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Sammanfattning$
!

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 (DMT1) är en vanligt förekommande sjukdom där 
stor del av behandlingen är egenvård. Personen behöver anpassa livet efter sjukdomen, 
under samtidig utvecklingsrelaterad transition kan det bli en utmaning. Ett 
personcentrerat förhållningssätt ökar personens delaktighet i vården och kan stärka 
relationen mellan person och sjuksköterska. Syfte: Beskriva erfarenheter av att leva 
med diabetes mellitus typ 1 hos unga vuxna (18-40 år). Metod: En litteraturöversikt 
baserad på 14 artiklar med kvalitativ design som analyserades induktivt utifrån 
Fribergs femstegsmodell. Resultat: Unga vuxna med DMT1 hade en uttalad rädsla 
och oro att utveckla komplikationer på grund av sjukdomen. Att vara ung vuxen med 
diabetes och befinna sig i transiton till vuxenlivet påverkade självbilden. Rutiner 
ansågs vara nödvändiga för god kontroll av sjukdomen men var svåra att implementera 
i vardagen och bidrog till att personen kände sig annorlunda. Stöd och kunskap var 
centralt för utförandet av god egenvård, en positiv syn på livet underlättade hantering 
och acceptans av sjukdomen. Slutsats: Personer med DMT1 har olika erfarenheter 
hur det är att leva med sjukdomen. Sjuksköterskor behöver arbeta personcentrerat för 
att på bästa sätt kunna hjälpa personer med DMT1.!
 !
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, kvalitativ, personcentrerad omvårdnad,!
transition!
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The$complex$everyday$life$with$diabetes$mellitus$type$1!!!
–!A!literature!review!of!young!adults'!experiences!!
!!
Summary!!
 !
Background: Diabetes mellitus type 1 (DMT1) is a common disease in which a large 
part of treatment is self-care. The person needs to adapt life after the disease, during 
simultaneous development-related transition can be a challenge. A person-centered 
approach increases the person's involvement in healthcare and can strengthen the 
relationship between the person and a nurse. Aim: To describe the experiences of 
living with diabetes mellitus type 1 in young adults (18-40 years). Method: A literature 
review based on 14 articles of qualitative design that were inductively analyzed based 
on Friberg's five-step model. Results: Young adults with DMT1 had a pronounced fear 
and concern to develop complications due to the disease. Being a young adult with 
diabetes and being in transition to adulthood influenced self-esteem. Routines were 
considered necessary for proper control of the disease but were difficult to implement 
in everyday life and contributed to the person feeling different. Support and knowledge 
were central to the performance of good self-care, a positive view of life facilitated 
management and acceptance of the disease. Conclusion: People with DMT1 have 
different experiences of living with the disease. To help the person with DMT1 in the 
best way nurses need to work person-centered. !
 !
Keywords: Diabetes mellitus type 1, person-centered care, qualitative, transition !
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Inledning$$

I Sverige finns idag 42 457 individer över 18 år med Diabetes mellitus typ 1 (DMT1) 
inskrivna på Sveriges medicinkliniker (Gudbjörnsdottir et al., 2017). DMT1 är en 
kronisk sjukdom som kräver livslång behandling och ställer höga krav på personen 
(Schulman-Green et al., 2012). Sjukdomen påverkar det dagliga livet och kan vara ett 
hinder vid val av yrke då täta blodsockerkontroller, insulininjektioner och risk för 
akuta komplikationer är de faktorer som ligger till grund för restriktionerna (Lindberg, 
2009). Under utvecklingsrelaterad transition påverkas individen av flera faktorer, 
under denna period kan hantering av DMT1 upplevas svårt och stressande 
(Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011). Sjuksköterskans uppgift är att 
bidra med kunskap och möjliggöra ett liv som personen önskar oavsett sjukdom eller 
ohälsa. För att lyckas hålla ett personcentrerat förhållningssätt krävs att 
sjuksköterskan har god kontakt med personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Bakgrund 

Diabetes!mellitus!typ!1 
DMT1 är en autoimmun sjukdom som påverkas av genetik och miljö, barn till personer 
med DMT1 har större risk att insjukna (Casey, 2012; WHO, 1999). Personer med DMT1 
har även ökad risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar (Guthrie & Guthrie, 
2004). Förstörelsen av insulinproducerande celler i bukspottkörteln leder till att 
hormonet insulin inte kan produceras i tillräcklig utsträckning och funktionen upphör 
till slut helt (Casey, 2012; Nair, 2007a). Insulin är nödvändigt för att levern ska lagra 
glukos och för att transport av glukos ska ske från blodbanan till cellerna (Nair, 2007a). 
När kroppens förmåga att producera insulin är nedsatt eller utebliven kan blodsockret 
inte lagras, det leder till för höga halter glukos i blodbanan det vill säga hyperglykemi 
(Casey, 2012).  
 
Diagnos,!symtom!och!behandling!!
DMT1 utvecklas oftast hos barn och upptäcks i samband med hyperglykemi (Casey, 
2012). Diagnos sätts utifrån symptom som stora urinmängder, ökad törst, ofrivillig 
viktminskning, trötthet och högt blodsocker där fastevärdet överstiger 7 mmol/L 
(WHO, 1999). Personer med kronisk hyperglykemi vid DMT1 har ökad risk att drabbas 
av sena komplikationer, förändringarna kan uppstå i ögon, njurar och kärl samt nerver 
(Toljamo & Hentinen, 2001). Förändringar i nerver är en vanlig komplikation till 
diabetes, sår och infektioner på fötter uppkommer till följd av minskad känsel i nedre 
extremiteter (Apelqvist & Bergqvist, 2009), även den sexuella förmågan kan påverkas 
negativt (Hulter, 2009). Ett samband mellan uppkomst av sena komplikationer och 
bristande metabol kontroll har påvisats (Shamoon et al., 1993). Utveckling av sena 
komplikationer är svår att förutsäga därav finns risk att unga personer med DMT1 
brister i sin egenvård (Johansson & Leksell, 2009).  Bristen på insulin kräver livslång 
behandling, insulintillförsel kan ske med hjälp av sprutor eller pump (WHO, 2017). 
Insulinbehandling vid DMT1 kan leda till lågt blodsocker (hypoglykemi) på grund av 
för mycket tillfört insulin, vilket är en vanlig akut komplikation (Briscoe & Davies, 
2006).!Egenvård är en stor del av behandling vid DMT1 som innebär att personen har 
eget ansvar för hur sjukdomen hanteras i vardagen (Nair, 2007b). Personer med DMT1 
bör göra olika livsstilsval såsom hälsosamma kostvanor, ägna sig åt fysisk aktivitet och 
minska alkoholintaget. Fysisk aktivitet kräver noggrann kontroll av blodsocker, insulin 



! ! !
!

2!
!

och kost kan behöva justeras då det finns risk för hypoglykemi (Sigal et al., 2013). En 
rökfri livsstil är viktigt då både DMT1 och rökning ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Egenvård kan för många upplevas utmanade 
(Rosenbek Minet, Lonvig, Henriksen & Wagner, 2011), information, behandling och 
råd om egenvård bör därför utgå från personens egna förutsättningar (Johansson & 
Leksell, 2009). Regelbundna mätningar av blodsocker är hjälpmedel för att upptäcka 
förändringar av värdet som eventuellt bör justeras med hjälp av insulininjektioner eller 
kost. Frekvensen av antalet kontroller är individuellt och beroende av blodsockrets 
stabilitet (Pickering & Marsden, 2014).  
 
!
Påverkan!på!dagliga!livet!
Att få diagnosen DMT1 är en stor omställning för personen och dess närstående, 
omställningen kan väcka känslor som oro, rädsla och ilska (Rasmussen et al., 2011). 
DMT1 kan störa utvecklingen hos en ung vuxen, viktproblematik och 
humörsvängningar till följd av svängande blodsocker kan förekomma. Försök att göra 
sig fri från sjukdomen och samtidigt brottas med känslor om sena komplikationer, 
identitet och familjebildning. Familjerelationer kan påverka egenvården vid diabetes, 
stöd från familj och närstående har ofta positiv inverkan (Ludvigsson, Hanås & Åman, 
2009). För att sjukdomen inte ska styra personens liv är det nödvändigt att acceptera 
sjukdomen och integrera den egenvård och de förändringar som krävs för att uppnå 
välbefinnande (Due-Christensen, Borrlid & Larsen, 2006).   
 
Transition!
Förändringar av större betydelse leder till att personen behöver anpassa livet efter nya 
omständigheter (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006; Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger 
Messias & Schumacher, 2000). I vilken grad personen påverkas av transition beror på 
kultur, när i livet den inträffar och hur förändringen hanteras. Under pågående 
transition kan en persons sociala status förändras och identiteten utmanas vilket 
bidrar till ökad sårbarhet. För att hantera transition krävs en subjektiv känsla av 
välmående, socialt stöd och copingstrategier (Schumacher & Meleis, 1994). 
Utvecklingsrelaterad transition kan inträffa vid olika stadier i livet, till exempel att bli 
vuxen, bilda familj och skapa nya relationer (Schumacher & Meleis, 1994) samt 
utbildning och flytt (Rasmussen et al., 2011). I transitionen till att bli vuxen i 
kombination med DMT1 uppstår utmaningar där individen förväntas ta kontroll över 
olika livsstilsfaktorer som kan påverka hälsan (Lowes, 2008; Serrabulho, Gaspar de 
Matos, Nabais & Raposo, 2014). En utvecklingsrelaterad process i sig kan för unga 
vuxna kan vara stressande, i samband med utmaningar relaterade till DMT1 påverkas 
sjukdom och välbefinnande. Utvecklingsrelaterad transition kräver därav mycket 
uppmärksamhet och hanteringen av DMT1 kan då ges lägre prioritet vilket medför 
risker (Rasmussen et al., 2011).  
    
