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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund  
 

I Sverige uppnår ofta ungdomar, 12 - 17 år, inte behandlingsmålen för diabetes vilket kan 

leda till uppkomst av diabeteskomplikationer och sviktande egenvård. För att förhindra 

detta krävs det att ungdomar får tillräcklig information gällande sjukdomen och 

behandlingen. Information till ungdomar bör anpassas efter individens behov och 

utvecklingsnivå. Vårdpersonal som arbetar med ungdomar ska även säkerställa att 

ungdomar har möjlighet att påverka och bestämma över vården. Information är en del av 

sjuksköterskans ansvarsområden och sjuksköterskor som arbetar med ungdomar bör 

tillgodose ungdomens behov av information för att främja till en god egenvård.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information till 

ungdomar, 12-17 år, med diabetes mellitus typ 1 för att främja egenvård. 

 

Metod 
 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes på sjuksköterskor verksamma på 

diabetesmottagning för barn och ungdomar. Sex intervjuer genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjumetod. Vid analys av intervjumaterialet användes en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat 
 

Det framkom att vid informationsgivning krävdes ett positivt bemötande, öppen 

kommunikation och en framtidsfokuserad arbetsmetod som motiverade ungdomar till en 

förbättrad egenvård. Informationen skulle även vara individuellt anpassad efter 

ungdomarnas intresse, kunskapsnivå och kognitiva förmåga för att tillgodose egenvården. 

En god relation och lämplig stöd från föräldrarna var en ytterligare faktor som främjade 

ungdomarnas egenvård. 

 

Slutsats  
 

Ett individ fokuserat förhållningssätt bör användas vid vård av ungdomar med diabetes 

mellitus typ 1. Informationen bör anpassas efter individens livssituation och behov. Ett 

framtids fokuserat och problemlösande förhållningssätt bör användas för att motivera 

ungdomar till en förbättrad egenvård.  

 

Nyckelord: Egenvård, Sjuksköterskor, Typ 1 diabetes, Ungdomar, Utbildning  
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INLEDNING 

 

Diabetes mellitus typ 1 [T1DM], tidigare känt som barndiabetes och insulinkrävande 

diabetes, är en av de vanligaste endokrina barnsjukdomarna (Nationella diabetesregistret, 

2014). Behandling av sjukdomen kräver god behandlingsföljsamhet och egenvård för att 

förhindra uppkomst av akuta och långvariga komplikationer (Silverstein m.fl., 2005). 

Enligt Silverstein m.fl. behöver ungdomar få information om sjukdomen och dess 

behandling för att kunna utföra egenvården. Information är en del av sjuksköterskans 

ansvarsområden och sjuksköterskor som arbetar med vård för unga bör vara medvetna om 

patientgruppens behov gällande information (World Health Organization [WHO], 2015a). 

Om ungdomar får information efter deras behov kan egenvården förbättras och i följd av 

det förhindra uppkomsten av diabeteskomplikationer.  

 

BAKGRUND  

 

Diabetes Mellitus typ 1 

 

Patofysiologi och etiologi 

 

T1DM är en kronisk sjukdom som drabbar β-cellerna i bukspottskörteln. En nedbrytning 

av β-cellerna sker på grund av en autoimmun reaktion, som leder till en minskad 

insulinproduktion. Nedbrytningen sker i varierande takt, men tenderar att ske snabbare hos 

små barn i jämförelse med vuxna (American Diabetes Association, 2013). 

 

Orsaken bakom uppkomsten av T1DM är inte helt klarlagd. Enligt American Diabetes 

Association (2013) är sjukdomen kopplad till genetiska faktorer, och den autoimmuna 

reaktionen har ett flertal genetiska predispositioner. Uppkomsten har även en koppling till 

ytterligare omgivningsfaktorer, men dessa faktorer är inte tydligt definierade. 

 

Prevalens och incidens 

 

År 2014 fanns det, enligt Nationella diabetesregistret (2014), ungefär 7000 barn och 

ungdomar (under 18 år) diagnostiserade med T1DM i Sverige, och ungefär 800 barn och 

ungdomar insjuknar varje år. Nationella diabetesregistret visar även att den största 

patientgruppen drabbad av diabetes, bland barn och ungdomar, är ungdomar mellan 12 och 

17 år.  

 

Blodsockerkontroll 

 

Systematisk egenmätning av blodsocker rekommenderas till alla med T1DM. Regelbunden 

blodsockermätning ger inblick i hur blodsockervärden förändras under dagen kopplat till 

olika aktiviteter och tillförsel av insulin. Detta ger en möjlighet att utföra åtgärder för att 

förhindra höga blodsockervärden (hyperglykemi) och låga blodsockervärden 

(hypoglykemi) (Måløy, 2013).   

 

Glykolyserat hemoglobin [HbA1c] återspeglar det genomsnittliga blodsockervärdet under 

de senaste 6-12 veckorna innan provtagningen (Sagen, 2013). Studier har visat att 

långvarigt höga värden av HbA1c är en riskfaktor för ett flertal diabeteskomplikationer, 

exempelvis ökad albuminutsöndring i urin (mikroalbuminuri), njurskada 

(diabetesnefropati) och näthinneskada (diabetesretinopati) (Demirel, Tepe, Kara & Esen, 

2013; Nordwall, Arnqvist, Bojestig & Ludvigsson, 2009).  
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Behandling  

 

En bristande produktion av insulin är grunden för T1DM, och behöver därmed behandlas 

med regelbunden insulintillförsel genom injektioner (insulinpennor) eller med hjälp av en 

insulinpump (Sagen, 2013). Eftersom båda behandlingsalternativen har för- och nackdelar 

behöver den som behandlas ta del av information om vad de olika alternativen medför. I en 

retrospektiv studie på barn och ungdomar med T1DM framkom det att prevalensen av 

syraförgiftning (ketoacidos), orsakad av höga blodsockervärden, var vanligare bland 

patienter behandlade med insulinpump, i jämförelse med patienter med regelbundna 

insulininjektioner. Allvarliga fall av hypoglykemi var dock vanligare bland patienter med 

regelbundna injektioner (Brorsson, Viklund, Örtqvist & Lindholm Olinder, 2015). Val av 

behandlingsmetod ska, med hänsyn till behandlingsalternativens för-och nackdelar, baseras 

på individens önskemål enligt Måløy (2013).   

 

Träning 

 

Enligt Chimen m.fl. (2012) har fysisk aktivitet en positiv effekt på välbefinnandet och 

minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med T1DM. Det finns en ökad 

risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar hos patientgruppen och fysisk aktivitet bör 

därför uppmuntras (Marshall & Flyvbjerg, 2006). Det har dock inte bevisats att fysisk 

aktivitet leder till förbättrad metabol kontroll hos patienter med T1DM. Det är till skillnad 

från diabetes mellitus typ 2 där fysisk aktivitet leder till sänkta värden av HbA1c, på grund 

av en förbättrad insulinkänslighet (Chimen m.fl., 2012).  

 

Trots de goda effekter fysisk aktivitet har väljer många med T1DM att inte utföra 

regelbunden fysisk aktivitet, på grund av en rädsla för hypoglykemi och otillräcklig 

information om strategier för att förhindra blodsockerfall (Brazeau, Rabasa-Lhoret, 

Strychar & Mircescu, 2008). Träning är ett komplext område som kräver god 

problemlösningsförmåga gällande blodglukosreglering, eftersom det finns risk för 

hypoglykemi likaså hyperglykemi under eller efter träning (Chao, Whittemore, Minges, 

Murphy & Grey, 2014). 

 

Alkohol och tobak 

 

Personer med T1DM kan drabbas hårdare av alkoholintag än personer utan diagnosen. 

Alkoholen har specifika effekter på den glykemiska kontrollen, och leder till ökad risk för 

hypoglykemi och ketoacidos (Scaramuzza m.fl., 2010). Alkoholen kan även påverka 

förmågan att hantera diabetesen, eftersom personer kan glömma att injicera insulin eller 

övervaka sitt blodsocker. Ytterligare kan alkoholintaget leda till sänkt medvetandetillstånd 

som i sin tur leder till minskad egenvård av diabetes (Barnard, Sinclair, Lawton, Young & 

Holt, 2012).  

