickvän vet om att 

tonåringen har diabetes samt att ett bra nätverk av informerade kontakter underlättar.  

 

”…om dom umgås väldigt mycket med sin pojk- eller flickvän då i tonåren, 

då kanske det kan va en bra idé att dom följer med. För dom är på något sätt 

väldigt delaktiga och kan också tolka symtom om det är problem med 

känningar eller så…” (5) 

 

”…Det kanske finns en bästa kompis som är en jättebra resurs. Det kanske 

kan vara någon flickvän eller pojkvän som man på något sätt kan få med på 

spåret.” (6) 

 

Utöver kompisar och partners uttryckte sjuksköterskorna att det är bra om tonåringen har 

en stödperson vilken kan se hur denne mår. 

 

Skola 

Vad barnet eller tonåringen har för kamrater i skolan betyder mycket enligt 

sjuksköterskorna, och att också dem kan fungera som stöd. En av sjuksköterskorna 

påpekade dock att det är svårt för dem i diabetesvården att påverka patientens skolmiljö då 

det oftast är en skolsjuksköterska som bär det ansvaret. Deras uppgift är istället att 

kontakta sociala myndigheter om det inte fungerar. Dock betonades vikten av att 

uppmuntra tonåringarna till att berätta för sina klassklamrater att de har diagnostiserats 

med typ 1 diabetes. Om fallet är att de inte vill berätta för någon menade sjuksköterskorna 

att åtminstone lärarna bör veta ifall något skulle hända.  

 

”…Och sen spelar det en hel del roll också som barn vad man har för 

kompisar i skolan och om man har bra kontakter med andra. Då vågar man 

berätta om man har diabetes och då kanske man får lite mer stöd där ifrån 

också.” (2) 

 

”Till exempel när dom får diabetes så finns det ju ungdomar som säger; men 

du får inte berätta det här i klassen. Och då får man nästan lirka lite… Där 

ställer vi ju krav att då måste man berätta för lärarna så några veta om det. 

” (1) 

 

Sjusköterskorna menade att det är familjen som bedömer vad skolan behöver hjälpa till 

med, men sjuksköterskorna bör vara medvetna om att exempelvis mobbing kan förekomma 

och att det kan påverka behandlingen. Då är det av betydelse att se till att föräldrarna tar 

upp det med skolan. 

 

Alkohol och rökning 

Oavsett om tonåringarna dricker eller inte så menade sjuksköterskorna att det är viktigt att 

ta upp frågan om alkohol då det kan vara farligt om tonåringarna inte känner till riskerna 

samt att det kan vara livshotande. Sjuksköterskorna förklarade att frågan om alkohol inte 

ställs på rutin men att den bör ställas varje gång. En av sjuksköterskorna tyckte att frågan 

kan glömmas bort om personen insjuknade i ung ålder och att de själva kan behöva ta upp 

det senare.  
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”Om dom insjuknar i diabetes då blir det så naturligt, sen ibland på dom här 

andra som faktiskt fick diabetes när dom var fyra år då är det väldigt lätt att 

glömma bort det där…” (4) 

 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att berätta vad som händer när en person med 

diabetes dricker alkohol och hur denne bör gå tillväga. Sjuksköterskorna var medvetna om 

att de flesta tonåringar testar alkohol någon gång, och att det är viktigt för dem att 

fortfarande ha kontroll och förebygga hypoglykemi. De menade vidare att tonåringar med 

diabetes går ut och festar som vilken tonåring som helst och för att klara detta framkom det 

att sjuksköterskorna berättar vikten av exempelvis att äta innan man går och lägger sig.  

 

”Vi uppmuntrar självklart inte till att dricka, men vi vet att det händer, så där 

av informationen på hur man gör situationen så bra som möjlig.” (6) 

 

”…Så där att man vet att okej ska vi gå ut på den här festivalen och vi 

kommer att dricka då måste du ändå tänka på att du äter kebab innan du går 

och lägger dig liksom.” (5) 

 

En av sjuksköterskorna påpekade att det är viktigt att tänka på hur mycket föräldrarna 

tillåter och att tonåringarna kan behöva extra stöd kring alkoholvanor. 