Omvårdnad!
Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden som är: främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen är vårdpersonal skyldig att ge vård med respekt 
för självbestämmande och delaktighet och främja god relation med personen (SFS, 
1982:763). Genom att använda begreppet person inom vården skapas förutsättning för 
delaktighet och respekt (Ekman et al. 2011). Uppmärksamhet riktas mot personens 
resurser, styrkor, känslor och behov samt mänskliga rättigheter utifrån livssituationen.  
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I samband med kroniska sjukdomar som kräver långsiktig behandling är det centralt 
med personcentrerat förhållningssätt då stor följsamhet krävs av personen (Ekman et 
al., 2011). Personcentrerad omvårdnad innefattar även familj och närstående, det kan 
bidra till bättre hälsoresultat och personen känner sig mer tillfredsställd. Personens 
behov ska vara i centrum och sjuksköterskans uppgift är att göra det möjligt för 
personen att leva det liv som önskas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sjuksköterskan behöver ha goda kunskaper om personens livssituation, behov och 
erfarenheter för att tillsammans kunna sätta upp realistiska mål. Då personen med 
DMT1 har stort ansvar för utförandet av sin behandling krävs gott samarbete med 
sjuksköterskan där båda parter är lika delaktiga (Socialstyrelsen, 2017). 
Sjuksköterskan bör se personen med DMT1 som en jämbördig och värdefull person 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom att personen får berätta om sina 
erfarenheter för sjuksköterskan främjas vårdrelationen (Ekman et al., 2011). 
Relationen kan stärkas ytterligare när personen aktivt får möjlighet att delta i 
uppsättning av mål för behandling (Debono & Cachia, 2007). Genom att arbeta med 
personcentrerad omvårdnad i diabetesvården stärks personens delaktighet i 
beslutsfattande. Personen med DMT1 är hjärtat i teamet med närstående och 
specialister där målsättningen är framgångsrik egenvård och välbefinnande (Phillips, 
2016).   
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Syfte$

Beskriva erfarenheter av att leva med Diabetes mellitus typ 1 hos unga vuxna.  
!

Material$och$metod 

Design!
Litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats valdes för att besvara 
syftet. Litteraturöversikt är en sammanställning över befintlig forskning inom det 
område som ska studeras (Friberg, 2012b). Syftet med kvalitativ design är att förstå 
och beskriva individers upplevelse och erfarenheter av ett fenomen utan absolut 
sanning. Kvalitativ design grundar sig i ett holistiskt perspektiv (Henricsson & Billhult, 
2012) där människan ses som en helhet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). Vid induktiv ansats analyseras data förutsättningslöst, inga teorier eller 
antaganden ligger till grund för analysen (Fridlund, 2012).  
 
Urval!och!datainsamling!
Litteratursökningarna utfördes i databaserna CINAHL och Medline där 
omvårdnadstidskrifter finns tillgängliga (Willman et al., 2016). Avgränsningar som 
användes i Medline var engelska som språk och tidsperiod 2006–2017. I databasen 
CINAHL användes samma angränsningar som i Medline men även funktionen peer – 
reviewed. Funktionen avgränsning gör sökningen mer specifik och irrelevanta artiklar 
sorteras bort (Östlund, 2012). Artiklar som inkluderades i resultatet var vetenskapligt 
granskade, kvalitativa och deltagarna var unga vuxna mellan 18–40 år. Ung vuxen 
definierades olika i litteraturen, tidig vuxen ålder definieras mellan 17–40 år 
(Levinsson, 1986). Exklusionskriterier var review artiklar, artiklar som inte var etiskt 
godkända eller visade ett tydligt etiskt förhållningssätt samt artiklar där deltagare hade 
andra sjukdomar samtidigt som DMT1. Inklusions- och exklusionskriterier används 
för begränsning av relevant data, kriterierna bör preciseras innan sökning utförs 
(Willman et al., 2016). Utifrån syftet att beskriva erfarenheten av att leva med DMT1 
hos unga vuxna identifierades följande sökord: diabetes type 1, diabetes mellitus type 
1, young adult*, adulthood, experienc*, emotion*, perception*, attitude*, interview* 
och qualitative. Sökningarna utfördes med hjälp av trunkering och boolesk sökteknik. 
För tillgång till olika böjningsformer av sökord kan söktekniken trunkering användas, 
då skrivs ordstammen följt av *. Boolesk sökteknik används för att optimera sökningen 
av vetenskapliga artiklar. De grundläggande operatorerna AND, OR och NOT 
bestämmer vilket samband sökorden ska ha (Östlundh, 2012). Totalt 298 titlar lästes 
igenom, 108 titlar svarade mot syftet, abstrakt lästes och jämfördes med inklusions- 
och exklusionskriterier. När sökningar i Medline utfördes återfanns dubbletter från 
tidigare sökningar i CINAHL, de sorterades bort redan under läsning av titlar. 
Beskrivning av sökordskombinationer och antal träffar presenteras i bilaga 1. !
 !
Av 108 abstrakt lästes 24 artiklar noga i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt 
protokoll för kvalitativa studier som framtagits av avdelning för omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). Granskningen utfördes för att bedöma 
studiernas kvalitet. För att artikeln skulle bedömas vara av god kvalitet skulle alla 
punkter i del ett av granskningsprotokollet besvaras med JA och sex av åtta punkter 
vara besvarade med JA i del två. Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt och 
tillsammans för att se om de bedömts likvärdigt.  I tre av artiklarna redovisades även 



! ! !
!

5!
!

resultat från föräldrar och vårdpersonal, endast resultat från unga vuxna har 
analyserats och inkluderats i litteraturöversikten. På de ställen där det inte tydligt 
framgick vems erfarenhet som belystes uteslöts den delen. Efter kvalitetsgranskningen 
exkluderades artiklar som inte uppfyllde kvalitetskraven eller passade för 
litteraturöversiktens syfte. Två artiklar uppfyllde inte kraven i del I på 
kvalitetsgranskningen, två var kvantitativa, en hade ingen diskussion och fem 
exkluderades på grund av fel fokus. En artikel exkluderades då den var del av en annan 
studie som redan ingick i resultatet. Efter kvalitetsgranskning kvarstod 13 artiklar som 
inkluderades i resultatet. Sekundärsökning utfördes genom att redan inkluderade 
artiklars referenslistor lästes igenom, en artikel kvalitetsgranskades och inkluderades 
i resultatet (se bilaga 2–3). För att inte gå miste om relevant data kan sekundärsökning 
utföras (Östlund, 2012). I resultatet ingick totalt 14 artiklar som klarade 
kvalitetsgranskningen (se bilaga 3). 
 
Dataanalys!!
Dataanalys utfördes enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2012a). I det första steget 
lästes de valda artiklarnas resultat flera gånger enskilt och tillsammans för att förstå 
innehållet. I steg två identifierades varje artikels huvudfynd som dokumenterades på 
separat papper. Vidare i modellen sammanfattades varje enskild artikels huvudfynd i 
en artikelmatris (se bilaga 3). I steg fyra bearbetades artiklarna, likheter och skillnader 
färgmarkerades och sammanställdes och nya teman och subteman skapades. I det sista 
steget presenterades det sammanställda resultatet, nya teman presenterades med text 
för att tydliggöra innebörden för läsaren. Följande teman identifierades: att vara 
bunden till sin sjukdom, att genomföra dagliga egenvårdsrutiner och att hantera sin 
vardag. Under temat att vara bunden till sin sjukdom ingick följande subteman: oro 
för komplikationer, känna sig annorlunda och förändrad självbild. Under temat att 
genomföra dagliga egenvårdsrutiner ingick följande teman: begränsningar i det 
dagliga livet och planering i vardagen. Under temat att hantera sin vardag ingick 
följande subteman: betydelsen av kunskap, använda copingstrategier och behov av 
stöd.  
!