 

Diabetes kan ge en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, speciellt vid fall där det finns 

en dålig metabol kontroll. Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar vid rökning och i en 

studie framkom det att 3,8 procent av alla fall av kardiovaskulära sjukdomar, bland 

personer diagnostiserad med någon typ av diabetes mellitus, var kopplade till rökning 

(Vazquez-Benitez m.fl., 2015). 
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Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 

 

WHO (2015a) definierar ungdomsåren från 10 till 19 år. I Nationella Diabetesregistret 

(2014) årsrapport framkommer det att ungdomar, mellan 12 och 17 år, är den största 

patientgruppen som inte uppnår behandlingsmålet för HbA1c (<57 mmol/mol). Endast 42 

procent uppnår målen för HbA1c, och medelvärdet i patientgruppen är 57 mmol/mol och 

över i samtliga åldrar. 

 

Prevalensen av psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd bland ungdomar med T1DM 

har studerats av Sivertsen, Petrie, Wilhelmsen-Langeland och Hysing (2014). Studiens 

resultat visar ingen skillnad i prevalensen av tillstånd som attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD), depression och ångest mellan ungdomar med T1DM och ungdomar 

utan diagnosen. Sivertsen m.fl. anser dock att tillstånden kan påverka ungdomars egenvård 

av T1DM och bör därför identifieras av vårdgivare.  

 

Scaramuzza m.fl. (2010) undersökning visar att förekomst av riskbeteenden, berörande 

alkohol, narkotika, tobak och sexuellt beteende, är lika stor hos ungdomar med T1DM som 

förekomsten av riskbeteenden hos ungdomar utan diagnosen. Ungdomar med dessa 

riskbeteenden rapporterade även en högre frekvens av behandlingsmisskötsel, i jämförelse 

med ungdomar utan riskbeteenden. Scaramuzza m.fl. anser att kunskap om förekomsten av 

riskbeteenden kan hjälpa vårdpersonalen att i tid påbörja det preventiva arbetet och 

informera om akuta diabeteskomplikationer.  

 

Att leva med diabetes mellitus typ 1 

 

En kvalitativ studie av Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2009) undersöktes 

upplevelsen av att vara ungdom och leva med T1DM samt dess påverkan på föräldrarna. 

Frigörelsen från föräldrarna beskrevs som en sammanstötning mellan ungdomarnas längtan 

till självständighet och föräldrarnas oro att behandlingen inte sköts samt försök att 

bibehålla ansvar för egenvården. Ungdomarna uttryckte även att sjukdomen lett till en 

förlorad känsla av spontanitet, med hänsyn till att aktiviteter och matvanor måste planeras 

för att förhindra hypoglykemi. I en norsk nationell studie av Frøisland m.fl. (2013) 

undersöktes livskvaliteten hos barn- och ungdomar med T1DM. Enligt denna studie 

påverkas livskvaliteten negativt av dålig metabol kontroll, samt att höga värden av HbA1c.  

 

Egenvård 

Egenvård definieras av Orem (2001) som en självständigt utförd handling för att bibehålla 

liv, hälsa och välbefinnande hos en själv. När en individ inte har förmågan att utföra 

egenvård uppstår ett egenvårdsbehov, vilket betyder att individen är beroende av stöd från 

en annan person för att förhindra en försämring av hälsan. Vid egenvårdsbehov arbetar 

vårdgivare med helping methods för att bibehålla och främja hälsan. Helping methods kan 

vara att man aktivt utför en uppgift åt personen med egenvårdsbehov, men det finns även 

metoder för att främja egenvården. Denna typ av helping methods kan leda till att 

individen får förmågan att sköta sin egenvård självständigt. Sådana helping methods kan 

vara skapande av en utvecklande miljö, där individen har möjlighet att ta ansvar för 

egenvården, och undervisning, där individen har möjlighet att utveckla mer kunskap inom 

områden där det finns ett egenvårdsbehov.  
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Egenvård hos ungdomar 

 

God egenvård kräver att ungdomar är medvetna om hur insulin- och kostintaget bör 

justeras vid olika aktiviteter, exempelvis träning, samlag eller alkoholintag vilket beskrivs 

på Ung Diabetes hemsida (www.diabetes.se). I Chao m.fl. (2014) studie uppger 51 procent 

av ungdomar att de aldrig eller vid enstaka fall gör en kost - och insulinförändring vid 

träning.  Vidare framkommer det att ungdomar som fått diagnosen T1DM under tonåren 

och haft sjukdomen i mindre än två år har en bättre egenvård, jämfört med ungdomar som 

haft sjukdomen under längre tid. Studien visar även att ungdomar som insjuknat under 

barndomen har en sämre egenvård trots att de har levt med sjukdomen under en längre tid. 

Chao m.fl. anser att orsaken bakom detta är att de som insjuknat i barndomen inte fått 

tillräcklig information, eftersom all utbildning vid insjuknandet var riktad mot föräldrarna.  

 

Information till ungdomar 

 

Henriksson och Sjölin (u.å.) definierar information som ett meningsfullt innehåll utav 

kommunikation som är en nödvändig förutsättning för att få kunskap. Vidare beskriver 

Henriksson och Sjölin information som fakta eller underrättelser som förmedlas.  

 

Enligt WHO:s standard för vård av ungdomar ska all vårdpersonal säkerställa att ungdomar 

har möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vård. Detta innebär att all 

sjukvårdspersonal ska aktivt försöka identifiera ungdomens individuella mål och anpassa 

vården efter ungdomens önskemål (WHO, 2015a). 

 

Resultaten av Robinson (2015) studie visar att ungdomar som inte har ordentlig förståelse 

för effekterna av T1DM tenderar att ignorera diagnosen och därmed även sin egenvård. För 

att förhindra att egenvården ignoreras krävs det att vårdpersonal har en förståelse för 

ungdomars tankar kring sjukdomen. Exempelvis uppfattas ödmjukhet och förståelse för 

individers olika livssituationer positivt och stödjer ungdomar att göra förändringar som 

stärker egenvården. Denna förståelse gör det enlig Robinson även möjligt att ge lämplig 

information som är anpassad för individuella behov.   

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

Information 

 

Sjuksköterskans ansvar att ge information beskrivs i International Council of Nurses [ICN] 

etiska kod (2014) där det framkommer att information bör anpassas efter individers behov. 

Detta innebär att informations innehåll och metod för informationsgivande anpassas efter 

den enskilda individen. Silverstein m.fl. (2005) betonar att vid vård av ungdomar med 

T1DM bör information anpassas efter individens ålder, sjukdomsbild, mognadsgrad, 

kulturella bakgrund samt att informationen ska ges i en takt som passar ungdomen. Vid 

behandling av ungdomar anser WHO (2015b) att vårdpersonal ska säkerställa att det finns 

tid och möjlighet för ungdomar att framföra vilka områden de önskar ha mer information 

om.  

 

Kommunikation 

 

Söderbäck (2013) anser att vid möte och samtal med ungdomar bör sjuksköterskor ha goda 

kunskaper i kommunikation som fokuserar på hälso- och sjukvård.  

http://www.diabetes.se/
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Söderbäck (2013) tillägger även att kunskaper om ungdomars livssituation, tidigare 

erfarenheter av vården, kognitiva och kommunikativa förmåga behövs för att möta och 

samtala med ungdomar på ett bra sätt. 

 

Powell, Hilliard och Anderson (2014) beskriver Motiverande Samtal [MI] som en 

arbetsmetod med fokus på att utforska och lösa problem i patientens beteende. Detta görs 

genom att utvärdera patientens reflektioner kring det egna beteendet och vilka 

beteendeförändringar som kan gynna patienten. Powell m.fl. anser att MI är en lämplig 

metod att använda hos ungdomar med T1DM eftersom tonåren är en period där 

ungdomarna kämpar med att upprätta oberoende och självständighet. Vidare beskriver 

Powell m.fl. att MI ger ungdomarna möjlighet att välja mål att fokusera på under 

mottagningsbesöken. Studien visar att MI har en bra effekt på ungdomar med T1DM, 

eftersom samtalen motiverar ungdomar till beteendeförändringar som kan leda till 

förbättring i behandlingsföljsamhet.  

 

Vård av ungdomar  

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgar i 2 § att all hälso- och sjukvård 

ska utföras med respekt för patienters integritet och rätt till självbestämmande. I 

barnkonventionen artikel 12 framkommer det även att alla barn ska ha möjlighet att 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör barnet, och att åsikterna ska beaktas och 

tillmätas med hänsyn till barnets ålder och mognad (United Nations Children’s Fund 

[UNICEF] Sverige, 2009).   

 

WHO (2015b) anser att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska säkerställa att möten 

med ungdomar kan ske utan föräldrar närvarande. Detta grundar sig på att ungdomar 

tenderar att känna sig mindre trygga att uttrycka sina behov inom sjukvården i jämförelse 

med vuxna. Enligt Chao m.fl. (2014) behöver ungdomar även en säker miljö för att känna 

sig trygga med att diskutera känsligare ämnen, exempelvis kroppsliga symptom, 

alkoholbruk och sexualliv. 