 

”…hur gör man där och vad får man, ja det är ju det här, hur pass mycket 

har föräldrarna tillåtit och inte och hela den biten också.” (3) 

 

Ett exempel gavs att när sjuksköterskan har ett samtal med tonåringen, utan föräldrarna, 

kan det komma fram att denne dricker alkohol ibland. Då påstod sjuksköterskan att de 

brukar boka in ett nytt besök inom kort för att se om det blivit bättre. Är så inte fallet 

kontaktas föräldrarna och frågan diskuteras. Vid allvarligare situationer gör 

sjuksköterskorna en social orosanmälan. 

 

”…om vi får reda på när barnet är här själv…vid en sånt möte att barnet 

berättar att den har druckit… men att den inte vill att vi ska berätta till 

föräldrarna, då brukar vi, alltså det beror också på vem själva barnet är, vad 

har vi för kontakt, om det förövrigt är en sånt barn som har jättemycket 

problem då kontaktar vi föräldrarna direkt, men om man tycker att barnet 

bett om att vi ska inte berätta och det inte ska hända flera gånger eller 

någonting, eller det har hänt en gång då, då gör vi inte det utan vi ser hur det 

blir. Utan då brukar vi boka en besökstid ganska snart. ” (2) 

 

De sociala kontakter tonåringen har och hur familjen fungerar spelar enligt 

sjuksköterskorna stor roll för hur mycket eller om de dricker. Det framkom även vikten av 

att kompisarna vet om att tonåringen har diabetes utifall denne blir medvetslös. Samma sak 

för föräldrarna, att de är medvetna om när tonåringen har druckit vilket gör att dem 

exempelvis kan kontrollera tonåringens blodsocker på morgonen. För att föräldrarna ska få 

reda på detta menade sjuksköterskorna att det är viktigt att uppmuntra tonåringen till att 

berätta. Även sjuksköterskorna informerar föräldrarna att de måste visa stöd när tonåringen 

har druckit så att inte denne gömmer sig eller döljer sitt drickande. En av sjuksköterskorna 

förklarade såhär: 
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”Jag försöker avmoralisera alkoholfrågan för föräldrarna så att det bli ett 

öppet klimat och att man är medveten om problemet. Det är jätteviktigt.” (4) 

 

Gällande rökning påstod sjuksköterskorna att de är väldigt tydliga i den frågan och vissa att 

de i perioder är dåliga på att fråga om detta, men att det ändå förs in i ett register om 

tonåringen röker eller inte. Sjuksköterskorna uttryckte ett stort ifrågasättande till rökning 

då de menar att det i samband med diabetes utgör en synergieffekt på blodkärlen.  

 

”Vi är väldigt tydliga med rökning. De lägger ner massor med tid för att 

undvika långsiktiga komplikationer, men sen börjar de röka och saboterar 

allt. Det brukar jag säga.” (1) 

 

Utöver att berätta om riskerna som föreligger med rökning menade sjuksköterskorna att det 

är svårt att gå vidare med problemet på ett bra sätt då det inte finns något 

rökavvänjningsprogram för tonåringar med diabetes kopplat till dem.  

 

Mognad och förmåga att hantera sin sjukdom 

Sjuksköterskorna menade att mognadsgraden bland tonåringar med typ 1 diabetes är 

väldigt olika. De tyckte att vid sexton års ålder och upp till arton år har de flesta tonåringar 

mognat lite mer men att det även kan skifta hos arton- till tjugoåringar. En del har inga 

problem med att ta ansvar medan andra inte har börjat göra någonting själva, och ibland 

kan detta ta lång tid att ändra på. En av sjuksköterskorna påpekade dock att även om en 

tonåring mognat något innebär det inte alltid att denne sköter sin diabetes bättre. 

 

”…Vi ser att när dom har blivit runt sjutton och sen upp till arton så dom 

flesta har mognat till lite, det betyder inte att dom sköter det mycket bättre 

eller något, för vissa gör det ändå inte, men dom upplever annorlunda när vi 

kommer med nya förslag.” (2)  

 

Det vilket framkom i intervjuerna är dock att äldre tonåringar har ett mer abstrakt tänkande 

och har en annan upplevelse av det sjuksköterskorna säger vilket gör att de kan förstå 

innebörden mer, men att tonåringar sällan har kapaciteten att sätta sig in i sin egen framtid.  