Etiska$överväganden$

Examensarbeten i en grundutbildning behöver inget etiskt godkännande eller 
granskning eftersom det inte räknas som forskning, det är dock viktigt att fundera över 
etiska aspekter. Etiska principer finns för att skydda de deltagare som ingår i studien 
med hänsyn till mänskliga rättigheter och minska risken att de skadas och eller såras. 
Deltagare ska få tydlig information om studien och med hänsyn till självbestämmande 
ska deltagandet vara frivilligt och rätten att avbryta skall tydligt framgå (Kjellström, 
2012). Med hänsyn till vetenskapligt värde ska inkluderade artiklar vara godkända att 
genomföras av etisk kommitté eller visat ett tydligt etiskt förhållningssätt (Wallengren 
& Henricsson, 2012) samt granskats enligt protokoll (se bilaga 2). Under 
kvalitetsgranskningen av artiklar har etiskt förhållningssätt noga kontrollerats. I all 
forskning finns risk för att egna värderingar och erfarenheter påverkar resultatet. För 
att stärka pålitligheten i arbetet bör förförståelsen tydliggöras och diskuteras innan 
analysen påbörjas (Priede & Landström, 2012). Förförståelsen inför 
litteraturöversikten var faktakunskap som erhållits under utbildningen samt praktisk 
erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning. Förförståelsen var att DMT1 är en 
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kronisk sjukdom som kräver livslång behandling vilket kan påverka individens vardag.  
Förförståelsen har kontinuerligt diskuterats under arbetets gång.  !!  
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Resultat$

I resultatet sammanställdes 14 artiklar med kvalitativ ansats där tre teman och åtta 
subteman identifierades, se figur 1.   
!

Figur 1. Teman och subteman 
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Att!vara!bunden!till!sin!sjukdom!
En stor del av att leva med DMT1 var att brottas med sina egna känslor. Rädsla för 
framtiden och att bli sedd som annorlunda på grund av sjukdomen gjorde att 
deltagarna kände sig bundna vilket också påverkade deras självbild.   

Oro!för!komplikationer!!
Många personer med DMT1 upplevde rädsla, oro och ångest att utveckla akuta eller 
långsiktiga komplikationer (Balfe et al., 2014; Balfe et al., 2013a; Fredette, Mawn, 
Hood & Fain, 2016; Hood & Duke 2015; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009; King & 
Wellard, 2009; Leger, Stölten & Bolmsjö, 2009; Pyatak, 2011). Det fanns en uttryckt 
rädsla för ovissheten om och när komplikationer skulle uppstå (Clausi & Schneider, 
2017; Kay et al., 2009). Okontrollerad eller svårreglerad diabetes ökade rädslan för 
komplikationer som tidig död, nedsatt funktion i organ, funktionshinder och 
amputation av kroppsdel (Balfe et al., 2013a; Celik, Kelleci & Satman, 2015; Kay et al., 
2009). Rädslan för akut hypoglykemi påverkade administration av insulin, personen 
tillät sig då ha högre blodsocker (King & Wellard, 2009; Leger et al., 2009). Kvinnor 
hade en uttalad rädsla för att bli gravida och överföra sjukdomen till barnet. Risker 
som missfall, missbildning och att föda onormalt stora barn relaterade till graviditet 
vid diabetes orsakade oro och ångest (Balfe et al., 2013a; Celik et al., 2015).  !

Känna!sig!annorlunda!!
Engagemang i egenvårdsrutiner och anpassning i vardagen var nödvändigt för 
personer med DMT1. Personens egenvårdsrutiner skapade känslan att avvika från det 
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som ansågs normalt (Balfe, 2009; Balfe et al., 2014; Balfe et al., 2013a; Celik et al., 
2015; Clausi & Schneider, 2017; Kay et al., 2009; Leger et al., 2009; Pyatak, 2011; 
Sparud-Lundin, Öhrn & Danielsson, 2009). Restriktioner kring matintag ökade 
känslan att inte vara som andra, viljan att kunna äta utan att behöva tänka på 
blodsockret var stor (Celik et al., 2015; Clausi & Schneider, 2017; Kay et al., 2009; 
Pyatak, 2011). Att använda insulinpump bidrog till ökad frihetskänsla och spontanitet 
bland unga vuxna med DMT1 (Hood & Duke, 2015). De kände sig mer delaktiga bland 
sina vänner och det var lättare att delta i aktiviteter (Clausi & Schneider, 2017; Leger 
et al., 2009). Insulinpumpen upplevdes svår att dölja och rädsla över att andra skulle 
se den bidrog till ångest (Clausi & Schenider, 2017; Hood & Duke, 2015).  I strävan 
efter att vara som andra tenderade personer med DMT1 att dölja sin sjukdom. 
Egenvårdsrutiner utfördes avskilt eller uteslöts helt (Balfe et al., 2013a; Celik et al., 
2015; Hood & Duke, 2015; Sparud-Lundin et al., 2009). Det fanns en rädsla att bli 
lämnad ensam och utanför av vänner på grund av sjukdomen (Celik et al., 2015). DMT1 
upplevdes som ett hinder vid val av yrke, att inte kunna välja vilket arbete som helst 
ökade känslan att vara annorlunda (Kay et al., 2009).   

Förändrad!självbild!!
Unga kvinnor tenderade att ha negativ syn på sin kropp, de ansåg att de hade behov av 
att minska i vikt (Balfe et al., 2013a; Balfe et al., 2013b; Kay et al., 2009). Personer med 
DMT1 upplevde det lättare att öka i vikt samt svårare att minska i vikt till skillnad från 
personer i sin omgivning. Viktproblematik ansågs vara en biverkan av insulin och 
kvinnor mixtrade därför med doserna (Balfe et al., 2013a; Balfe et al., 2013b; Kay et al., 
2009). Kvinnor oroade sig mer för vikten än hälsan och de utsatte sig då för allvarliga 
risker. Negativ självbild och kroppsfixering orsakade i en del fall ätstörningar. I 
processen att bli fri från ätstörning kämpade de med att acceptera sig själva och skapa 
en positiv självbild (Balfe et al., 2013b).  Skamkänslorna var som starkast i åldrar 18–
22 år och kunde trots stabilitet i sjukdomen återkomma under stora transitioner (Balfe 
et al., 2013a). Svårigheter att identifiera sig med och acceptera sjukdomen kunde bidra 
till känslor som rädsla, revolt, frustration, skam och förtvivlan (Celik et al., 2015). 
Personer som fått DMT1 tidigt i livet hade lättare att acceptera sjukdomen och göra 
den till en del av sig själv (Clausi & Schneider, 2017; Sparud-Lundin et al., 2009). Tiden 
gjorde det lättare att acceptera sjukdomen och bidrog till mer öppenhet (Hood & Duke, 
2015), samt ökade självkänslan (Kay et al., 2009). !
  
Att!genomföra!dagliga!egenvårdsrutiner!!!
Egenvård var en stor del av behandlingen av DMT1 och personen själv var ansvarig för 
utförandet.    

Begränsningar!i!det!dagliga!livet!!
Egenvårdsrutiner upplevdes för många tidskrävande (Balfe et al., 2014; Balfe et al., 
2013a; Celik et al., 2015; Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Hood & Duke, 
2015), att ta tid från arbetet eller skolan för att sköta egenvårdsrutiner upplevdes 
påfrestande och frustrerande (Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015; Fredette et al., 2016). 
Egenvårdsrutiner uteslöts eller sköts fram för att hantera tidsbristen, korta lunchpass, 
oregelbundna tider och ostrukturerad vardag var några av orsakerna till upplevelser av 
bristande egenvård (Balfe et al., 2014; Fredette et al., 2016). Snabbmat, snacks och 
annan lättillgänglig mat konsumerades vilket ökade svårigheten att dosera insulinet 
(Balfe et al., 2014). Strikta egenvårdsrutiner och restriktioner kring kost, 
blodsockerkontroller och insulininjektioner bidrog till begränsningar i vardagen 
(Balfe, 2009; Celik et al., 2015; Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Kay et 
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al., 2009; Pyatak, 2011). Personer med DMT1 kände sig fast i sjukdomen då 
egenvården var en stor del av livet som de inte kunde fly ifrån (Clausi & Schneider, 
2017; Rasmussen et al., 2008). Brister i egenvårdsrutiner hade strukturella och 
personliga skäl (Balfe, 2009), egenvårdsrutiner undveks eller uteslöts på grund av 
rädslan för vad andra skulle tänka (Celik et al., 2015). En ostrukturerad vardag med 
mycket fritid upplevdes påverka egenvårdsrutinerna negativt (Balfe et al., 2014).  

Planering!i!vardagen!!
Trots fördelar med insulinpump krävdes planering och struktur i vardagen (Clausi & 
Schneider, 2017; Hood & Duke, 2015; Leger et al., 2009) och rädslan för hypoglykemi 
kvarstod (Hood & Duke, 2015). Planering av vardagen underlättade utförandet av 
egenvård och minskade risken för komplikationer (Clausi & Schneider, 2017; Hood & 
Duke, 2015; Pyatak, 2011). Genom att skapa rutiner i sin vardag upplevde deltagarna 
att det var lättare att följa egenvårdsrutiner (Balfe, 2009; Pyatak, 2011). Regelbundna 
tider och fastare rutiner upplevdes som förutsättningar för god egenvård och 
underlättade kontrollen av DMT1 (Balfe, 2009; Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015; 
Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Hood & Duke, 2015; Pyatak, 2011).!
 !
Att!hantera!sin!vardag!!
Personer med DMT1 var i behov av kunskap och stöd för att på ett bra sätt hantera 
vardagen. Olika copingstrategier användes och varierade beroende av hur personen 
integrerat sjukdomen i livet.  

