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Abstract  

 

Background: Each year approximately 700 children are affected by type 1 diabetes in Sweden. 

This chronic disease has an impact on the whole family but especially the parents’ who have 

the responsibility as a caregiver. Parents are therefore in need of support from friends and family 

as well as help from the nurse to deal with the situation. The nurse can provide support with a 

family focused care and will therefore include the whole family and use their strengths and 

resources. Aim: The aim of this study was to describe parents’ experience of living with a child 

with type 1 diabetes. Method: The method used was a literature study with the aim to contribute 

to evidence based care with an analysis based on qualitative research. Ten scientific articles 

were analyzed. Three themes and seven subthemes emerged. Results: Three main themes and 

seven subthemes emerged during the analysis that responded to parents’ experience living with 

a child with type 1 diabetes. The main themes were the stress that parents are exposed to, need 

of help and the unique community. Conclusion: Parents experienced a change in everyday life 

for the whole family. Therefore, the nurse needs to be responsive and adapt the nursing care to 

the parents’, so they can support the child in a better way.  

 

Keywords: Caring for a diabetic child, children, type 1 diabetes, family focused care, parental 

experience  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Studien beskriver föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1 diabetes. Typ 1 

diabetes är den mest förekommande autoimmuna sjukdomen hos barn i hela världen. 

Sjukdomen innebär att kroppen har slutat producera hormonet insulin, vilket medför en förhöjd 

blodsockernivå som kan leda till komplikationer. 

 

Studiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar. Dessa söktes fram via två databaser. 

Genom analys och sammanställning av artiklarna framkom en beskrivning av föräldrarnas 

upplevelser. Detta redovisas som teman och subteman i resultatet. I resultatet beskrivs 

föräldrarnas omställning från att leva med ett friskt barn till att leva med ett barn med kronisk 

sjukdom och vilka känslor som uppstår vid bearbetningen samt det förändrade föräldraansvaret. 

Resultatet beskriver också de förhållanden som underlättar föräldrarnas bearbetning. Resultatet 

lyfter även fram de krav och förväntningar som föräldrarna har på vårdpersonal och personer i 

omgivningen samt den saknade förståelsen från människor runt föräldrarna.  

 

Typ 1 diabetes påverkar barnens rätt att vara som andra och relationen med andra barn. Även 

relationen mellan barnet och föräldrarna påverkas. Sjukdomen drabbar inte bara barnet utan 

hela familjen. Sjuksköterskan är ansvarig för att ge familjen en god familjefokuserad vård och 

för att ge individanpassat stöd till föräldrarna i den förändrade livssituationen. Denna studie kan 

ge sjuksköterskor mer kännedom om vilka omvårdnadsbehov som föräldrarna har.
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Inledning 
Varje år drabbas ca 700 barn av typ 1 diabetes (T1D) i Sverige (SWEDIABKIDS, 2017). Att 

barnet får diagnosen T1D innebär en förändring för hela familjen då behandlingen är livslång. 

Den kroniska sjukdomen medför förändringar i det vardagliga livet som påverkar både föräldrar 

och barn. Föräldrarna kan uppleva situationen som en ny livsstil och blir allt mer involverade i 

barnets dagliga liv på grund av diabetessjukdomen. För att få en förståelse för föräldrarnas 

situation behöver deras upplevelser uppmärksammas och beskrivas. Som blivande 

sjuksköterska har kunskapen om mötet med dessa föräldrar en betydelse för att kunna stödja 

föräldrarna att klara av situationen på bästa sätt. 

Bakgrund 
 

Diabetes  
Diabetes är en sjukdom som kännetecknas av en för hög blodsockernivå i blodet på grund av 

kroppens bristande insulinproduktion. Insulin är ett hormon som bildas i bukspottkörteln. 

Insulinets uppgift är att öppna upp för glukos, aminosyror och joner. Dessa kan då transporteras 

in i kroppens celler främst i lever, fett- och muskelceller. I cellerna omvandlas glukos till energi 

som ger kraft till cellerna att arbeta (Krook, 2010).  

 

Det finns olika indelningar av diabetes. Främst delas det upp i T1D och typ 2 diabetes (T2D). 

T2D innebär att kroppen fortfarande producerar insulin men inte i tillräcklig mängd för att 

tillgodose kroppens behov. Det gör att dessa patienter behöver tillsätta insulin som förstärker 

effekten. Mängden som tillsätts beror på personens egen insulinproduktion (Östenson, 2010). 