 

”…Man märker att i kroppen börjar dom liksom bli vuxna, eller stora, fast 

man märker liksom mentalt att dom är fortfarande är mamma och pappas 

lilla flicka eller pojk, och att man har svårt att tänka framåt och ta beslut om 

saker och sådär, och där märker man att ju äldre man blir så har man en helt 

bättre abstrakt tänkande egentligen.” (4) 

 

En av sjuksköterskorna påpekade också skillnaden av att insjukna som tonåring jämfört 

med att ha haft sjukdomen sedan länge och att tonåringen då kan befinna sig på en helt 

annan nivå som gör det svårare att anpassa sig. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Av resultatet framkom att behandlingen av tonåringar med typ 1 diabetes och deras behov 

av stöd är varierande och att detta ställer krav på en individanpassad vård. 

Sjuksköterskorna menade att behandlingen bör utformas utifrån den nivå tonåringen 
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befinner sig på och hur dennes livssituation förefaller. Detta menade sjuksköterskorna 

ställer krav på lyhördhet för att klargöra individens behov, vilket Skafjeld och Graue 

(2013) menar är viktigt för att även stärka förmågan till egenvård. De menar att 

sjuksköterskan bör veta vilka kunskaper och erfarenheter individen besitter, vilket 

överensstämmer med resultatet av föreliggande studie. Av resultatet i föreliggande studie 

framkom det dock att vårdpersonal ibland kan vara dåliga på att lyssna vilket då, enligt 

författarna av föreliggande studie, utgör en svårighet till att uppnå en individanpassad 

behandling.  

 

SBU (2009) påpekar att patientutbildning är en viktig del av diabetesvården för att 

individen ska kunna påverka behandlingen och vara delaktig. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie påpekade även vikten av patientutbildning och att denna bör vara 

individanpassad för att öka chansen till att tonåringen förstår samt kommer ihåg det som 

diskuterats och att det annars inte finns någon mening med patientutbildning.  

 

I resultatet framgår att sjuksköterskor kan hjälpa tonåringen med att ge ett annat perspektiv 

på föreliggande problem om tonåringarna själva har svårt att se orsaken och åtgärda 

problemet. För sjuksköterskan utgör det en uppgift i att identifiera kärnan i problemet för 

att möjliggöra problemlösning. Britt m.fl. (2004) anser att individens nuvarande förmåga 

till förändring kan uppfyllas genom skräddarsydda insatser vilka möjliggörs genom 

motiverande samtal.  

 

Mann m.fl. (1989) menar att förmågan att inse konsekvenserna av ett beslut inte utvecklas 

förrän i slutet av tonåren, vilket även framkom i föreliggande studie där sjuksköterskorna 

ansåg att mognadsgraden ökar från 16 års ålder samt att äldre tonåringar har ett mer 

abstrakt tänkande än yngre. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna ansåg att tonåringar 

inte har full kapacitet till att sätta sig in i sin egen framtid. Zoffman och Kirkevold (2005) 

samt Acerini m.fl. (2001) menar att det krävs ett ansvarstagande från individen för att 

kunna hantera sjukdomen på egen hand. Av resultatet i föreliggande studie framkom dock 

att sjuksköterskorna tyckte det fanns en stor skillnad på ansvarstagande tonåringarna 

emellan. En del tonåringar ansåg sjuksköterskorna tog mycket eget ansvar, medan andra 

inte utförde någonting själva. Viklund och Wikblad (2009) har i en studie identifierat 

personliga egenskaper, erfarenhet, socialt nätverk, kognitiv mognad och 

föräldraengagemang som avgörande faktorer till beslutsfattande. Även i föreliggande 

studies resultat framkom dessa faktorer som avgörande. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att ett gott samarbete i familjen utgör en 

faktor för att tonåringen ska lyckas med behandlingen av sin diabetes. Detta 

överensstämmer med vad Seiffge-Krenke m.fl. (2013) säger angående familjens 

involvering i behandlingen som en samverkande faktor med tonåringens glykemiska 

kontroll. Ludvigsson m. fl. (2009) menar också att mer stöd i familjen leder till ökad 

kontroll. Tsiouli m.fl. (2013) poängterar då att sjuksköterskan bör vara uppmärksam vid 

tecken och symtom på stress eller depression för alla familjemedlemmar. Detta framkom 