Betydelsen!av!kunskap!!
Unga vuxna med DMT1 upplevde att de hade för lite kunskap om sjukdomen och hur 
de skulle hantera olika situationer i vardagen (Balfe et al., 2013a; Balfe 2013b; King & 
Wellard, 2009; Leger et al., 2009; Pyatak, 2011). Behov av mer och specifik 
information om DMT1 efterfrågades (Balfe et al., 2014; King & Wellard, 2009; Leger 
et al., 2009). Information och erfarenheter från andra om sjukdomen införskaffades 
med hjälp internet eller av andra personer i samma situation (King & Wellard, 2009; 
Sparud-Lundin et al., 2009). Ständig informationssökning och uppdatering inom 
diabetes var ett sätt att underlätta hanteringen av sjukdomen. Information och 
kunskap ökade känslan av kontroll (Balfe et al., 2013a; Kay et al., 2009). Brist på 
information och kunskap från vården bidrog till att personer med DMT1 fick kunskap 
genom egna upplevelser. De fick själva utforska konsekvenser av handlingar och 
beteende, de utsatte sig då för fler risker (Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015; Leger et 
al., 2009; Pyatak, 2011). Omgivningens okunskap om DMT1 bidrog till att en del var 
obekväma med egenvården i sociala situationer (Balfe et al., 2013a; Clausi & Schneider, 
2017; Pyatak, 2011), okunskapen skapade även ilska och konflikter (Celik et al., 2015; 
Kay et al., 2009). Trots kunskap om vikten av egenvårdsrutiner utfördes de inte alltid 
som förväntat (Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015).   

Använda!copingstrategier!!
Personer med DMT1 använde olika strategier för att hantera sin sjukdom, personlighet 
var en bidragande faktor för hur de hanterade och accepterade sjukdomen (Leger et 
al., 2009). Det fanns en strävan efter att inte låta sjukdomen begränsa livet (Fredette 
et al., 2016), i vissa fall innebar det att personer med DMT1 ignorerade egenvården för 
att vara som sina vänner (Kay et al., 2009; Leger et al., 2009; Pyatak, 2011). Strategin 
att medvetet välja bort egenvården innebar att personer med DMT1 utsatte sig för stora 
risker (Leger et al., 2009; Pyatak, 2011). Positivt tänkande var en framträdande 
copingstrategi för personer med DMT1 (Balfe et al., 2013a; Clausi & Schneider, 2017; 
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Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009). Tankarna riktades bort från det negativa med 
DMT1 mot det om var positivt och personer med sjukdomen jämförde sig med andra 
som hade det sämre (Balfe et al., 2013a; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2016). Det 
positiva tänkandet var att uppskatta och känna tacksamhet för livet och att deras 
sjukdom var behandlingsbar (Clausi & Schneider, 2017). Att reflektera över hur 
egenvården utförts tidigare i livet och hur den förbättrats över tid underlättade 
hanteringen (Balfe et al., 2013a; Clausi & Schneider, 2017). Positivt tänkande ökade 
upplevelsen av livskvalitet (Fredette et al., 2016), underlättade hantering och 
acceptans av sjukdomen (Clausi & Schneider, 2017). Genom att acceptera sjukdomen 
identifierades flera fördelar med DMT1, personerna upplevde sig mer ansvarstagande, 
mogna och hade skapat inre medvetenhet. Sjukdomen bidrog till intresse för arbete 
inom vård och omsorg (Fredette et al., 2016).  

Behov!av!stöd!!
Stabilt stöd var för många centralt för utförandet av god egenvård (Celik et al., 2015; 
Pyatak, 2011) och kunde bidra till ökat välbefinnande (Fredette et al., 2016). Det bästa 
stödet för personer med DMT1 tycks komma från andra i samma situation. Det stödet 
fanns lätt tillgängligt i olika stödgrupper på internet, bloggar, diabetesförbund och 
genom skolan (Balfe et al., 2013a; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Pyatak, 2011; 
Rasmussen, Dunning, Cox & O'Connell, 2008; Sparud-Lundin et al., 2009). Stöd av 
andra med DMT1 upplevdes positivt eftersom de kunde dela erfarenheter och tankar 
med varandra (Balfe et al., 2013a). Det fanns empati och förståelse för varandras 
situationer och de kände sig mindre ensamma. Att prata med andra i samma situation 
ökade motivationen hos personer med DMT1 vilket påverkade egenvården 
positivt (Balfe et al., 2013a; Fredette et al., 2016; Hood & Duke, 2015). Det fanns delade 
meningar om hur bra stöd som personer med DMT1 fann hos vänner, stödet var 
beroende på om det fanns öppenhet kring sjukdomen eller inte (Celik et al., 2015; 
Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Leger et al., 2009; Sparud-Lundin et al., 2009). 
De som har inkluderat vänner i egenvården erhöll bra stöd och kunde förvänta sig 
praktisk hjälp om så behövdes (Fredette et al., 2016; Leger et al., 2009; Sparud-Lundin 
et al., 2009). Relationer och samspel med omgivningen påverkade hur unga vuxna med 
DMT1 hanterade sin sjukdom (Kay et al., 2009). !
 
Stöd från familjen var för många personer med DMT1 positivt (Balfe et al., 2013a; Celik 
et al., 2015; Fredette et al., 2016; Leger et al., 2009). Föräldrar ansågs vara bra stöd 
när de höll sig i bakgrunden och personen med DMT1 fick utföra egenvården 
självständigt (Fredette et al., 2016). Om föräldrar försökte ta kontroll över egenvården 
upplevdes sämre stöd (Balfe et al., 2013a; Celik et al., 2015; Fredette et al., 2016; Leger 
et al., 2009), och kunde orsaka konflikter som påverkade egenvården negativt (Celik 
et al., 2015; Leger et al., 2009). Föräldrarna gav emotionellt stöd med lugnande och 
positivt förhållningssätt, vilket minskade ångest hos personer med DMT1 (Balfe et al., 
2013a). Vid flytt till eget boende kunde stöd av familj minska men de unga vuxna sökte 
fortsatt stöd hos mammorna gällande egenvården (Rasmussen et al., 2008). Mammor 
ansågs för en del vara det bästa stödet (Rasmussen et al., 2008; Sparud-Lundin et al., 
2009), speciellt under transition till att själv bli förälder (Rasmussen et al., 2008).  !
 
Sjuksköterskan tycktes ha en betydande roll när det gäller stöd i diabetesvården (Balfe 
et al., 2013a; Balfe et al, 2013b; Hood & Duke, 2015; King & Wellard, 2009). Relationer 
och tillit påverkade hur stödet av sjuksköterskan upplevdes, bra relation bidrog till 
upplevelsen av bra stöd (Balfe et al., 2014). Sjuksköterskan var den i vården som 
upplevdes lättast att prata med (Balfe et al., 2013a) och som gav verktyg och strategier 
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för att hantera vardagen med DMT1 (King & Wellard, 2009). Stöd av sjuksköterska och 
läkare ansågs dock vara bristfälligt, mer stöd och kontakt önskades (Balfe et al., 2013a; 
Hood & Duke, 2015, King & Wellard, 2009). Brist av externt stöd kunde orsaka en 
oavsiktlig kollaps, egenvården blev då för mycket för personen att hantera (Balfe, 
2009).    
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Diskussion 

Metoddiskussion!!
Utifrån syftet att beskriva personers erfarenheter valdes en kvalitativ metod med 
induktiv ansats. Med hänsyn till tidsramen för arbetet utfördes en litteraturöversikt 
som är en passande metod för examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2012b). 
Erfarenheter och upplevelser är subjektiva och kan inte mätas med siffror eller 
instrument. Då syftet med kvalitativ metod är att beskriva tolka eller förstå levda 
erfarenheter framkommer personens egen verklighet (Henricsson & Billhult, 2012). 
Diskussion kring begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet höjer 
litteraturöversiktens kvalitet (Wallengren & Henricsson, 2012). Genom tydliggörande 
och reflektion kring förförståelsen minskar risken att analys och resultat påverkas, 
vilket stärker litteraturöversiktens pålitlighet (Henricsson, 2012). Förförståelsen har 
kontinuerligt diskuterats innan och under arbetets gång för att minska risken att 
resultatet påverkats vilket kan ses som en styrka. Med hänsyn till bristen av erfarenhet 
att analysera data kan det vara en svaghet i litteraturöversikten. Förförståelsen anses 
dock inte ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Sökning av litteratur utfördes i 
databaserna CINAHL och Medline för att finna relevanta artiklar inom omvårdnad. 
Trovärdigheten i litteraturöversikten stärks vid användandet av flera databaser då 
chansen är större att finna relevant data (Henricsson, 2012). Målsättningen var från 
början att beskriva ålder mellan 18–30 år. Svårigheten att finna en vedertagen 
definition av unga vuxna samt indelningen av ålder i artiklarna beslutades åldern 18–
40 år för att inte gå miste om relevant data. Unga vuxna 18–40 år befinner sig i en 
period av förändringar och med det i åtanke väcktes intresse för att studera DMT1 i 
relation till utvecklingsrelaterad transition. Det hade varit av intresse att veta hur 
många unga vuxna som lever med DMT1 i Sverige idag. På grund av bristen på tydlig 
statistik i ålderskategorin 18–40 år var inte det möjligt. Relaterat till syftet bestämdes 
att exkludera artiklar där personerna hade andra sjukdomar samtidigt som DMT1. 
Risken att erfarenheter från andra sjukdomar påverkade resultatet minskade, vilket 
kan ses som en styrka. En styrka i litteraturöversikten är att de valda sökorden bidrog 
till att relevant data framkom genom de sökningar som utfördes. I databaserna 
definieras young adult 19–24 år, därför inkluderades även sökordet adulthood i 
litteratursökningen för att få med personer över 24 år. I litteratursökningen användes 
sökoperatorerna AND och OR för att optimera sökningen efter relevanta artiklar vilket 
stärker trovärdigheten.  
  