 

Enligt Silverstein m.fl. (2005) bör nivån av föräldrarnas involvering i vården diskuteras 

med ungdomen och dess föräldrar. Om föräldrars involvering diskuteras kan ungdomen bli 

mer motiverad att sköta delar av egenvården som ungdomen valt att vara ansvarig för. 

Detta kan även leda till förbättrade blodsockervärden. I en studie av Viklund och Wikblad 

(2009) beskriver ungdomar med T1DM att ett teamarbete med föräldern, där kunskap och 

ansvar delas, främjar egenvården. Föräldrarna fungerar då som stöd och hjälper ungdomen 

i områden där kunskap saknas och om egenvården inte kan upprätthållas.  

 

Problemformulering 

 

Enligt Nationella diabetesregistret (2014) är ungdomar, 12-17 år, en patientgrupp som inte 

alla uppnår behandlingsmålet HbA1c. I studien utförd av Chao m.fl. (2014) framkommer 

det att ungdomar inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen för att kunna utföra en god 

egenvård. Egenvården kan stärkas av individanpassad information från sjuksköterskor 

(Orem, 2001). Kommunikation och möten med ungdomar kräver goda kunskaper hos 

sjuksköterskan för att säkerställa ett bra informationsutbyte (Söderbäck, 2013; WHO, 

2015b). Enligt Robinson (2015) krävs det även förståelse för ungdomens livssituation och 

orsak bakom den sviktande egenvården för att det ska vara möjligt att ge information 

anpassad efter individens behov.  
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Med hänsyn till att informationsgivandet påverkas av ovannämnda faktorer är det av 

intresse att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar informationsgivandet till ungdomar, 12-

17 år, med T1DM.  

 

SYFTE  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge information till 

ungdomar, 12-17 år, med diabetes typ 1 för att främja egenvård. 

 

METOD  

 

Val av metod  

 

Syftet med studien var att få förståelse över sjuksköterskors erfarenheter, och därför 

användes en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen beskrivs av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) som en neutral analys av information som inhämtats från människors 

berättelser kring deras erfarenheter. För att ta del av sjuksköterskors erfarenheter beslutade 

författarna att använda en kvalitativ intervjumetod. Metodvalet stöds av Polit och Beck 

(2012) som beskriver den kvalitativa metoden som det främsta sättet att få fram subjektiv 

och djupgående information inom ett visst område. 

 

I utformningen av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuform baserat på 

Kristenssons (2014) åsikt att detta ger deltagarna möjlighet att berätta fritt om sina 

erfarenheter. Enligt Gillham (2008) är den semistrukturerande metoden lämplig då den 

även ger möjlighet att få ett ökat djup i studien, med hänsyn till att deltagarnas svar kan 

följas upp under intervjuns gång.  

 

Urval 

 

På flertal sjukhus i Sverige struktureras vården på så vis att det är på diabetesmottagningar 

patientutbildning och uppföljning av behandling sker (Akademiska sjukhuset, u.å.; 

Södersjukhuset, 2015). Av denna anledning intervjuades sjuksköterskor verksamma på 

diabetesmottagning, eftersom de har erfarenhet och kompetens av att följa patienter över 

en längre tidsperiod. 

 

Urvalskriterier 

 

Det krävdes att deltagare skulle uppfylla vissa inklusionskriterier för att inkluderas i 

studien. Enligt Benner (1993) krävs det minst två års yrkesutförande för att sjuksköterskor 

ska vara kompetenta inom ett område. Av denna anledning var ett inklusionskriterie att 

deltagarna hade minst två års yrkeserfarenhet på diabetesmottagning för barn och 

ungdomar. Henricson och Billhult (2012) anser att i kvalitativa studier med liten 

urvalsgrupp bör man sträva efter variation i urvalet. För att få variationsrikt urval fanns det 

inget inklusionskriterie berörande vidareutbildning. Detta innebar att både grundutbildning 

för sjuksköterskor samt olika typer av specialistutbildning var godkända enligt 

urvalskriterierna.  
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Urvalsgrupp  

 

Sex sjuksköterskor deltog i intervjustudien, varav samtliga var kvinnor. Deltagarna var 

mellan 41 och 64 år gamla, och hade varit verksamma som sjuksköterskor i minst 17 år. 

Sjuksköterskorna hade arbetat på diabetesmottagning för ungdomar i tre till 33 år. Alla 

deltagande sjuksköterskor var specialistutbildade. Tre sjuksköterskor hade 

specialistutbildning i barn- och ungdomsvård, en hade specialistutbildning i diabetesvård 

och två sjuksköterskor var specialistutbildade i både barn- och ungdomsvård samt 

diabetesvård.  

 

Genomförande och datainsamling  

 

Inhämtning av tillstånd 

 

Chefssekreterare på ett sjukhus med inriktning på barn- och ungdomsvård kontaktades 

genom telefon i syfte att få kontaktinformation till verksamhetschef. Sedan skickades 

ansökan om att få utföra studien via elektronisk post [e-post] till verksamhetschefen, med 

en kort beskrivning av studiens upplägg (Bilaga A). Två ytterligare brev skickades via e-

post till verksamhetschefer för barnsjukhus, utan kontakt med chefssekreterare. Samtliga 

sjukhus som kontaktades var placerade i två städer i mellersta Sverige. I samband med att 

samtycke gavs från verksamhetschef gavs även kontaktinformation diabetesmottagningens 

enhetschef. Förfrågan om deltagare och information om studien (Bilaga B) skickades 

genom e-post till enhetschefen. Återkoppling med enhetschef skedde genom telefonkontakt 

där kontaktinformation till intresserade sjuksköterskor gavs. Planering av tid och plats för 

intervjuer utfördes i samråd med deltagarna genom telefonsamtal, och i ett fall e-

postkontakt. 

 

Intervjuguide 

 

I enlighet med Kristensson (2014) bildades en intervjuguide eftersom detta kan leda till en 

ökad struktur i intervjun. Intervjuguiden (Bilaga C) skapades bestående av 15 frågor och en 

avslutande fråga, samt två generella följdfrågor. Ett antal frågor i intervjuguiden hade 

specifika följdfrågor och stödord kopplade till sig. Följdfrågorna och stödorden användes 

vid behov och lades till i intervjuguiden med hänsyn till Gillhams (2008) åsikt att 

följdfrågor ger möjlighet att få kompletterande svar, och säkerställer att deltagarna i 

studien berör liknande områden.  

 

Pilotintervju 

 

En första pilotintervju genomfördes på en person med vårderfarenhet, men som inte var 

inkluderad i urvalsgruppen på grund av att personen inte uppfyllde urvalskriterierna. 

Denna pilotintervju genomfördes i syfte av att öva på intervjuguiden och få vana i hur 

inspelningsmaterial fungerade, eftersom Gillham (2008) anser att större fokus är på 

samtalet om intervjuaren är bekväm i intervjusituationen. Efter pilotintervjun 

omformulerades två frågor i intervjuguiden på grund av att frågorna framstod som oklara. 

Den inkluderade intervjuguiden (Bilaga C) var resultatet av dessa revideringar och 

användes i följande intervjuer.   

 

Ytterligare en pilotintervju genomfördes. Efter denna pilotintervju gjordes ändringar på 

stödorden på en fråga i intervjuguiden. Intervjuguiden ändrades inte ytterligare efter denna 

ändring.  
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Resultaten ur denna pilotintervju inkluderades i studiens resultat, eftersom deltagaren 

uppfyllde urvalskriterierna och gav svar som svarade mot syftet.  

 

Intervju 

 

För att inte få ett för stort material och gå miste om viktiga detaljer valde författarna att 

genomföra sex till åtta intervjuer. Detta stöds av Trost (2010) som menar att för många 

intervjuer kan leda till att materialet som inhämtas blir ohanterligt och viktiga detaljer 

missas vid analysen.  Vid varje intervjus start genomfördes en presentation av författarna, 

studiens syfte samt intervjuns upplägg (Bilaga D). Kopplat till presentationen inhämtades 

återigen informerat samtycke muntligen före intervjuns start.  

