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Att vara tonåring och samtidigt sträva med diabetesrelaterade egenvårdsaktiviteter kan 
betyda ökade krav och begränsningar i vardagslivet. Kunskap om tonåringars 
erfarenheter av att leva med typ 1 diabetes kan vara till hjälp vid utvecklingen av 
metoder för att bemöta, förstå och stödja barn och ungdomars övergång från beroende 
till oberoende i egenvården.  
 
 
I dagens folkhälsoarbete talas det om empowerment och hur individer kan bli ”empowered”. 
Strategier för att åstadkomma empowerment fokuserar på hur individen kan utveckla sin 
förmåga att bli herre över sin livssituation. Det är en process där handlingsförmågan utvecklas 
och självkänslan stärks. Processen utgår från individens motivation och förmåga att ta ansvar 
för sitt liv och hälsa. Grunden är en människosyn i vilken man ser människan som kapabel att 
göra egna val. Att vara empowered innebär att individen har lärt sig tillräckligt om sin 
sjukdom och hälsa, för att själv bedöma värdet av hälsorekommendationer. Detta hjälper 
individen att utveckla självförtroende om den egna hälsan, egenvärde och behov. Genom att 
tillägna sig en känsla av att behärska olika situationer, visa att läget är under kontroll byggs en 
egenkompetens upp. Den psykologiska dimensionen av empowerment fokuserar på 
individens subjektiva känsla av att ha kontroll över sitt liv. 
 
Att bli självständig och oberoende är en viktig aspekt för tonåringars utveckling men särskilt 
angeläget för tonåringar med typ 1 diabetes. Att vara tonåring och samtidigt ansvara för 
egenvårdsaktiviteter och att ständigt hålla kontroll på blodsockervärden innebär extra krav 
och begränsningar i livet. Diabetessjukdom innebär att individen måste lära sig hur 
sjukdomen fungerar samt metoderna för behandlingen. Detta betyder att lägga om sina 
levnadsvanor för att skapa en praktisk tillvaro. Aktiviteter kanske inte kan utövas som 
tidigare, framtidsprojekt för utbildning och vuxenlivet kan bli förändrade. Att leva med typ 1 
diabetes betyder att vardagen regleras av kroppens behov med krav på planering likväl som 
att rörelsefriheten hotas. Det finns risk för att ta för lite eller för mycket insulin, att äta och 
motionera för lite eller för mycket, vilket kan medföra fysiska besvär och avvikelser i 
vardagslivet. Det kan handla om att inte kunna följa med kompisar på någon aktivitet, därför 
att man inte har förberett sig med matsäck eller saknar pengar att handla något ätbart. Att inte 
kunna koncentrera sig, därför att man har insulinkänningar kan medföra att man tvingas utebli 
från ett prov i skolan eller inte kan delta i någon idrottsaktivitet.  
 
Syftet med studien var att dels få kunskap om tonåringar med typ 1 diabetes levda 
erfarenheter, fokuserade på övergången till att bli autonom i sin egenvård, dels att undersöka 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-11025


individuella erfarenheter och upplevelser av att delta i en patientutbildning kallad 
Empowerment Education Program (EEP). Utbildningen genomfördes enligt problembaserat 
lärande (PBL). I grupper om 6-8 personer arbetade ungdomarna utifrån givna pedagogiska 
utgångspunkter. Grupperna träffades två timmar, en gång per vecka i sex veckor tillsammans 
med en diabetessjuksköterska som fungerade som handledare i gruppen. Avsikten med 
utbildningen vara att öka ungdomarnas självmedvetenhet och förmåga till självbestämmande i 
samband med diabetessjukdom. Data samlades in med hjälp av intervjuer. Det var 32 
tonåringar (18 flickor och 14 pojkar) i åldern 13-17 år som intervjuades individuellt om sina 
erfarenheter av självhantering av egenvårdsaktiviteterna.  
 
Övergången till att bli mer autonom i sin egenvård karakteriserades av att det fanns en 
osäkerhet över att ta eget ansvar för sin egenvård samtidigt som ungdomarna uttryckte att de 
behövde stöd från omgivningen. Fynden pekar på att självtilliten och bekräftelse från 
omgivningen är värdefull i processen till att bli autonom i sin egenvård. Att växa genom 
personlig självtillit visade sig som en utvecklingsprocess att komma fram till egna beslut; 
psykologisk mognad möjliggjorde ökat ansvar och frihet; motivationen var relaterat till 
individens välbefinnande och hur väl ungdomarna lyckades hantera diabetessjukdomen.  
Uppmuntran och bekräftelse från föräldrarna ökade säkerheten av tonåringarnas 
ställningstaganden och beslut, och när kamratkretsen accepterade diabetessjukdomen så 
underlättades införlivandet av de dagliga egenvårdsaktiviteter, därtill upplevde ungdomarna 
att självkänslan stärktes av diabetesteamets bemötande och förhållningssätt. Det visade sig att 
tonåringarna med typ 1diabetes ville ha distans från omgivningen samtidigt som de hade 
behov av att behålla stöd från omgivningen i egenvårdsaktiviteter.  
  
Erfarenheter och upplevelser av att delta i patientutbildningen, EEP tydliggör betydelsen av 
att möta likasinnade ungdomar och hur det bidrar till känslor av gemenskap. Deltagandet i 
grupprocessen som utbildningen innebar uppmuntrade till diskussioner utifrån ungdomarnas 
intressen. Det var betydelsefullt att vara delaktig i en kamratgrupp där det fanns möjlighet att 
diskutera saker och ting som var förknippat med tonåringarnas livssituation. Upptäckten att 
det fanns andra ungdomar som hade liknande diabetesrelaterade erfarenheter, bidrog till ett 
igenkännande och att de kunde identifiera sig med dem som var i snarlika situationer.  
Själva diabetessjukdomen, möten med ungdomar som hade likartade förhållanden och 
intressen samt utbyte av erfarenheter skapade vänskapsband som bidrog till subjektiva 
upplevelser av tillhörighet och känslor av gemenskap.  
 
Vid en syntes av analysen förefaller det som att individens självtillit, bekräftelse från 
omgivningen samt känslor av gemenskap tillsammans vägleder tonåringar med typ 1 diabetes 
att öka sin förmåga att hantera egenvårdsaktiviteter. Detta kan i sin tur stimulera den 
subjektiva känslan av att ha kontroll över sitt liv och hälsa vilket kännetecknas av den 
psykologiska dimensionen av empowerment. 
 
 
 