Kvalitén på artiklarna påverkar litteraturöversiktens resultat, för ett pålitligt resultat 
ska de inkluderade artiklarna kvalitetsgranskas (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Samtliga artiklar granskades individuellt och sedan tillsammans av skribenterna för 
att säkra att granskningen bedömts likvärdigt, det stärker resultatets trovärdighet 
(Henricsson, 2012). Det var fyra artiklar som saknade diskussion mot 
kvalitetssäkringsbegrepp tillförlitlighet och trovärdighet. Artiklarna inkluderades i 
resultatet då de uppfyllde övriga kriterier enligt protokollet för kvalitetsgranskning. I 
fyra artiklar saknades tydlig återkoppling till teori eller begrepp, detta bedömdes inte 
påverka kvaliteten på artiklarna. I tre av artiklarna ingick resultat från unga vuxna så 
väl som resultat från föräldrar och vårdpersonal. Det diskuterades hur vida dessa 
artiklar skulle exkluderas. Artiklarna inkluderades efter noggrann analys eftersom det 
gick att urskilja de unga vuxnas erfarenheter. De inkluderade artiklarnas design var 
olika vilket kan ses som svaghet i litteraturöversikten. Enligt Henricsson (2012) är det 
önskvärt och en styrka om sökningen till resultatartiklar resulterar i artiklar med 
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samma design. 
   
Vid analys av artiklar användes Fribergs femstegsmodell som ansågs relevant för att 
bilda ny helhet (Friberg, 2012a). Alla artiklar lästes noga och analyserades individuellt 
och gemensamt, vilket ökar trovärdigheten i resultatet och kan ses som styrka 
(Henricsson, 2012). Olika färgpennor användes för att tydliggöra skillnader och 
likheter mellan artiklarna. I de fall där fynden upplevdes svåra att tolka fördes 
diskussion kring innebörden och vilken färg som var passande. Formulering av nya 
teman och subteman utfördes genom diskussion och i samråd med handledare och 
kurskamrater under handledning. Under arbetsprocessen förekom regelbunden 
grupphandledning, handledare och studiekamrater har kritiskt granskat arbetet och 
varit till hjälp för utformandet. Det är ett sätt att öka trovärdigheten i 
litteraturöversikten (Wallengren & Henricsson, 2012). Det går inte utesluta att 
resultatet kan ha påverkats av att det var första gången skribenterna utförde en 
litteraturöversikt och kandidatuppsats vilket kan vara en svaghet (Henricsson, 2012). 
Resultatet kan ha påverkats av att artiklarna översatts från engelska till svenska under 
analysarbetet. I databaserna används engelska som språk och det är då viktigt att tänka 
på risken att texten misstolkas (Östlundh, 2012). Tydlig och detaljerad beskrivning av 
urval, datainsamling och analys stärker litteraturöversiktens bekräftelsebarhet 
(Henricsson, 2012).  
!
De inkluderade artiklarna härstammar från Irland, Australien, USA, Sverige, England, 
Turkiet och Kanada. Inga större skillnader mellan länderna framkom i 
litteraturöversikten när det gällde erfarenheter av att leva med DMT1. Unga vuxnas 
erfarenheterna var beroende av livssituation och grad av acceptans av sjukdomen. Det 
kan vara av vikt att fundera över skillnader hur vårdsystemet är uppbyggt i de olika 
länderna. Eventuellt skulle erfarenheter om stöd och information från sjuksköterskan 
kunna se annorlunda ut mellan länder beroende på hur stödet från vården är. 
Resultatet kan möjligen vara överförbart till andra länder då upplevelserna av att leva 
med DMT1 var liknande i de framsökta artiklarna. Könsfördelningen i de inkluderade 
artiklarna var 206 kvinnor och 51 män, i en del artiklar var det endast kvinnliga 
deltagare. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om fördelningen mellan män och 
kvinnor varit lika men det kan också diskuteras om erfarenheter är specifika för kön.  
 
Resultatdiskussion! 
Nedan kommer huvudfynden diskuteras i förhållande till utvecklingstransition, egna 
reflektioner och jämföras med tidigare forskning.  
 
Resultatet visade att många personer med DMT1 kände sig annorlunda jämfört med 
personer i omgivningen. Det fanns en stark strävan och vilja att vara som andra. Att 
leva med kronisk sjukdom ökar känslan av att vara annorlunda (Kralik, 2002), 
personerna tenderar att ha sämre självbild och är rädda för vad andra ska tycka (Schur, 
Gamsu & Barley, 1999). Sjuksköterskan ska under transition hjälpa personen igenom 
de förändringar som transitionen innebär för att uppnå välbefinnande (Kralik et al., 
2006). För att underlätta transition kan sjuksköterskan bekräfta personen och visa 
respekt, empati, förståelse i ett jämställt möte (Rasmussen et al., 2011). Den ökade 
sårbarheten under utvecklingsrelaterad transition till vuxenlivet kan vara en orsak till 
att personer med DMT1 är rädda för att sticka ut. Att leva med pågående transition och 
kronisk sjukdom kan vara svårt och kräva mycket av personen själv men även personer 
i omgivningen. Kanske är samhällets kunskap om DMT1 för liten, vilket kan vara en 
tänkbar orsak till att personer med DMT1 känner sig annorlunda. Ökad kunskap hos 
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omgivningen kan leda till bättre förståelse för egenvårdsrutiner och behandling, vilket 
eventuellt bidrar till att känslan av utanförskap minskar. Att leva med DMT1 innebar 
livsstilsförändringar och livslång behandling där personen själv var ansvariga för 
utförandet av egenvård. Tidskrävande egenvårdsrutiner ökade känslan av att vara 
annorlunda då egenvården hindrade utförandet av dagliga aktiviteter utan avbrott. 
Unga vuxna med DMT1 är begränsade i sin vardag, sjukdomen kan hindra dem från 
att utföra önskvärda aktiviteter (Commissariat, Kenowitz, Trast, Heptulla & Gonzalez, 
2016; Wilson, 2010). Under transition kan känslor som frustration, dålig självkänsla, 
osäkerhet, ångest och ambivalens förekomma. För en hälsosam transition bör 
sjuksköterskan ha kunskap om vad det innebär och hur den kan hanteras för att 
personen ska uppnå välbefinnande (Schumacher & Meleis, 1994). Sjuksköterskan kan 
uppmuntra och motivera personen att utföra de aktiviteter som önskas och inte låta 
sjukdomen styra personens liv. Flera personer beskrev att insulinpump ökade känslan 
att vara som andra då den gjorde det möjligt att vara mer flexibel och spontan. Att bära 
insulinpump kan underlätta vardagen för unga vuxna med DMT1 men försvårar när 
den inte fungerar korrekt (Abdoli, Hardy & Hall, 2017, Grose, O´Brian & Castle, 2017). 
En nackdel med insulinpump var svårigheten att dölja den, det fanns en oro att andra 
skulle se den. Unga vuxna med DMT1 känner rädsla att pumpen ska dra till sig 
uppmärksamhet men den bidrar samtidigt till känsla att sticka ut (Grose et al., 2017; 
Hill, Gingras & Gucciardi, 2013). Att utföra egenvård i sociala sammanhang och 
offentliga miljöer var för många personer svårt. Rädslan för att bli utpekad och 
stigmatiserad bidrog till att personer med DMT1 valde att dölja sjukdomen. I strävan 
efter att vara som andra riskerades hälsan då egenvårdsaktiviteter ignorerades. Unga 
vuxna med DMT1 väljer att dölja sjukdomen för att inte ses som annorlunda 
(Commissariat et al., 2016; Hill et al., 2013), de vill inte bli definierade som diabetiker 
utan bli sedda som vem som helst (Dovey-Pearce, Doherty & May, 2007; Lindberg & 
Söderberg, 2015). Information och kunskap är nödvändigt för att personen lättare ska 
kunna gå vidare i transitionsprocessen samt uppleva trygghet i vardagen (Meleis et al., 
2000).  Kunskap om transition i kombination med DMT1 kan öka förståelsen för 
orsaker till att personer brister i sin egenvård. Sjuksköterskans uppgift blir att 
identifiera behovet av information och individanpassa den och diskutera betydelsen av 
egenvård i förhållande till välbefinnande och komplikationer. Sjuksköterskan kan även 
hjälpa personen att se möjligheter och skapa förutsättningar för att underlätta 
vardagen samt motivera personen att utföra egenvård.  
 