 

Båda författarna var delaktiga vid intervjutillfällena, där en utförde intervjun tillsammans 

med deltagaren. Den andra författaren satt och lyssnade aktivt för att säkerställa att alla 

frågor i intervjuguiden berördes och ställde eventuella oberörda frågor vid slutet av 

intervjun. Intervjuerna utfördes på detta sätt i enlighet med Trost (2010) som anser att 

oerfarna intervjuare kan dra nytta av att arbeta i par under intervjun eftersom partnern då 

fungerar som ett stöd. Författarna utförde hälften av intervjuerna var för att få en större 

variation i intervjuerna, vilket stöds av Trost (2010) som även anser att detta kan ge en 

ökad informationsmängd. Intervjuerna varade från 23 till 31 minuter och utfördes på 

deltagarnas arbetsplatser, enligt önskemål från deltagare. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av diktafon efter att muntligt samtycke inhämtats från deltagaren före intervjuns start. 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att inspelning av intervjuer gör att detaljer inte missas 

och intervjuare kan vara fokuserade på samtalet. Intervjuerna spelades in av denna 

anledning.  

 

Dataanalys 

 

Databearbetning 

 

Transkription genomfördes, utav författaren som utfört intervjun, inom ett dygn efter varje 

intervju, i syfte av att minnet av intervjun skulle underlätta transkriberingsarbetet (Gillham, 

2008). Med hänsyn till att databearbetningen skulle genomföras snabbt efter utförd intervju 

bestämdes det att båda författarna skulle utföra transkriberingsarbetet. För att säkerställa att 

det inte skulle bli skillnader beroende på vilken av författarna hade utfört transkriberingen 

bildades riktlinjer för hur bearbetningen skulle utföras. Riktlinjerna utformades efter 

Gillham (2008) rekommendationer som är följande; intervjuarens och deltagarens tal ska 

markeras på olika sätt, markeringar bör finnas för tal som inte kunde höras på inspelningen 

samt markeringar för pauser i talet. Riktlinjerna för transkribering var att intervjuarens tal 

markerades med ett versalt I och frågor från intervjuguiden underströks. Deltagarens svar 

markerades med ett versalt D och fetmarkering gjordes på ord med särskild betoning. Ljud 

som inte kunde uttolkas från ljudinspelning markerades med bindestreck. Längre pauser 

och skratt skrevs ut inom parantes, eftersom Gillham anser att detta kan förhindra att 

ordens mening misstolkas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Analysprocessen 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. Med detta som grund valdes 

en kvalitativ innehållsanalys, utifrån en induktiv ansats, där det manifesta innehållet lyftes 

fram. Detta gav möjlighet att beskriva innehållet av de genomförda intervjuerna och 

identifiera de skillnader och likheter som fanns mellan sjuksköterskornas erfarenheter.  
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Det första steget i analysprocessen bestod av att de transkriberade intervjuerna lästes 

igenom i sin helhet. Detta gjordes efter Kristensson (2014) rekommendation som beskriver 

att läsningen ger möjlighet att få en övergripande förståelse av textens innehåll och hitta 

delar som bör analyseras.  

 

I andra steget identifierades intervjuernas meningsbärande enheter, som i enlighet med 

Kristensson (2014) är textdelar som enbart är relaterade till studiens syfte. Vidare valdes 

meningsenheter enligt Danielsons (2012) åsikt om att meningsenheterna ska innehålla 

värdeord för att besvara syftet.  

 

I tredje steget kondenserades meningsenheterna för att göra texten kort, tydlig och 

lätthanterlig. Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna till koder. Detta 

gjordes efter Lundman och Hällgren Graneheim (2012) åsikt att abstraktionen är en 

process där det värdefulla innehållet i meningsenheterna tas fram. Koderna bestod av ett 

fåtal ord som sammanfattade meningsenheterna, i enlighet med Kristenssons (2014) 

definition.  

 

Under det fjärde steget bildades subkategorier och kategorier (Tabell 2) i enlighet med 

Danielson (2012) som beskriver dessa som flera grupper av koder som har samma eller 

liknande innehåll. Koder grupperades och samlades under en subkategori. Sedan sorterades 

subkategorierna in i övergripande kategorier. Kategorierna bestod av ett huvudbegrepp 

som återfanns i samtliga subkategorier och som identifierats under analysprocessen.  

 

Författarna valde att arbeta tillsammans under hela analysprocessens olika steg. 

Meningsenheterna, kondenserade meningsenheterna, koderna, subkategorierna och 

kategorierna (Tabell 1) valdes genom att författarna diskuterade med varandra. De texter 

och ämnen som inkluderades i analysen och ansågs besvara syftet framtogs genom 

diskussion och vid oenighet fortsatte diskussionen tills en enighet nåtts.   

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategorier 

En del säger det, 

det känns som 

man kommer hit 

och får betyg på 

hur man sköter 

sig 

Känsla av att få 

betyg på skötsel 

Känsla av 

bedömande 

Bemötande Professionellt 

förhållningssätt   

Jag försöker vara 

väldigt icke-

dömande och 

peppande här 

inne. Ibland så 

måste man ta i 

örat för att det 

verkligen är 

skarpt läge 

Vara icke-

dömande och 

peppande, men 

ta i i skarpt läge 

Icke-dömande 

och positivt 

bemötande 

Bemötande  Professionellt 

förhållningssätt 
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Trovärdighet 

 

Danielson (2012) anser att en trovärdig studie kräver att reflektion av hela studiens 

uppbyggnad och resultat ska genomföras genomgående under studiens gång. Intervjufrågor 

skrivna i intervjuguiden formulerades på ett sådant sätt att deltagarnas svar inte skulle 

påverkas av författarnas egna hypoteser, vilket enligt Trost (2010) har en negativ påverkan 

på studiers trovärdighet. Intervjuguiden användes även som en grund för samtliga 

intervjuer i syfte att stärka intervjuernas reliabilitet och förhindra att intervjuerna skilde sig 

mycket berörande ämnen som diskuterats. Intervjuerna spelades även in, med samtycke 

från deltagarna, och transkriberades i sin helhet i linje med Trost åsikter om trovärdiga 

datainsamlingsmetoder.   

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Under arbetets gång har vi strävat efter att utgå från ett objektivt förhållningssätt. Detta 

innebär att all data som svarat mot syftet har inkluderats och analyserats. I ämnen där 

olikheter funnits bland deltagarna har samtliga sidor representerats objektivt utan 

personliga värderingar eller åsikter från författarna, i enlighet med Helgesson (2015) 

beskrivning av objektivitetskravet för forskning.  

 

Informerat samtycke 

 

Inför studiens början fick samtliga deltagare skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och genomförande, detta gav deltagarna möjligheten att göra ett informerat val 

(Vetenskapsrådet, 2011). Muntligt samtycke inhämtades innan intervju genomfördes, 

genom telefonkontakt med deltagare. För att säkerställa att deltagare inte samtyckt på 

grund av påtryckningar eller tvång informerades deltagarna, innan start av intervjuer, om 

att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sitt medverkande när som 

helst under intervjun. Detta skedde eftersom deltagarnas autonomi och personliga integritet 

ska respekteras vid all forskning (Helgesson, 2015; Kristensson, 2014). Studiens syfte 

upprepades vid intervjutillfällena för att säkerställa att deltagare tagit del av informationen 

samt förstått studiens syfte och upplägg och därmed inhämtades även ett muntligt 

samtycke innan start av intervjuerna.  

Konfidentialitet 

 

För att skydda deltagarnas integritet och identitet hanterades alla utlämnade uppgifter 

konfidentiellt i studien. För att hålla konfidentialiteten ska man enligt Helgesson (2015) 

säkerställa att inga uppgifter knutna till deltagare i studien är tillgängliga för utomstående. 

För att skydda konfidentialiteten utifrån detta lagrades alla uppgifter, ljudfiler och 

transkriberat material, på en lösenordsskyddad dator som endast författarna hade tillgång 

till. Efter att intervjuerna hade transkriberats tillfördes ett kodnummer till varje enskild 

intervju, och ljudfilerna raderades i syfte att utlämnad information inte skulle kunna 

kopplas till en specifik deltagare. 

 

Nyttjande  

 

Uppgifter som samlades kring de enskilda deltagarna användes endast i denna studie för 

forskningsändamål. Inga uppgifter utlånades eller gavs vidare till andra parter, vilket stöds 

av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om hantering av forskningsmaterial.  
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RESULTAT   

 

Resultatet av intervjuerna visade att det fanns tre kategorier som samtliga deltagande 

sjuksköterskor ansåg påverkade informationsgivningen till ungdomar. Dessa kategorier är 

professionellt förhållningssätt, anpassning av information samt föräldrars roll. Resultatet 

presenteras med hjälp av citat från samtliga intervjuer. Vilken intervju citaten har hämtats 

från presenteras inte för att bibehålla deltagarnas anonymitet. Av samma anledning gjordes 

mindre språkliga ändringar i citaten för att säkerställa att deltagare inte var identifierbara 

genom citaten.   