även i föreliggande studie då sjuksköterskorna beskrev betydelsen av att inte glömma bort 

den övriga familjen då de anser att diabetesdiagnosen drabbar hela familjen.  

 

Tonåren är en period i livet då det sker fysiska och psykiska förändringar hos individen 

samt att denne ska utveckla självständighet. I denna process finns ett beroende av 

föräldrarna, ett beroende vilket med diagnosen diabetes kan förstärkas och utgöra en 

svårighet för tonåringen att bli självständig (Ludvigsson et al., 2009). I föreliggande studie 
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diskuterades frågan om föräldrars grad av ansvar och involvering i tonåringens sjukdom. 

Sjuksköterskorna menade att föräldrarna både kan behöva bromsas från att ta för mycket 

ansvar, men samtidigt att tonåringen behöver stöd i att bli vuxen.  

 

Ludvigsson m.fl. (2009) beskriver att alkohol kan orsaka livshotande tillstånd och att 

rökning skadar kärlen på samma sätt som diabetes gör vilket kräver information om detta 

för att minimera riskerna. Detta framkom även i föreliggande studies resultat då 

sjuksköterskorna poängterade att oavsett om tonåringar dricker eller inte så bör de få 

information om riskerna som förekommer i och med detta. Sjuksköterskorna i studien 

menade även att tonåringar med diabetes festar likt vilken tonåring som helst och att de 

oftast testar någon gång i livet. Scaramuzza m.fl (2010) delar också den meningen att 

tonåringar med typ 1 diabetes har ett lika riskfyllt beteende likt individer utan diabetes. 

WHO (2013) menar att tonåringar även möter påtryckningar till att prova alkohol och 

tobak. Detta kan relateras till föreliggande studies resultat då sjuksköterskorna ansåg att de 

sociala kontakter tonåringen har spelar stor roll för om tonåringen dricker eller hur mycket.  

 

Metoddiskussion 

 

Vald metod för denna studie var kvalitativ intervjustudie. Detta tillvägagångssätt 

uppfattades i hög grad vara lämpligt för möjligheten att uppnå studiens syfte. Rossman och 

Rallis (2003) menar att kvalitativ metod används för att söka information i den verkliga 

världen så att ny användbar kunskap kan inhämtas, vilket i studien implementerats i 

samband med gjorda intervjuer. En annan metod, vilken föreliggande studies författare 

anser skulle kunna påvisa ett liknande resultat, är en litteraturöversikt. Denna metod kan 

medföra en större bredd av erfarenhet vilken grundar sig i redan utförda studier. Dock tror 

författarna att en kvalitativ studie kan ge ett mer aktuellt resultat då forskning och åtgärder 

är mer utvecklat vilket ger uppdaterad information. 

  

Urvalet av deltagare i studien skapades utifrån studiens syfte. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle inneha utbildning och yrkeserfarenhet inom diabetesvården samt 

erfarenhet av vård av tonåringar. Det övervägdes om en tidsbegränsning på minst tio års 

erfarenhet skulle ingå i kriterierna, men författarna tog beslutet att inte inkludera denna 

kriterie då detta ansågs kunna försvåra antalet anmälda deltagare.  

 

För möjlighet att genomföra intervjuerna kontaktades verksamhetschefer på olika 

diabetesmottagningar för godkännande. Kontakt med deltagarna utfördes via mail eller per 

telefon. I denna studie anses detta tillvägagångssätt varit ett lyckat förfarande för att 

komma i kontakt med rätt personer inom rimlig tid. Dock kan en konsekvens utgöras av att 

författarna fick kontakt med chefssjuksköterska eller annan ansvarig sjuksköterska vilken 

förmedlade förfrågan om deltagande, och att det då kan vara svårt att veta huruvida 

delatagarna uppfattade medverkan frivillig. Emellertid upprepades information om 

frivilligt deltagande inför varje intervju.  

