
   Kronisk sjukdom hos ungdomar 



14 årig pojke 

• Diabetesdebut 9 åå. Senaste halvåret 
försämrad blodsockerbalans, HbA1c 90 
mmol/mol. Glömmer lunchinsulin, ibland 
Lantus. Verkar nedstämd, svårare att prata 
med… 

 

•  Hur påverkar diabetessjukdomen         
adolescensutvecklingen? 

•  Hur påverkar adolescensutvecklingen 
diabetessjukdomen? 



Kroniskt tillstånd påverkar utvecklingen 

Psykosocialt 

 - Mental hälsa,  

 - Skolprestationer 

 - Familje- och kamratrelationer 

Biologiskt 
 - Pubertetstiming 

- Längdtillväxt 

 



Menarcheålder 

Cystisk fibros 14,5 år 

Sicklecellsanemi 14,5 år  / 15,4 år 

Maligniteter 12,2 år 

Kronisk njursjukdom 15,9 år 

Diabetes 12,8 år  / 13,0 år 



Studier om livskvalitet 

• De med de lättaste funktionsstörningarna 
upplever ofta mer påtaglig nedsättning av 
livskvalitet än de med uttalad 
funktionsnedsättning! 

 

       Paradox? 



Risktagande vid kronisk sjukdom 

 

• Friska ungdomar behöver inte bevisa att de är 
normala 

 

• Ungdomar med kroniska 
funktionsnedsättningar måste det! 



Citat om kronisk sjukdom 

• ”jag vill bara vara med mina kompisar” (15) 
• ”jag tänker mer på annat” (17) 
• ”jag vill inte ställa till besvär” (16) 
• ”jag vill inte att det ska märkas” (i klassrummet) (14) 
• ”ingen i skolan vet att jag har diabetes” (15) 
• ”man skulle trott att jag skulle skött mig sämre när 

jag var 14 men det är ju senaste 3 åren som det varit 
sämst…” (19) 

• ”diabetesen ligger längst ner på min lista… ”(17) 
    
 
 



Citat om kronisk sjukdom 

• ”Jag sköter mig ganska bra nu. Inte det bästa som går, 
men inte sämsta heller. Jag är dödstrött på att göra 
allt som jag måste.”(15) 

• ”Jag har bara en vän som jag kan tala med för hon 
har samma som jag.” (17) 

• ”Jag klarar av det bra men jag känner att jag inte har 
något socialt liv alls.” (17) 

• ”Jag känner att jag klarar av det jag ska göra.” (15) 



 -Kroppsutveckling 
-Identitet 

-Frigörelse 
-Yrke 
-Sex 

Sjukvård 

Hälsovård 

Familjen 

Skolan 

 Icke-kategoriskt omhändertagande 

• Bemötandet och omhändertagandet är 
viktigare än själva sjukdomen!! 

 



       Compliance 

 

• Ungdomar uppfattas ofta som icke-följsamma… 
(åldersadekvat experimenterande/biopsykosoc 
utv/tidsperspektiv!?) 

• Compliance som uttryck för ungdomens cost-
benefit resonemang 

• Viktigt att göra varje besök meningsfullt – för 
ungdomen… 

• Genomgång av HEADS minst en gång/år 



Compliance 

  Diabetespatienter växlar mellan 2 och 35 
”kontrollstationer” per dygn 

 

   Ex 2 st: ta 2 insulinsprutor per dygn 

   Ex 35st: full kontroll, mat, p-glukos, träning,     
     insulin etc 

 

    Vem tror ni är mest nöjd? 



Olika utgångspunkter 
”Health is not a major problem” 

 

Patienten  

 

 

 

Läkaren 

 

 

 

1. Mitt liv 

2. Tillståndet / 
sjukdomen 

 

 

1. Sjukdomen / 
tillståndet 

2. (Patientens liv) 



”There are two types of diabetologists: 
  Type 1 
  Type 2 
Type 1: who treats diabetes 
Type 2: who treats PEOPLE with diabetes 
 
If you don´t see the difference you´re type 1…” 
                                                         
       Edwin Gale, Bristol UK 



Kronisk sjukdom under ungdomsåren, 
beprövade ”verktyg” 

 

• Kunskap om den biopsykosociala utvecklingen 

 

• Insikt i ungdomars ”cost-benefit”-
resonemang, ”good enough” 

 

• Familjen – risk eller resurs 

 



Försök ställa diagnos på föräldrarna 

Krävande, 

gräns-

sättande 

Ej krävande, 

slapp 

Empatiska Auktoritativa: 

förklarar och 

motiverar 

Ålders-

adekvata 

Tillåtande: 

inga regler, 

barnen 

bestämmer 

Icke 

empatiska, 

kyliga 

Auktoritära Likgiltiga 



SAMMANFATTNING 

 

• Tänk åldersadekvat 

• Tänk ”cost-benefit” ur patientens perspektiv 

• Tänk själv långsiktigt. Håll ut! 

 

• Stöd föräldrarna/anhörig 



3 hörnstenar för positiv utveckling 

 

• Kärleksfull familj 

 

• Välfungerande skola 

 

• Allsidiga fritidssysselsättningar 



Att må bra 

• Viktigast under uppväxten är föräldrar som har 
tid, som bryr sig och som lyssnar… 

 

• Så småningom blir kamraterna viktigare… 

 

• Goda relationer till andra människor är centrala 
för barns och ungas hälsa! 

 

• Att få lyckas! 
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Allmänna Barnhuset 

 

 

 