        

Tabell 2. Ur analysprocessen framkomna subkategorier och kategorier.   

 

Subkategorier Kategorier 

Bemötande  

Kommunikation 

Arbetsmetod 

Professionellt förhållningssätt 

Intresse 

Kunskapsnivå 

Kognitiv förmåga 

Anpassning av information 

Stöd 

Relation till ungdom 

Föräldrars roll 

 

Professionellt förhållningssätt 

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev förhållningssättet till ungdomarna som motiverande 

och med fokus på individen. Sjuksköterskorna lade speciellt fokus på bemötande och 

kommunikation till ungdomar vid informationsöverföring samt arbetsmetoder som 

motiverar till en förbättrad egenvård.  

 

Bemötande  

 

Vikten av ett bra bemötande betonades under samtliga intervjuer. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att informationsgivningen alltid bör utgå ifrån ungdomen. Detta gäller främst 

att hitta var ungdomen befinner sig i sin egenvård och vad dess behov är.  

 

Det är där vi börjar. Vad kan bli bättre. Att vi börjar alltid, alltid utifrån var 

patienten befinner sig.  

 

Återkommande i studien framkom det att ett positivt och framtidsdrivande bemötande 

kunde motivera ungdomar till beteendeförändringar som främjar egenvården. 

Sjuksköterskorna ansåg att mötet inte skulle vara fokuserat på vad som sviktade i 

egenvården utan vad som kunde förbättras. Samtliga sjuksköterskor angav HbA1c-

provtagning som en situation som ungdomar kan uppleva som avslöjande och dömande.  

Det viktigaste ansågs därför vara att informationen som gavs skulle vara fokuserad på 

metoder för att förbättra blodvärdena. Att endast diskutera det som inte fungerar i 

egenvården är inte ett effektivt sätt att främja egenvården, enligt sjuksköterskorna.  

 



 

12 

Jag försöker vara väldigt icke-dömande och peppande här inne. Ibland så måste 

man ta i örat för det verkligen är skarpt läge.  

 

Kommunikation 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien poängterade att god kommunikation med ungdomen var 

viktig för att förstå ungdomens behov av information. Vidare betonades det att 

kommunikationen bör ske mellan sjuksköterska och ungdomen, där föräldrar tar en mer 

passiv roll som lyssnare.  

 

Men vi utgår alltid från hur mycket barnet kan förstå av vad vi säger (...) Så 

framförallt med dem pratar vi och föräldrarna lyssnar också.  

 

I intervjuerna framkom det även att ungdomen kan hamna i underläge mot föräldrar och 

sjuksköterska. Ett exempel på hur sjuksköterskorna arbetade för att förhindra denna 

underlägesposition, var att ungdomen först fick tala vid mötets start. Detta gav ungdomen 

möjlighet att yttra sina egna åsikter om hur egenvården fungerade och önskemål angående 

egenvården. Detta kunde även förhindra att föräldrars eller sjuksköterskans åsikter var det 

ledande i samtalet.  

 

Det är barnets och ungdomens sjukdom, så det är den som först måste få prata vid 

ett samtal för de är viktigast.  

 

Arbetsmetod 

 

Enligt sjuksköterskorna, behövs förståelse för orsaken bakom den otillräckliga egenvården 

hos ungdomen och utan den förståelsen är det inte möjligt att ge passande information. 

Vidare betonade sjuksköterskorna att om ungdomen var involverad och verbal i samtalet 

kunde aspekter av egenvården i behov av förbättring identifieras.  

 

Man försöker nysta lite, varför tror du att du ligger högre här? (...) Det viktigaste 

är vad ungdomen tror helt enkelt.  

 

En genomgående arbetsmetod bland sjuksköterskorna i studien var uppsättande av mål för 

egenvården. Dessa mål skapades baserat på områden som ungdomen beskrivit att 

egenvården sviktade under mötet. Sjuksköterskan och ungdomen kom sedan överens om 

vilka mål som ska prioriteras och information gavs till ungdomen om hur dessa mål kan 

uppnås inför nästa återbesök på mottagningen.  

 

Nu har vi pratat och vi har kommit fram till någonting, vad är ditt mål till nästa 

gång?  

 

Anpassning av information 

 

Att informationen måste anpassas efter den individuella ungdomen framkom i alla 

intervjuer. Sjuksköterskorna i studien ansåg att anpassning av information bör ske utifrån 

ungdomens intresse, kunskapsnivå och kognitiva förmåga. 
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Intresse 

 

Sjuksköterskorna uttryckte åsikter om att informationen bör anpassas eftersom 

diabetesdiagnosen inte alltid är en prioriterad del av ungdomens liv. En förståelse för 

ungdomarnas prioritering uttrycktes utav sjuksköterskorna, som strävade efter att anpassa 

informationen individuellt efter intressen och prioriteringar. 

 

Det är kanske inte så prioriterat område att sköta sin sjukdom. Utan det är väl så 

mycket annat som händer i deras liv som de prioriterar mer.  

 

Sjuksköterskorna strävade efter att hitta ungdomarnas intressen, i syfte att få förståelse 

över vilka delar av egenvården som var prioriterade. Detta arbetssätt, ansåg 

sjuksköterskorna, gav ökad förståelse för ungdomarnas vardag, samt i vilka aspekter 

egenvården sviktade. Utifrån detta kunde anpassad information ges efter ungdomarnas 

behov och intressen. Detta ansågs göra det enklare att motivera ungdomar till en god 

egenvård eftersom diabetesvården kan kopplas till områden som är mer prioriterade än 

sjukdomen.   

 

Det behöver inte alltid vara diabetesen. Det kan vara någonting från fritiden som 

dem tycker är roligt. Har man fått in de lite mer på tåget (...) så är det lättare att 

komma in även på hur vardagen ser ut.  

 

Kunskapsnivå 

 

Enligt sjuksköterskorna kan en sviktande egenvård bero på bristande kunskap hos 

ungdomen. Att repetera tidigare given information, exempelvis när insulin bör injiceras 

och kostråd, ansågs vara gynnsamt för att främja egenvården. Två anledningar till varför 

repetition av information skulle vara effektivt framkom. En anledning var att ny forskning 

kan ha tagits fram sedan ungdomen insjuknat och uppdaterad information bör därför ges. 

Ytterligare ett skäl som beskrevs under intervjuerna, var att ungdomar som insjuknat i tidig 

ålder kanske inte tagit del av all information som gavs vid insjuknandet, eftersom 

informationen var riktad till föräldrarna. Den grundläggande informationen behöver i 

sådana fall även ges till ungdomen när den nått en passande ålder, enligt sjuksköterskorna.  

 

Man har förutsatt att dem har fått kunskap via föräldrarna. Men det kanske inte 

alls är på det sättet.  

 

Då brukar vi oftast berätta igen den här grundläggande utbildningen (...) det blir 

lite av en omstart.  

 

Kognitiv förmåga  

 

Under samtliga intervjuer framkom det att information måste anpassas efter ungdomens 

mognadsgrad. Sjuksköterskorna lade speciellt fokus på vikten av att vara medveten om 

ungdomens förmåga att ta till sig information samt förmågan att ta ansvar över sin 

diabetes. Sjuksköterskorna ansåg att förmågan att sköta egenvården var kopplad till 

ungdomens mognadsgrad, som inte nödvändigtvis var direkt kopplad till den biologiska 

åldern. Det betonades att en bedömning av ungdomens ansvarsförmåga måste ske vid 

planering av hur egenvården ska skötas.  
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Sen behöver inte biologisk ålder säga allt, tonåringar är mer eller mindre mogna 

att ta ansvar.  

 

Sjuksköterskorna talade även om neuropsykiatriska diagnosers påverkan på ungdomar med 

T1DM. I intervjuerna framkom det att neuropsykiatriska sjukdomar kan påverkad 

förmågan att skapa den struktur som krävs för att ha en god egenvård. Det framkom dock 

inte om det fanns speciella arbetsmetoder för informationsgivandet till ungdomar med 

neuropsykiatriska tillstånd. Samtliga sjuksköterskor ansåg att ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser var i större behov av stöd från vårdgivare och föräldrar.  

 

Vi har blivit mer och mer medvetna om att ungdomar med neuropsykiatriska 

tillstånd ADHD, ADD, den typen av problematik har det mycket svårare. Där 

behöver man mer stöd och hjälp på ett annat sätt.  