Hur personen hanterade sjukdomen berodde på olika faktorer men behovet av stöd var 
gemensamt för alla. Familjen ansågs vara ett bra stöd om de inte tog över för mycket, 
detta styrks även av tidigare forskning (Lindberg & Söderberg, 2015). Att flytta 
hemifrån är ett stort steg för många, för unga vuxna med DMT1 kan det bli en extra 
stressad situation. Ansvaret för matlagning och eventuellt mindre socialt stöd försvårar 
situationen (Rasmussen et al., 2011). Att familjen tar över för mycket och styr 
egenvården kan eventuellt få motsatt effekt, vilket kan bidra till att unga vuxna brister 
i egenvården. Om familjen styrt för mycket i hemmet kan det vara svårt att stå på egna 
ben när personen flyttat hemifrån. Förutsättningarna för att utföra god egenvård 
självständigt kan öka om personen tidigare haft eget ansvar. Resultatet visar att många 
fann stöd från omgivningen om de var öppna med sjukdomen och kunde få hjälp om 
en akutsituation inträffade. Sjuksköterskor bör uppmuntra till mer öppenhet kring sin 
sjukdom. Vinster med detta kan vara ökat stöd från omgivningen, mindre 
komplikationer och bättre hälsa vilket kan bidra till ökat välbefinnande.   
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Flera personer ansåg att behovet av stöd från vården var större än det som erbjöds, 
speciellt framkommer sjuksköterskans roll som stöttande och hjälpande för att hantera 
vardagen. Vid brist av stöd från sjuksköterskan upplever personer under transition 
maktlöshet, frustration och förvirring (Schumacher & Meleis, 1994). Stödet från 
sjuksköterskan upplevdes bra om god relation och tillit fanns, sjuksköterskan var den 
i vården som unga vuxna upplevde lättast att prata med.  Partnerskapet mellan person 
och sjuksköterska är viktigt vid kronisk sjukdom för att uppnå följsamhet och uppsatta 
mål (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan kan med ett personcentrerat förhållningssätt 
komma närmare personen och skapa känsla av trygghet. Framträdande i resultat var 
att personer med DMT1 fann det bästa stödet hos andra i samma situation, oftast 
förekom det genom internet i form av olika grupper. Stöd av andra med DMT1 kan 
hjälpa personen att hantera transition (Rasmussen et al., 2011). Nya vänskaper främjas 
genom interaktion i gruppmöten och deltagarna erhåller information och stöd av 
varandra. Om föräldrarna får samma information som barnen genom en separat 
stödgrupp kan de lättare stödja och uppmuntra till självständighet (Tiamiyu & Jenks, 
2001). Här kan sjuksköterskan ha en stor roll i form av stödgrupper där personer i 
liknande situationer får möta varandra och sjukdomen kan diskuteras i relation till 
transition. Deltagarna kan då få förståelse för den komplexa situation de befinner sig i 
och känslan att vara annorlunda kan minska. Då personerna får mer kunskap om 
transition kan det upplevas lättare att hantera sin situation (Schumacher & Meleis, 
1994).  
 
Unga vuxna efterfrågade mer kunskap och information om DMT1. Enligt 
Patientsäkerhetslagen har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att förbygga så att 
ingen person drabbas av sjukdom eller lidande som kan undvikas (SFS, 2010:659). 
Genom att erbjuda individuellt anpassad information till unga vuxna med DMT1 där 
information om sjukdom och hälsotillstånd samt olika behandlingsalternativ 
framkommer kan lagen efterföljas. Då DMT1 är en sjukdom som orsakar höga 
samhällskostnader relaterat till komplikationer är det av stor vikt att sjuksköterskan 
arbetar preventivt för att fördröja eller förhindra dess uppkomst. Komplikationer kan 
bidra till lidande och ökat omsorgsbehov, därav har patientutbildning stor roll i 
omvårdnad vid DMT1 (Socialstyrelsen, 2017). God relation mellan sjuksköterska och 
person med DMT1 kan skapa förutsättning för trygghet och följsamhet i egenvård. God 
egenvård minskar risken för komplikationer vilket kan bidra till mindre 
samhällskostnader.    

Slutsatser$ 

I resultatet framkommer att DMT1 påverkar personen på flera olika sätt och att 
vardagen blir mer komplex och svår under samtidig transition. Det framkom tydligt i 
resultatet att unga vuxna med DMT1 känner sig annorlunda jämfört med personer i sin 
omgivning. För att hantera vardagen var de i behov av stöd från närstående och 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan var den person i vården som upplevdes lättast att 
prata med men stödet till personer med DMT1 upplevdes vara för litet.  
 
Då DMT1 är en vanlig sjukdom som kräver livslång behandling och kontakt med 
vården är det av stor vikt att alla sjuksköterskor har goda kunskaper om faktorer som 
kan påverka hantering av sjukdomen. För att på bästa sätt kunna möta personer med 
DMT1 under samtidig transition behöver sjuksköterskan mer utbildning och kunskap 
om sambandet. Det bör finnas en medvetenhet att unga vuxnas erfarenheter av att leva 
med DMT1 är olika. Ett personcentrerat förhållningssätt är nödvändigt om 
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sjuksköterskan ska se helheten och bedöma var personen befinner sig i sin sjukdom 
samt i förhållande till transition. Stödet till unga vuxna med DMT1 kan bli bättre, mer 
information och bättre stöd kan öka förutsättningarna för god och följsam egenvård, 
välbefinnande och hälsa. Litteraturöversikten förväntas ge sjuksköterskor mer 
kunskap om sambandet mellan DMT1 och samtidig transition. Sjuksköterskans 
kunskap om det komplexa sambandet kan bidra till förståelse för unga vuxnas 
situation och därmed mer personcentrerat förhållningssätt.  
 
Relaterat till att majoriteten av deltagarna i litteraturöversikten var kvinnor föreslås 
ytterligare forskning baserad på mäns erfarenheter. Det fanns även bristfälligt med 
forskning på erfarenheter hos unga vuxna med DMT1 i under samtidig transition. Mer 
forskning inom området behövs för att öka sjuksköterskans kunskap och förståelse om 
det komplexa sambandet.  
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Bilaga!1!Litteratursökning!
Databas: CINAHL 
Avgränsningar: Årtal 2006–2017, peer-reviewed, språk: engelska 
!

!

Datum Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Antal 
utvalda 
till 
resultat 

13/9–
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND young 
adult* AND 
experienc* OR 
perception* OR 
attitude* 

116 116 36 11  
 

6  

13/9–
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND 
emotion* AND 
young adult* 

20 20 8  0 0 

13/9–
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND young 
adult* AND 
interview 

45 45 12  1 1 

21/9–
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND 
interview* AND 
adulthood 

24 24 6 2 2 

Databas: Medline 
Avgränsningar: Årtal 2006–2017, språk: engelska 

13/9–
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND young 
adult* AND 
experienc* OR 
perception* OR 
attitude* AND 
emotion* 

30 30 15 5 1 
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13/9-
17 

Diabetes mellitus 
type 1 OR diabetes 
type 1 AND young 
adult* AND 
experienc* OR 
perception* OR 
attitude* AND 
qualitative 

63 63 31 5 3 

Sekundärsökning 
 
13/9–
17 

Kay, C., Davies, J., Gumsu, D., & Jarman, M. (2009). An exploration of the 
experiences of young women living with type 1 diabetes. Journal of 
Health Psychology, 14(2), 242-250. doi:10.1177/1359105308100208 
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Bilaga!2!Granskningsprotokoll!
!
Protokoll$för$basala$kvalitetskriterier$för$studier$med$kvalitativ$metod$
$
Titel:$ $
Författare:$ $
Årtal:$ $
Tidskrift:! !
$
Del!I.!!
Beskrivning!av!studien!
!
Beskrivs!problemet!i!bakgrund/inledning?!! Ja!! Nej!
!
Kunskapsläget!inom!det!aktuella!området!är!! Ja!! Nej!
beskrivet?!
!
Är!syftet!relevant!till!ert!examensarbete?! Ja! Nej!!
!
Är!urvalet!! ! beskrivet?! Ja! Nej!!
!
Samtliga!frågor!ska!besvaras!med!ja!för!att!artikeln!ska!granskas!med!hjälp!av!frågorna!i!Del!
II.!Vid!Nej!på!någon!av!frågorna!ovan!exkluderas!artikeln.!
!
Del!II!
Kvalitetsfrågor!
!
Beskrivs!vald!kvalitativ!! metod?! Ja! Nej!!

Hänger!metod!och!syfte!! ihop?! Ja!! Nej!!
(Kvalitativt!syfte!–!kvalitativt!metod)!

Beskrivs!! datainsamlingen?! Ja! Nej!

Beskrivs!dataanalysen?! ! ! Ja!! Nej!!

Beskrivs!etiskt!tillstånd/förhållningssätt/!!! Ja! Nej!
ställningstagande?! ! ! ! !!

Diskuteras!metoden!mot!kvalitetssäkringsbegrepp!(t!ex!tillförlitlighet!och!trovärdighet)!i!!
! diskussionen?! Ja!! Nej!!

Diskuteras!huvudfynd!i!resultatdiskussionen?!! ! !
! ! ! ! Ja!! Nej!!