 

Att två deltagare forskade inom området kan innebära att de under intervjun inte svarar på 

frågorna utan mer att de talar för sin sak. Författarna ansåg de två deltagarna som en styrka 

för studien då deras forskning bidrar till en ökad erfarenhet och kunskap inom området. 

Sammansättningen av deltagande anses av föreliggande studies författare stärka 

trovärdigheten. Dessutom arbetade deltagarna på fyra olika kliniker i Stockholm vilket 

ansågs bidra med ökad bredd av erfarenhet för studien. Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver att variationer inom yrkeserfarenhet, ålder och kön styrker trovärdigheten. 
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Emellertid anser författarna av föreliggande studie att det hade varit önskvärt med en större 

variation bland könen, vilket tyvärr är svårt att uppfylla då verksamheterna till största del 

består av kvinnor. Dock bidrog den manliga deltagaren med mycket goda inslag vinklade 

ur ett annat perspektiv vilket ger ytterligare betydelse av trovärdighet i studien. 

 

Inför intervjuerna utfördes provintervjuer av frågeguiden samt att teknisk utrustning 

kontrollerades i enlighet med Danielson (2012). Provintervjuerna var till stor hjälp då 

några av frågorna ändrades, och att de gav en viss uppfattning om vad som kunde 

förväntas. Dessutom stärktes känslan av kontroll hos författarna vilket bidrog till en 

förbättrad självkänsla och avslappnad inställning innan de riktiga intervjuerna ägde rum, 

vilket författarna ansåg vara en stärkande faktor för insamlandet av material. 

 

Flera deltagare hade inte haft tillräckligt med tid att läsa igenom informationen om studien 

innan eller kom inte ihåg innehållet. En konsekvens detta kunde utgöra var att deltagarna 

inte var tillräckligt insatta om vad frågorna skulle handla om samt att de kanske inte var 

tillräckligt förberedda, vilket kan ha resulterat i förlorad relevant information för resultatet. 

Författarna tror dock att detta inte påverkade resultatet i stor utsträckning då de flesta 

tänkte efter noga när en fråga ställdes. Deltagarna fick även möjlighet att ännu en gång läsa 

igenom informationen och ställa eventuella frågor innan intervjustart. Varje deltagare fick 

dessutom möjlighet att tillägga något vid slutet av intervjun för att inte gå miste om 

information (Danielson, 2012). 

 

För insamling av data användes en semistrukturerad intervjumetod. Denna metod ger 

möjlighet att fånga upp innehållsrika och detaljerade beskrivningar av fenomenet i studien 

vilket Danielson (2012) menar är en styrka i eftersökandet av erfarenheter. Detta innebar 

att öppna frågor ställdes vilket gav deltagaren möjlighet att fritt tolka vilka erfarenheter de 

önskade delge samt att dessa erfarenheter i enlighet med Masood m.fl (2010) framförs med 

deltagarens egna ord. Detta gav också en oförskönad och tydlig bild av deras individuella 

och subjektiva upplevelser. Till de öppna frågorna formulerades följdfrågor avsedda att 

användas vid behov för att fånga in alla delar i samtalet. Detta styrker även trovärdigheten i 

studien enligt Trost (2010). Det konstaterades i efterhand att denna frågeguide var ett gott 

stöd då det vid några tillfällen mot slutet av intervjun uppdagades att någon eller några 

delar inte kommit med, vilket resulterade i att information till resultatet inte gick miste.  

 

Vissa störande moment vid intervjutillfället kan ha påverkat informanten och då också 

resultatet i och med att denna blev avbruten. Vikten av att intervjua i en lugn miljö 

förklaras även av Trost (2010). Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser vilket var 

positivt då miljön var deras egen samt att detta var tidseffektivt för deltagarna.  