 

Föräldrars roll  

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att föräldrar har en viktig roll i ungdomarnas vård och att 

vården bör anpassas efter relationen mellan föräldrar och ungdomen samt nivån av 

föräldrastöd. 

 

Stöd 

 

Samtliga sjuksköterskor betonade betydelsen av stöd från föräldrar, och ansåg att 

föräldrastödet var viktigt för att säkerställa en god egenvård under hela ungdomstiden. 

Arbetet för att ungdomarna skulle bli mer självständiga i sin egenvård skedde genom att 

ansvaret för egenvården förflyttades från föräldrar till ungdom i en takt som passade 

ungdomens utveckling. Sjuksköterskorna beskrev att detta arbete genomfördes på så vis att 

större fokus och ansvar för egenvården lades på ungdomen under uppväxten. 

 

Föräldramedverkan under hela uppväxten är jätteviktig. Men att det också är 

viktigt att man som ungdom får vara med, och att det är en överenskommelse 

mellan förälder och ungdom.  

 

Situationer där denna övergång inte lyckades beskrevs även i intervjuerna. Det framkom 

att det fanns fall där sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna släppte ansvaret i en för 

tidig ålder, när ungdomen inte var kapabel att ta över egenvården fullständigt. 

Sjuksköterskorna beskrev även att det kunde gå åt andra hållet, när föräldrar inte ville 

lämna över ansvar till ungdomen. Detta kunde då leda till konflikter inom familjen 

eftersom ungdomens autonomi för sin vård inte respekterades.  

 

En del föräldrar (...) släpper när de tycker att nu borde du kunna klara dig själv. 

Släpper alldeles för mycket, medan vissa är för övervakande. Så det krockar med 

tonåringens integritet.  

 

Relation till ungdom 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att en god relation mellan ungdom och föräldrar hade en 

positiv påverkan på egenvården. Vid en god relation, ansåg sjuksköterskorna, fanns ett bra 

samarbete runtom diabetesvården och ungdomen kunde få det stöd den önskade från 

föräldrarna. Det framkom att en svår relation mellan ungdom och föräldrar kunde vara en 

faktor bakom den sviktande egenvården.  
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Egenvården kunde i sådana fall påverkas negativt, eftersom ungdomar väljer att inte 

involvera föräldrarna. 

 

Finns det mycket konflikter hemma omkring diabetes, då får det ofta negativa 

följder. (...) Då orkar ungdomarna inte, då skiter dem i det eller ljuger om 

blodsockervärden.  

 

Det framkom även att en dålig relation kunde ha en negativ påverkan på mötet mellan 

sjuksköterska och ungdom. Det fanns skillnader mellan sjuksköterskorna hur de hanterade 

en sådan relation. En metod för att hantera detta, som framkom i intervjuerna, var att 

sjuksköterskor valde att träffa ungdomen först och all information gavs enskilt. Därefter 

anslöt föräldrarna till mötet och den information som ungdomen uttryckt föräldrarna skulle 

ta del av upprepades. Det framkom även att vissa sjuksköterskor valde att träffa ungdomar 

enskilt, oavsett hur relationen såg ut, för att ge ungdomar möjlighet att träffa sin 

sjuksköterska utan föräldrar närvarande.  

 

Det fungerar inte jättebra socialt mellan dem. Då kan vi ta in barnet själv först, och 

frågar hur det har gått. Sen tar vi in föräldrar och berättar.  

 

En annan metod som användes vid en dålig relation var att sjuksköterskorna försökte 

stärka samarbetet mellan ungdomen och förälder. I detta fall träffade sjuksköterskorna 

ungdomen och föräldrarna tillsammans, och all information gavs till bägge parter 

samtidigt. Grundat på informationen som getts försökte sjuksköterskorna skapa en 

överenskommelse mellan ungdom och förälder om hur egenvården skulle skötas.  

 

Jätteviktigt att prata om den här föräldra-barn rollerna man har i familjen. Att det 

inte blir det här hackandet och man bara går i klinch med varandra och bråkar.  

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion  

 

Det genomgående intrycket under studiens gång var att vården, på samtliga mottagningar, 

var uppbyggd på så vis att ett individfokuserat förhållningssätt fanns i grunden för all vård. 

Ett exempel på detta var att sjuksköterskorna gav möjlighet för ungdomarna att uttrycka 

sina önskemål om vad för stöd de behövde samt vad deras mål för egenvården var. Ett 

sådant arbetssätt där individen bjuds in till att medverka i planeringen av vården gör att 

individens självbestämmande och autonomi respekteras, så som det är stadgat i HSL 2 § 

(SFS, 1982:763) och barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009).  

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att vid vård av ungdomar behöver informationen anpassas 

efter individen. Enligt Silverstein m.fl. (2005) ska informationen anpassas efter ålder, 

mognadsgrad, sjukdomsbild och ungdomens kulturella bakgrund. Ålder var inte en lika 

framträdande faktor under intervjuer med sjuksköterskorna, utan ungdomens mognadsgrad 

och sjukdomsbild var de främsta faktorerna för hur information anpassades. En förklaring 

till skillnaderna i resultatet i denna studie och Silverstein m.fl. rekommendationer, kan vara 

att Silversteins m.fl. inkluderar både barn och ungdomar. I ett stort åldersintervall kan ålder 

vara en tydligare riktlinje, i jämförelse med denna intervjustudie som har en relativt liten 

åldersinkludering. Sjuksköterskorna ansåg att även om åldern kan fungera som en 

vägledning på var i utvecklingen ungdomen befinner sig, så är ålder ingen säker indikator 

eftersom individer i samma ålder kan vara på olika nivåer i sin utveckling.  
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Baserat på detta betonade sjuksköterskorna att fokus bör vara att finna ungdomars 

individuella behov. Anpassning av informationen efter ungdomars individuella behov är en 

arbetsmetod som även har visats vara gynnsam i studien på ungdomar med T1DM utförd 

av Robinson (2015). 

 

Sjuksköterskorna arbetade efter att ge ungdomen möjlighet att uttrycka vilka områden som 

ska prioriteras och att vården anpassades efter ungdomens intresse, i syfte att motivera till 

en bättre egenvård. Sjuksköterskorna arbetade för att få ungdomar att definiera sina planer 

och mål för egenvården, med direkta frågor som var framtidsdrivna och problemlösande. 

Denna arbetsmetod har starka liknelser till Powell m.fl. (2014) beskrivning av MI som 

arbetsmetod vid vård av ungdomar. Powell m.fl. anser att denna metod har god förmåga att 

motivera ungdomen till ökad självständighet och oberoende för att uppnå en god egenvård. 

Den främsta likheten mellan metoderna är att ungdomen sätts i fokus, vilket Powell m.fl. 

anser vara en orsak till den förbättrade behandlingsföljsamheten vid användning av MI.  

 

Repetition av grundläggande information var en återkommande arbetsmetod bland 

sjuksköterskorna i studien, eftersom kunskapsbrist ansågs vara en förklaring till den 

sviktande egenvården. Detta stöds av Chao m.fl. (2014) som anser att det kan vara 

gynnsamt att repetera information eftersom det inte är en självklarhet att alla ungdomar har 

tagit del av den grundläggande informationen vid diagnostillfället.  

 

Sivertsen m.fl. (2014) anser att neuropsykiatriska tillstånd kan ha en påverkan på 

ungdomars egenvård, dock framkommer det inte specifikt vad för påverkan olika tillstånd 

har på egenvården. Sjuksköterskorna i vår studie angav speciellt ADHD som en 

neuropsykiatrisk sjukdom som påverkar egenvården, eftersom ungdomarnas förmåga att ha 

struktur påverkades. Ungdomarnas behov för ytterligare stöd från vårdgivare och föräldrar 

beskrevs, dock framkom det inte vilken typ av stöd som behövdes. Det framkom även inte 

om det fanns arbetsmetoder för att stärka egenvården hos denna patientgrupp så att 

ungdomarna kan bli lika självständiga i egenvården som ungdomar utan neuropsykiatriska 

diagnoser.  

 

Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att föräldrars involvering var gynnsam för 

ungdomen om det fanns ett bra samarbete berörande egenvården av T1DM. Detta beskrivs 

även av Silverstein m.fl. (2005) samt Viklund och Wikblad (2009). I Viklund och Wikblad 

studie beskrivs samarbete som delat ansvar för egenvården och att föräldrar finns som ett 

stöd för ungdomen, vilket även framkom under intervjuer i denna studie. I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor ansåg att en svår relation mellan ungdom och föräldrar 

försvårade egenvården, vilket även framkommer hos Silverstein m.fl. Enligt Silverstein 

m.fl. bör man stödja ungdomen att bli självständig och att konflikter kan leda till en 

försämrad hälsa, dock framkommer det inte hur en svår familjerelation bör hanteras.  