Sker!återkoppling,!från!bakgrunden!gällande,!teori,!begrepp!eller!förhållningssätt!i!!
! diskussionen?! Ja!! Nej!
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!
Är!resultatet!relevant!för!ert!syfte?!
Om!ja,!beskriv:!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………!
!
Om!nej,!motivera!kort!varför!och!exkludera!artikeln:!
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………!
!
Forskningsmetod/"design!(t!ex!fenomenologi,!grounded!theory)!
!
………………………………………………………….!
…………………………………………………………!
!
Deltagarkarakteristiska! !
Antal……………………! ! ! ! !
Ålder…………………....! ! ! ! !
Man/Kvinna…………….! ! ! ! !
!
!
Granskare!sign:!……………………………………………….!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Framtaget$vid$Avdelningen$för$omvårdnad,$Hälsohögskolan$i$Jönköping$
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Bilaga!3!Artikelmatris!
Författare, 
tidskrift, land 
och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets 
granskning 

Författare: Balfe, M 
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing 
Land: Irland 
Årtal: 2009 
 

Healthcare 
routines of 
university 
students with 
type 1 diabetes. 

Undersöka de 
fördelar som 
universitetsstudenter 
med typ 1 diabetes 
associerar med 
egenvårdsrutiner 
samt de faktorer i 
universitetsmiljön 
som påverkar 
egenvårdrutinerna. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer i 2 
omgångar och 
dagbok. 
(n=17, varav 6 män 
och 11 kvinnor) 
18–25 år. 

Att skapa egenvårdsrutiner i en universitetsmiljö var för 
många svårt på grund av miljö och transition. Rutiner i 
egenvården visade sig ha positiva fördelar för personens 
självkänsla och kontroll över sjukdomen. Under perioder av 
stress och av andra orsaker kunde en oavsiktlig kollaps 
uppstå i egenvårdsrutinerna där känslor som skuld och 
skam uppkom. Om personen med DMT1 slår ifrån sig 
sjukdomen och medvetet brister i sin egenvård uppstår en 
”krasch”. Viljan att vara som alla andra var stor och att 
avvika från det ”normala” ansågs besvärande. Deltagarna 
upplevde en rädsla för hypoglykemi och andra 
komplikationer. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 

Författare: Balfe, 
M., Brugha, R., 
Smith, D., Sreenan, 
S., Doyle, F., & 
Conroy, R.  
Tidskrift: Health 
and place. 
Land: Irland 
Årtal: 2014 

Why do young 
adults with type 
1 diabetes find it 
difficult to 
manage diabetes 
in the 
workplace. 

Undersöka hur och 
varför arbetsmiljön 
påverkar hur unga 
vuxna hanterar 
diabetes typ 1 i 
vardagen.  

Kvalitativ metod, 
intervju. 
(n=35, varav 6 män 
och 29 kvinnor) 
23-30år.   

I studien framkom att det fanns en stävan efter att vara 
som alla andra. Flera faktorer bidrog till svårigheten att 
utföra god egenvård på arbetet, som press att prestera på 
och inte låta egenvården stjäla tid. När tid ägnades åt 
egenvård på arbetstid uppstod skuldkänslor. Tidspress och 
stress gjorde att deltagarna åt i farten och åt det som fanns 
mest lättillgängligt, detta bidrog till en sämre reglerad 
diabetes. Regelbundna arbetstider och mer struktur i 
vardagen underlättade kontrollen över sjukdomen. Vikten 
av socialt stöd nämndes också.  

Del I: 4/4 
Del II: 6/8 
 
Diskuterar ej metod 
mot kvalitets 
säkringsbegrepp. 
 
Ingen återkoppling 
från diskussion till 
bakgrund gällande 
teori, begrepp eller 
förhållningssätt. 
 
 

Författare: Balfe, 
M., Doyle, F., Smith, 
D., Sreenan, S., 
Brugha, R., Hevey, & 
Conroy, R. 
Tidskrift: BMC 
endocrine disorders. 
Land: Irland 
Årtal: 2013 

What’s 
distressing 
about having 
type 1 diabetes? 
A Qualitative 
study of young 
adult’s 
perspectives. 

Undersöka faktorer 
som bidrar till stress 
kring diabetes hos 
unga vuxna. 

Kvalitativ metod 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
(n=35, varav 6 män 
och 29 kvinnor) 
23–30 år. 

Diabetes bidrog till emotionella svårigheter, deltagarna 
upplevde rädsla, oro och ångest inför framtiden med 
eventuella komplikationer. De kvinnliga deltagarna 
brottades med känslor om vikt och rädsla inför graviditet. 
Det framkommer även en rädsla för att avvika från det 
normala och bli stigmatiserad. Vid brister i 
egenvårdsrutiner uppkom skuldkänslor. Okunskap hos 
omgivningen var besvärande för deltagarna, frustration 
över att bli misstolkade och att omgivningen såg på 

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
 
Diskuterar ej metod 
mot kvalitets 
säkringsbegrepp. 



!

!
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sjukdomen som ”lätt”. Egenvården ansågs mycket 
tidskrävande och påfrestande. Positivt tänkande, 
kunskapssökande och stöd från familj, vänner, 
sjuksköterska och andra med DMT1 var strategier för att 
hantera sjukdomen.  
 

Författare: Balfe, 
M., Doyle, F., Smith, 
S., Sreenan, S., & 
Conroy, R. 
Tidskrift: Journal of 
clinical nursing. 
Land: Irland 
Årtal: 2013 

Dealing with the 
devil: weight 
loss concerns in 
young adult 
women with 
type 1 diabetes. 

Att undersöka 
viktminsknings 
bekymmer hos unga 
vuxna med diabetes 
typ 1. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer. 
(n=35, enbart 
kvinnor) 
(n=5 vårdpersonal) 
23-30år 

Resultat endast från unga vuxna: 
Generellt var kvinnor mer bekymrade över vikten, en del 
hade utvecklat ätstörningar tidigare och blivit friska. De 
hade en strävan efter att leva som alla andra. 
Egenvårdsrutiner utelämnades för att minska i vikt, 
viktminskningen bidrog till att personen upplevde kontroll 
över kroppen som ingen kunde påverka. Okunskap kring 
komplikationer och okunskap hos föräldrar kan 
identifieras.  Stöd från vårdpersonal och andra i samma 
situation var betydelsefullt. Efter tillfrisknandet fick de 
kämpa för att inte hamna i ätstörningsproblematiken igen.  

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
 
Diskuterar ej metod 
mot kvalitets 
säkringsbegrepp. 

Författare: Celik, S., 
Kelleci, M., & 
Satman, I. 
Tidskrift: 
International journal 
of community based 
nursing and 
midwifery. 
Land: Turkiet 
Årtal: 2015 

The factors 
associated with 
disease 
mismanagement 
in young 
patients with 
type 1 diabetes: 
A qualitative 
study. 

Undersöka faktorer 
som är förknippade 
med bristande 
egenvård och 
hantering av diabetes. 

Kvalitativ metod med 
en beskrivande 
fenomenologisk och 
psykologisk design. 
Intervjuer. 
(n=28, varav 12 män 
och 16 kvinnor) 
18–25 år. 

Negativa känslor under tiden för acceptans av sjukdomen 
bidrog till bristande egenvård. Deltagarna var rädda för att 
bli stigmatiserade då de avvek från det ”normala”. Oro och 
rädsla för komplikationer i framtiden. Egenvård ansågs 
vara svårt att utföra på grund av miljön och begränsningar i 
vardagslivet. Okunskap hos omgivningen bidrog till sämre 
stöd. Deltagarnas strategi för att hantera sjukdomen var att 
ignorera problemen.  
 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 

Författare: Clausi, 
L., & Schneider, M. 
Tidskrift: Clinical 
nurse specilist 
Land: Kanada 
Årtal: 2017 

”…Part of my 
identity” The 
Impact of Self-
Management on  
the Sense of Self 
of Young 
Women With 
Type 1 Diabetes.  

Utforska erfarenheter 
hos unga kvinnor 
med typ 1-diabetes 
och hur egenvård vid 
diabetes kan påverka 
deras självkänsla. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
design. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
(n=7, enbart kvinnor) 
18–22 år. 

I strävan efter normalitet uppkommer känslor som stress 
och irritation över att vara fast i sjukdomen och allt vad det 
innebar. Rutiner inom egenvården krävde att personen 
planerade för det oförutsägbara och alltid var steget före. 
För personen var detta tidskrävande och en stor del av livet. 
De kände sig ofta missuppfattade av vänner och bekanta. 
De som fått sin diagnos tidigt i livet såg sjukdomen som en 
del av livet och hade funnit olika strategier för att hantera 
vardagen. Artikeln tog även upp rädslan inför graviditet och 
hur socialt stöd påverkade personer med DMT1. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
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Författare: 
Fredette, J., Mawn, 
B., Hood, K., & Fain, 
J. 
Tidskrift: Western 
journal of nursing 
research. 
Land: USA 
Årtal: 2016 

Quality of life of 
college students 
living with type 
1 diabetes: A 
qualitative view. 