 

De sex intervjuerna vilka varade mellan 28 till 45 minuter ansåg författarna gav tillräckligt 

innehåll då samtliga frågor besvarades. Kvale och Brinkman (2009) menar att antalet 

intervjuer bör begränsas till lagom stor mängd för att innehållet ska kunna bli tillräckligt 

väl bearbetat. Dock hade ett större antal deltagare och ökad längd av intervjutid kunnat 

bidra till ökad bredd av erfarenheter och information om olika områden och på så vis 

förbättrat resultatet. 

 

Det insamlade materialet transkriberades i enlighet med Danielson (2012). Detta var ett bra 

sätt att återigen gå igenom och få en tydligare bild av intervjun. Själva transkriberingen tog 

tid att genomföra varpå dessa delades lika mellan författarna. Dock tog båda författarna del 

av samtliga transkriberingar då analysen genomfördes. Varje transkribering hade målet att 
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vara genomförd senast två dagar efter intervjutillfället, detta för att inte glömma bort 

eventuella nyanser eller ”tysta” händelser i samtalet, vilket utgör ytterligare en styrka för 

studiens trovärdighet. Vid några tillfällen var det svårt att uppfatta vad intervjudeltagaren 

sa vilket utgjorde en svårighet för transkriberingen. Detta uppmärksammades även vid 

intervjutillfällena, men författarna avstod att anmärka för att inte avbryta deltagaren eller 

riskera att nervositet uppstod vilket hade varit negativt för samtalet. Författarna anser att 

dessa tillfällen var så pass sällan att det inte påverkade resultatet i stort. De störande inslag 

vilka förekom under två intervjuer utgjorde också en svårighet för transkriberingen, men 

då transkriberingarna utfördes inom två dagar gav detta författarna möjlighet att lista ut ett 

missat ord då minnet fortfarande var färskt. 

 

När analysen påbörjades genomlästes materialet än en gång av författarna vilket Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) menar är en viktig del i analysfasen. Bearbetningen och 

kodningen av texten utförde författarna tillsammans för att direkt ha möjligheten att 

diskutera och lösa olika funderingar under arbetets gång, vilket författarna upplevde var ett 

bra tillvägagångssätt. Detta innebar även att författarna fick bearbeta det material vilket 

respektive inte transkriberat. Analysen resulterade i två kategorier med elva 

underkategorier vilka författarna av föreliggande studie anser spegla resultatet väl.  

 

Resultatet kan överföras till bland annat andra mottagningar eller avdelningar vilka överlag 

arbetar med kroniskt sjuka tonåringar där situationer vilka belysts i resultatet kan vara 

aktuella. Dock är det läsaren vilken avgör studiens överförbarhet. 

 

Slutsats 

 

Studiens resultat visar att diabetessjuksköterskor erfar att sjuksköterskors stöd är väsentligt 

för att tonåringar med typ 1 diabetes ska klara av att hantera sin sjukdom på bästa sätt. 

Sjuksköterskor erfar att personcentrerad vård är nyckeln till att utforma det stöd vilket den 

enskilda individen är i behov av. Vidare erfar sjuksköterskor att ett personcentrerat stöd 

uppnås med hänsyn till individens familjesituation, intressen, skola samt socialt nätverk. 

När problem eller svårigheter föreligger i behandlingen erfar sjuksköterskor vikten av att 

finna problemets kärna och tillsammans med individen nå en lösning vilken i praktiken går 

att uppfylla. 

 

Förslag på fortsatta studier 

 

Då det i studiens resultat betonas en personcentrerad vård anser författarna att det vore 

intressant med fler studier kring tonåringens upplevelse av att ha sjukdomen samt hur 

denne önskar behandlingen, vilket stöd denne önskar och när.  

 

Det vore även intressant att undersöka bakomliggande orsaker till varför en del tonåringar 

tar mer ansvar än andra.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Utifrån studiens resultat kan andra sjuksköterskor få inspiration om vilket stöd tonåringar 

kan behöva och få exempel på svårare situationer. De kan även inspireras av 

problemlösningar vilka framkom och få ett bredare perspektiv på det egna yrkesutövandet. 

Detta kan leda till att vården av tonåringar med typ 1 diabetes utvecklas. 
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