 

Det var inte en självklarhet att ungdomen skulle ha möjlighet att träffa sjuksköterskan 

enskilt utan föräldrar närvarande. Detta grundade sig på att föräldrarna sågs som en 

väsentlig del av vården och skulle därför inkluderas. Trots att föräldrar kan ha en positiv 

påverkan på mötet och planering av vården går detta emot WHO:s (2015b) 

rekommendation och Chao m.fl. (2014) åsikt om att ungdomar ska få träffa vårdgivare 

utan föräldrar. WHO och Chao m.fl. anser att ungdomar ska få träffa vårdgivare ensamma i 

syfte att diskutera känsligare ämnen som kan påverka egenvården, utan föräldrars påverkan 

på mötet. 
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Metoddiskussion  

 

Syftet till studien grundades på viljan att få en djupare förståelse av sjuksköterskors 

erfarenheter. Den kvalitativa intervjustudien som metod passade därmed bra, eftersom 

denna metod gav möjlighet att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter med deras egna ord. 

Denna forskningsmetod var även effektiv för att få svar på det valda syftet att beskriva 

sjuksköterskornas personliga erfarenheter, men gav inte ett resultat som kan generaliseras 

utan kan endast överföras till liknande miljöer enligt Polit och Beck (2012). Med hänsyn 

till detta kan den valda intervjumetodens resultat vara överförbart till sjuksköterskor 

verksamma på diabetesmottagningar för barn och ungdomar i svenska storstäder, eftersom 

det kan finnas en liknande patientgrupp. För att få ett mer överförbart resultat kan en 

litteraturöversikt som forskningsmetod varit att föredra, eftersom det skulle ge ett resultat 

baserat på ett flertal studier på sjuksköterskor utförda i olika länder samt med hänsyn till 

olika kulturer i patientgruppen.  

 

Möjligheten att få ett resultat med större överförbarhetsförmåga påverkades av tid- och 

resursbegränsningar. Ett arbete med möjligheten att inkludera ett större område samt ett 

större antal deltagare för urvalet kunde ge upphov till en mer variationsrik urvalsgrupp och 

därmed mer variationsrika svar. Författarna ansåg att ytterligare intervjuer inte skulle bidra 

till resultatet i studien då god mättnad uppnåddes efter sex intervjuer, och enligt 

Kristensson (2014) bör fler intervjuer inte genomföras om materialet som insamlats 

upplevs som tillräckligt omfattande. Rekrytering av deltagare för intervjuerna tog längre 

tid än beräknat, och med hänsyn till detta skulle ytterligare intervjuer endast leda till ett 

dataunderlag som inte skulle vara hanterbar med tiden som fanns kvar.  

 

Innan start av intervjuer testades intervjuguiden på en person utanför urvalsgruppen som en 

första pilotintervju. Detta ledde till att studien erhållit ett mer tillförlitligt resultat eftersom 

samtliga intervjuer som inkluderats i resultatet genomfördes med en redan testad 

intervjuguide, samt att författarna hade vana att använda intervjuguiden vilket gynnsamt 

enligt Gillham (2008). Inga större ändringar skedde i intervjuguiden efter den första 

intervjun i urvalet, vilket kan stärka trovärdigheten i resultatet eftersom en nästan identisk 

intervjuguide har använts i samtliga intervjuer.  

 

Intervjuer spelades in, efter att samtycke inhämtats, eftersom Kvale och Brinkmann (2014) 

anser att det leder till att detaljer inkluderas i materialet som ska analyseras. Under vissa 

intervjuer kunde deltagande sjuksköterska framstå som spänd, men detta var inte noterbart 

längre än i början av intervjuerna. Det har inte noterats någon skillnad i hur utförligt 

sjuksköterskorna svarade på frågor, och inspelningen anses därför inte haft någon negativ 

påverkan på studiens resultat.  

 

Intervjuer genomfördes på sjuksköterskor verksamma på tre olika mottagningar, och det 

fanns flera typer av specialistkompetens i urvalsgruppen. Detta gav ett heterogent urval 

vilket enligt Trost (2010) ger mer variationsrik data för analys. Många utav 

sjuksköterskorna hade arbetat i många år med denna patientgrupp och baserade sina svar 

på lång erfarenhet. Det fanns deltagare i studien som forskade inom ämnet där svaren var 

delvis baserade på forskning de har tagit del av och inte endast personliga erfarenheter. 

Svaren som gavs skiljde sig dock inte markant från svar från andra deltagare, och dessa 

intervjuer ansågs därför vara tillräckligt överförbara för att inkluderas i studien. Författarna 

har valt att inte kvantifiera hur många av deltagarna som forskade eller ange nivån av 

vidareutbildning eftersom författarna ansåg att denna information skulle göra deltagare 

lätta att identifiera.  
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) uppnås en större giltighet av resultat 

genom att inkludera både män och kvinnor eftersom det ökar möjligheten att få fram ett 

mer varierande resultat på grund av att områden belyses utifrån olika erfarenheter. Detta 

var inte möjligt, eftersom inga manliga sjuksköterskor anmält intresse för deltagande i 

studien samt det fanns inte tillräcklig tid att aktivt söka efter manliga deltagare.  

 

Dataanalys påbörjades efter att fyra av sex intervjuer transkriberats. Vid denna tidpunkt 

framtogs även subkategorier och huvudkategorier. Under analys av den femte och sjätte 

intervjun märkte författarna att valda subkategorier och huvudkategorier återfanns och var 

relevanta för att besvara syftet.  Det finns en möjlighet att analysarbetet har påverkats av 

att samtliga intervjuer inte analyserades vid samma tillfälle. Det var dock inte möjligt att 

påbörja analysprocessen efter alla intervjuer transkriberats på grund av tidbristen som 

uppkommit på grund av den förlängda processen att hitta deltagare. Analysarbetet skedde 

gemensamt mellan författarna vilket stöds av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

som anser att resultatets tillförlitlighet ökar om författarna läser och analyserar intervjuer 

tillsammans eftersom detta ger en ökad klarhet i kategorier som valts. 

 

SLUTSATS  

 

Resultatet visar att individanpassat arbetssätt är gynnsamt vid vård av ungdomar. 

Information som ges bör anpassas efter individens livssituation och önskemål. Information 

som främjar egenvården kan inte ges om sjuksköterskan inte har förståelse för ungdomens 

behov och orsaken bakom den sviktande egenvården. Resultatet tyder även på att 

anpassning gör det enklare att motivera ungdomar till att utföra egenvården. Det framkom 

att motivering till en förbättrad egenvård kräver att mötet med sjuksköterska upplevs som 

framtids fokuserat och problemlösande.  

Fortsatta studier 

 

Samtliga sjuksköterskor belyste behovet av ytterligare stöd från vårdgivare och föräldrar 

hos ungdomar med neuropsykiatriska tillstånd. Det framkom inte om det fanns speciella 

arbetsmetoder för att stärka den patientgruppen för att bli självständiga i egenvården. Det 

skulle vara gynnsamt att undersöka metoder för att stödja ungdomar med neuropsykiatriska 

diagnoser och T1DM att bli självständiga i egenvården. Detta kan undersökas genom en 

kvalitativ intervjustudie på ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos och T1DM för att 

ta del av ungdomars erfarenheter och få förståelse om områden där förbättringsarbete kan 

ske inom vården.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

I resultatet av studien var det möjligt att identifiera faktorer som påverkade 

informationsöverföringen både positivt och negativt vid vård av ungdomar med T1DM. I 

intervjuerna framkom även arbetsmetoder för att nå fram till och motivera ungdomar till 

god egenvård, vilket kan tillämpas av andra sjuksköterskor som arbetar med ungdomar. 

Studiens resultat kan även ge ökad förståelse för komplexiteten gällande vård av ungdomar 

eftersom många faktorer påverkar ungdomarnas livssituation och egenvård.   
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BILAGA A 

 

Till verksamhetschef 

Diabetesmottagningen, X Sjukhus 

 

Vi heter Dorrsa Golzadeh och Daniela Tapia Mendoza och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör behandling av ungdomar med diabetes 

typ 1 (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi 

är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid diabetesmottagningen, X 

sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid diabetesmottagningen, är vi tacksamma för 

din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du 

känner dig tveksam till att studien genomförs vid diabetesmottagningen är vi tacksamma 

för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande   Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress    Students E-postadress 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 

Arbetets titel 
Sjuksköterskans upplevelse av att ge information till ungdomar med diabetes typ 1 för att 

främja egenvård.  