Undersöka 
livskvalitén hos 
collegestudenter med 
typ 1 diabetes. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
design. 
Semistrukturerad 
intervju. 
(n=24, varav 3 män 
och 21 kvinnor) 
18-24år.  

Vardagen bestod till stor del av planering vilket upplevdes 
som tidskrävande. Deltagarna beskrev vikten av positivt 
tänkande för att hantera sjukdomen. Stöd av andra ansågs 
vara en viktig aspekt, förutom stöd från omgivningen fann 
deltagarna stöd på bloggar och sociala medier. Deltagarna 
såg även fördelar med sjukdomen, de upplevde sig blivit 
mer disciplinerade, ansvarstagande, mogna och de levde 
mer hälsosamt än tidigare. Sjukdomen bidrog till att några 
deltagare intresserade sig för arbete i sjukvård. Oro för 
framtiden och eventuella komplikationer förkom. 
  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 

Författare: Hood, 
D.G., & Duke, G. 
Tidskrift: Diabetes 
spectrum. 
Land: USA 
Årtal: 2015 

The Nature and 
Meaning of 
Insulin Pump 
Use in Emerging 
Adults 
WithType 1 
Diabetes. 

Undersöka betydelsen 
av att leva med 
insulinpump för 
egenvården vid 
diabetes typ 1 under 
perioden till vuxen. 

Kvalitativ metod med 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
design.  
Intervjuer. 
(n=9, varav 3 män 
och 6 kvinnor) 
19–24 år.  

Känslan efter att vara som andra ökade när personen 
använder sig av insulinpump. Deltagarna kände hopp och 
att de tog tillbaka kontrollen över sitt liv. Att använda 
insulinpump krävde att personen planerade för det 
oväntade och bidrog därmed till en känsla av rädsla för 
hypoglykemi trots den ökade frihetskänslan. Strategier som 
att lägga sig med högt blodsockervärde för att undvika 
risken för hypoglykemi förekom. Med tiden lärde de sig att 
acceptera sin sjukdom och självständigheten ökade. 
Studien tog även upp vikten av socialt stöd från anhöriga 
och andra med diabetes. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
 
 

Författare: King, R., 
& Wellard, S. 
Tidskrift: 
Midwifery. 
Land: Australien 
Årtal: 2009 

Juggling type 1 
diabetes and 
pregnancy in 
rural Australia. 

Utforska erfarenheter 
hos kvinnor med typ 
1-diabetes, som bor 
på landsbygden i 
Australien, medan de 
förbereder sig för 
graviditet och 
förlossning. 

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer 
(n=7, enbart kvinnor) 
26–35 år. 

Strävan efter att bli gravid och föda ett friskt barn bidrog 
till god egenvård. Kvinnorna upplevde brist på stöd och 
information av vårdpersonal i planering av och under 
graviditet. Information fick de själva införskaffa från 
internet och av andra kvinnor i samma situation. Rädsla 
och ångest för att föda ett barn med missbildningar eller 
föra över sjukdomen till barnet. Symptom på hypoglykemi 
var svårare att upptäcka under graviditet vilket påverkade 
kvinnornas självförtroende att hantera sin sjukdom. 
Vårdpersonalens okunskap, höga krav och förväntningar 
bidrog till minskat välbefinnande för kvinnorna.  

Del I: 4/4 
Del II: 6/8 
 
Diskuterar ej metod 
mot kvalitets 
säkringsbegrepp. 
 
Ej återkoppling från 
diskussion till 
bakgrund gällande 
teori, begrepp eller 
förhållningssätt. 
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Författare: Leger, 
A., Stölten, C., & 
Bolmsjö, I. 
Tidskrift: European 
diabetes nursing. 
Land: Sverige 
Årtal: 2009 

Experiences of 
alcohol drinking 
among Swedish 
youths with type 
1 diabetes. 

Undersöka 
erfarenheter av 
alkoholkonsumtion 
bland ungdomar med 
diabetes typ 1. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerad 
intervju. 
(n=10, varav 5 män 
och 5 kvinnor) 
18–25 år 

Vänners stöd och delaktighet i egenvården ansågs 
betydelsefullt. Brist på information från vården om effekter 
av alkohol vid DMT1 bidrog till allvarliga konsekvenser. 
Alkohol minskade förmågan till god egenvård och många 
risker togs. Deltagarna beskrev rädsla och ångest för 
hypoglykemi och mixtrade därav med insulindoserna vid 
alkoholförtäring. Deltagarna tilläts inte begränsas av 
sjukdomen. Det fanns även en strävan efter normalitet.  
  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 

Författare: Pyatak. 
E. 
Tidskrift: American 
journal of 
occupational therapy. 
Land: USA 
Årtal: 2011 

Participation in 
occupation and 
diabetes self-
management in 
emering 
aduldhood. 

Undersöka hur unga 
vuxnas medverkan i 
dagliga aktiviteter 
påverkar förmågan 
att hantera egenvård 
vid DMT1. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
design. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
(n=8, varav 4 män 
och 4 kvinnor) 
18–25 år 

På grund av sjukdomen uppgav deltagarna att de känner 
sig utpekade, andra faktorer påverkade hur personen valde 
att delta i olika aktiviteter i vardagen. För personer med 
DMT1 innebar det att vara förberedd inför oförutsedda 
händelser och att alltid ha en plan B. Många av deltagarna 
kände sig stressade över att tappa kontrollen men även att 
vänner och bekanta skulle uppleva de som annorlunda. 
Studien visade även att de som började skolan eller fick 
nytt arbete fick någon typ av struktur i sin vardag och 
därmed skötte sin egenvård bättre. Studien tog även upp 
olika strategier för att hantera sin sjukdom och hur socialt 
stöd påverkar personer med DMT1. 

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
Ingen återkoppling 
från diskussion till 
bakgrund gällande 
teori, begrepp eller 
förhållningssätt. 

Författare: 
Rasmussen, B., 
Dunning, T., Cox, H., 
& O’Connell, B.  
Tidskrift: Journal of 
clinical nursing 
Land: Australien 
Årtal: 2008 

The mother-
daughter guilt 
dynamic: effects 
of type 1 
diabetes during 
life transitions. 

Utforska och beskriva 
strategier för unga 
kvinnor med typ 1-
diabetes som används 
för att hantera 
transitioner. 

Kvalitativ metod med 
Grounded theory 
design.  
Intervjuer 
(n=20, enbart 
kvinnor)  
20–36 år 
(n=5, mammor) 
48–56 år 

Resultat endast från unga vuxna 
Upplever sig vara ”fast” i sjukdomen, kontroll minskade 
känslan. Miljö och socialt sammanhang under transitionen 
påverkade känslan av att fast i sjukdomen.  
Mammor ansågs vara stort stöd i egenvården, relationen 
stärktes ytterligare när deltagarna själva blev mammor. 
Skuldkänslor uppkom när deltagarna upplevde sig vara en 
börda för andra.    

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 

Författare: Sparud-
Lundin, C., Öhrn, I., 
& Danielsson, E. 
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing. 
Land: Sverige 
Årtal: 2009 

Redefining 
relationships 
and identity in 
young adults 
with type 1 
diabetes. 

Undersöka mening 
med interaktioner och 
stöd i egenvård från 
föräldrar och andra 
närstående för unga 
vuxna med diabetes 
typ 1. 

Kvalitativ metod med 
grounded theory 
design Intervju och 
internetkommunikati
on. 
(n=13, varav 6 män 
och 7 kvinnor) 
20–22 år. 
(n=13 föräldrar) 
 

Resultat endast från unga vuxna 
I transitionen från ung till vuxen, utmanas identiteten och 
relationer omdefinieras. Stöd upplevs starkast från 
mammor men vänner, syskon, partners och andra personer 
med diabetes typ 1 kan också finnas som stöd.  Personer 
som haft sjukdomen under en stor del av livet ser den som 
en del av sig själv, tankar om att avvika från det ”normala” 
blir mindre frekvent med tiden. Deltagarna hade olika grad 
av acceptans av sjukdomen.  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
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Sekundär 
sökning 
Författare, 
tidskrift, land och 
årtal 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets 
granskning 

Författare: Kay, C., 
Davies, J, Gamsu, D., 
& Jarman, M. 
Tidskrift: Journal of 
health psychology. 
Land: England 
Årtal: 2009 

An exploration 
of the 
experiences of 
young women 
living with type 
1 diabetes. 

Undersöka unga 
kvinnors erfarenheter 
av att leva med 
diabetes typ 1. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
design. 
Semistrukturerad 
intervju. 
(n=9, enbart kvinnor) 
18–25 år 

Studien visade att kvinnor med diabetes typ 1 vill vara som 
alla andra. Känslor som sårbarhet och rädsla över 
framtiden framkommer. De kände sig bundna på grund av 
tidskrävande egenvård och i samband med stress och andra 
ideal väljer de att missköta sin egenvård. Efter en tid med 
diabetes blev hanteringen av sjukdomen lättare och synen 
på framtiden var annorlunda än från början av sjukdomen. 
Olika copingstrategier och stöd från närstående 
identifierades. 

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
 
Ingen återkoppling 
från diskussion till 
bakgrund gällande 
teori, begrepp eller 
förhållningssätt.  
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