 

Problemområdet beskrivs kortfattat 
Under ungdomsåren sker många förändringar och ungdomar blir mer självständiga från 

sina föräldrar. Ungdomar med typ 1-diabetes behöver under denna period få en ökad 

förmåga till egenvård för att vara kapabla att sköta sin diabetes på korrekt vis. Denna 

utveckling kan stödjas av sjuksköterskan på diabetesmottagning genom att information 

efter ungdomens behov ges.  

 

Syftet med arbetet anges 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge information till ungdomar med 

diabetes typ 1 för att främja egenvård.  

 

Arbetets design och metod för datainsamling 
För att undersöka detta ämne har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Sex till åtta 

verksamma sjuksköterskor på diabetesmottagning kommer att intervjuas. Intervjuerna 

genomförs med en semistrukturerad struktur vilket ger deltagarna möjlighet att tala fritt om 

sina upplevelser. Varje intervju beräknas ta ungefär 30 minuter att genomföra.  

 

All data kommer att behandlas konfidentiellt, och varken deltagarna eller vilka 

mottagningar som deltagit i studien kommer att nämnas i det färdiga arbetet.  

 

Tidslängd för arbetet 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng kommer att utföras under vecka fyra till vecka tio, 

2016. Vi önskar att få genomföra intervjuerna tidigt i studien, föreslagsvis under vecka sex 

eller vecka sju.  
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BILAGA B 

Enhetschef* 

Verksamhet*  

Sjukhus* 

 

Förfrågan om deltagande 
Vi heter Dorrsa Golzadeh och Daniela Tapia Mendoza och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors 

erfarenheter av informationsgivande till ungdomar med diabetes typ 1. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med sex stycken sjuksköterskor som väljs 

utifrån följande kriterier; legitimerad sjuksköterska med minst två (2) års erfarenhet på 

diabetesmottagning för barn och ungdomar. Vi önskar att intervjua sjuksköterskor som 

möter dessa kriterier för att säkerställa att de har erfarenhet av att följa ungdomar under en 

längre period. 

 

Problemområdet för studien beskrivs kortfattat 
Enligt Nationella diabetesregistret är ungdomar, 12-17 år, en patientgrupp där många inte 

uppnår sina behandlingsmål. Under ungdomsåren sker många förändringar och ungdomar 

blir mer självständiga från sina föräldrar. Ungdomar med typ 1-diabetes behöver under 

denna period få en ökad förmåga till egenvård för att vara kapabla att sköta sin diabetes på 

korrekt vis.  Utvecklingen av egenvården kan stärkas genom att ungdomen får god 

information efter sina behov av sjuksköterskan på diabetesmottagning. Syftet för detta 

arbete är därmed att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att ge information till 

ungdomar, 12-17 år, för att främja egenvården. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling 
För att undersöka detta ämne har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Sex till åtta 

verksamma sjuksköterskor på diabetesmottagning kommer att intervjuas. Intervjuerna 

genomförs med en semistrukturerad intervjuguide vilket ger deltagarna möjlighet att tala 

fritt om sina upplevelser.  Varje intervju beräknas ta ungefär 30 minuter att genomföra, och 

spelas in med diktafon om deltagare samtycker. Intervjuerna kommer att transkriberas av 

författarna och efter avslutad transkription raderas samtliga ljudfiler. Den transkriberade 

texten kommer att kodas för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt, och varken deltagarna eller vilka mottagningar som deltagit i 

studien kommer att nämnas i det färdiga arbetet.   

 

Vi har haft kontakt med er verksamhetschef Namn Efternamn som den xx-xx-xxxx gav oss 

godkännande för att genomföra studien. Vi vänder oss nu till er för att undersöka om det 

finns intresserade deltagare. Studien genomförs mellan vecka fyra och vecka tio, och vi 

önskar att genomföra intervjuerna så fort som möjligt. Plats och tid för intervjuer kommer 

bestämmas i samråd med varje enskild deltagare efter dess önskemål. Om mer information 

önskas om studien är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående telefonnummer eller e-

postadresser, och via dessa e-postadresser kan man även anmäla sitt deltagande i studien 

  

Med vänlig hälsning  

 

Dorrsa Golzadeh      Daniela Tapia Mendoza  

 

Sophiahemmet Högskola  
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__________________________     ________________________ 

Studerandes telefonnummer* 

 

dorrsa.golzadeh@stud.shh.se     daniela.mendoza@stud.shh.se  

E-postadress  

 

 

__________________________     

Handledarens namn och telefonnummer * 

  

  

 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 

  

mailto:dorrsa.golzadeh@stud.shh.se
mailto:daniela.mendoza@stud.shh.se
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BILAGA C 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du?  

● Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

● Har du en specialistexamen? 

 Om ja: vilken specialistexamen?  

● Hur många år har du arbetat på diabetesmottagning för ungdomar?  

 

Erfarenhet 

● Berätta om din erfarenhet av att ge information till ungdomar, åldrar 12-17.  

● Berätta om hur ett möte brukar se ut? 

 Stödord: Frekvens, mötestid, miljö 

● Vilka faktorer anser du påverkar möjligheten att ge information till ungdomar? 

 Stödord: föräldrar, frekvens av möten, ålder  

● Finns det områden du anser ungdomar saknar information relaterat till sin diabetes? 

 Stödord: alkohol, träning, matvanor, sexualliv  

Följdfråga: Vem är det som brukar ta upp känsligare ämnen (stödord), personal 

eller patient? 

● Hur uppfattar du att föräldrar är involverade i ungdomars behandling? 

 Stödord: Positivt/negativt? Mycket/lite?  

 Följdfråga: förekommer det att föräldrar är med på möten? 

  Om ja: påverkar det mötet jämfört om det bara är du och patient.  

● Beskriv skillnaderna i egenvården i de olika åldrarna?  

● Vad anser du påverkar ungdomars förmåga att utföra egenvård? 

 Stödord: socialt, kunskap,  

● Hur märker du att en patient inte är kapabel till att utföra tillräcklig egenvård? 

 Stödord: Riskbeteenden, samtal, blodvärden  

● Hur arbetar ni för att främja egenvård? 

 Stödord: motiverande samtal, måluppsättning 

● Arbetar ni efter några mål för egenvården?  

Följdfrågor: uppförande av gemensamma mål, ungdomars mål 

Stödord: mål efter ålder 

● Upplever du att ni förbereder ungdomarna för att träda in i vuxenvården?  

 

 

Avslutande  

● Är det något ytterligare som du vill tillägga som inte har tagits upp? 

 

Generella följfrågor: 

● Kan du utveckla det… 

● Kan du berätta mer om det...  
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BILAGA D 
 

Information inför intervjun 
 

Presentation av arbetet 
Vi heter Dorrsa Golzadeh och Daniela Tapia Mendoza och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors 

erfarenheter av informationsgivande till ungdomar med diabetes typ 1.  

 

Problemområdet för studien beskrivs kortfattat  
Under ungdomsåren sker många förändringar och ungdomar blir mer självständiga från 

sina föräldrar. Ungdomar med typ 1-diabetes behöver under denna period få en ökad 

förmåga till egenvård för att vara kapabla att sköta sin diabetes korrekt som vuxna. Studier 

vi har tagit del av har undersökt hur ungdomarna uppfattar stödet från sjukvården 

berörande detta ämne. Vi tycker relaterat till det att det vore intressant och givande att 

undersöka vad sjuksköterskor har för erfarenheter.   

 

Upplägget för intervjun 
Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. Vi har båda valt båda delta under intervjun för vi 

anser att det är ett stöd under intervjun. Jag kommer att genomföra intervjun med dig, och 

min skrivpartner kommer följa intervjun och se till att vi berör alla planerade frågor.  

 

Intervjun kommer att spelas in med diktafon om du samtycker. Intervjun kommer att 

transkriberas inom 24 timmar och sedan raderas ljudfilen. Den transkriberade texten 

kommer att kodas för att säkerställa anonymitet. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, 

och varken ni deltagare eller vilka mottagningar som deltagit i studien kommer att nämnas 

i det färdiga arbetet. Om du önskar kan du få den transkriberade versionen av din intervju 

kan du få den skickad till dig tillsammans med en version av det slutgiltiga arbetet.  

 

Medverkan i studien är självklart frivilligt, och om du finner vissa frågor känsliga behöver 

du inte svara på frågorna. Om du känner att du behöver avbryta intervjun får du göra det, 

men den information som du redan gett oss kommer att användas.   

 

Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

  