Risken för T2D ökar vid övervikt eller rökning men kan också bero på ärftlighet. T2D debuterar 

oftast efter 35 års ålder och går att förebygga med hjälp av fysisk aktivitet och god kost. 

Sjukdomen ökar varje år och kostar mycket pengar för sjukvården. (Östenson, 2010).  

 

Vid T1D sker en oklar störning i betacellerna vilket leder till en betydlig minskning av 

insulinproduktionen i kroppen (Tiberg, 2012). Bortfallet gör att kroppen behöver tillföras 

insulin för att kunna ta upp glukos till cellerna (Krook, 2010). Diagnoskriterierna för en T1D 

är att blodsockernivån är mer än 11,1 mmol/l då personen inte är fastande. Det tas även ett 

blodsockertest när personen är fastande. Visar detta 7,0 mmol/l eller mer vid upprepade 

tillfällen sätts en diagnos (Tiberg, 2012; Mayer, Kahkoska, Jefferies, Dabelea, Balde, Gong et 

al., 2018). Normala referensvärden då personen är fastande är mellan 5,6 - 6,9 mmol/l (Mayer 

et al., 2018). Diagnosen kan också ställas genom att glukos och protein påvisas i urinen 

samtidigt som personen uppvisar symtom. (Ludvigsson, Hanås & Åman, 2010).   

 

T1D är i dagsläget obotlig och ingen vet den exakta orsaken till sjukdomen. Det finns många 

olika teorier om vad den beror på. Det finns en viss genetisk risk. Har fadern diabetes är risken 

6 % att barnet får diabetes inom 15 år och risken är 2 % om modern har diabetes. Det har också 

visat sig att barn med andra autoimmuna sjukdomar löper större risk att få T1D. Forskare 

försöker fortfarande hitta svaret på vad som orsakar sjukdomen (Dahlquist, 2010).  

 

Typ 1 diabetes hos barn 
T1D är den mest förekommande autoimmuna sjukdomen hos barn världen över. Debuten av 

T1D brukar uppkomma före 15 års ålder men kan även uppkomma senare i livet. Majoriteten 

av barn som lever med T1D finns i Skandinavien (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-
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Lyckhage, 2012). Under 2016 insjuknade 791 barn mellan 0–14 år i T1D i Sverige 

(SWEDIAKIDS, 2017). 

 

Barn insjuknar mer plötsligt än vuxna. Hur lång tid insjuknandet tar beror på barnets ålder. Barn 

under två år insjuknar allvarligt inom några dagar. För barn i förskoleåldern och äldre kan 

insjuknandet oftast ta mellan två till tre veckor. Barnen blir matta, krassliga och får i många fall 

influensaliknande symtom (Ludvigsson et al., 2010). Symptomen visar sig till en början i form 

av ökad törst, stor urinmängd, utmattning och koncentrationssvårigheter (Craig, Hattersley & 

Donaghue, 2009; Tiberg, 2012). Får förloppet fortsätta utvecklas även uttorkning 

(dehydrering). Om inga åtgärder görs kan ketoacidos uppkomma vilket kan vara av måttlig till 

svår form (Tiberg, 2012). Symtom av ketoacidos kännetecknas av långsam och onormal djup 

andning som går över till kort och snabb andning, blekhet, kräkning, minskad medvetandegrad 

och buksmärta (Hamilton, Knudsen, Vaina, Smith & Paul, 2017). Detta kräver att patienten blir 

inlagd på sjukhus. Det rekommenderas enligt nationella diabetesriktlinjer att barn som blir 

diagnostiserade med T1D genomgår intravenös behandling med insulin en till två dagar innan 

subkutana injektioner påbörjas (Tiberg, 2012).  

 

Genom att utföra kontinuerliga blodsockerkontroller kan man räkna ut mängden insulin barnet 

behöver vid varje tillfälle. Nu finns det dock så kallade glukossensorer som används allt mer 

till barn. Blodsockernivåerna mäts ständigt under några dagar i sträck med hjälp av sensorer 

under huden. (Ludvigsson et al., 2010). Allvarliga komplikationer som kan uppstå när 

blodsockernivån svänger är skador på nerver, blodkärl, synen och olika vitala organ som hjärta 

och njurar (World Health Organization [WHO], 2017). Har barnet för liten mängd insulin i 

kroppen drabbas barnet av högt blodsocker (hyperglykemi). Om barnet däremot har fått för 

mycket insulin drabbas barnet av lågt blodsocker (hypoglykemi). Det vanligaste av dessa två 

tillstånden är hypoglykemi som i värsta fall kan leda till krampanfall och medvetslöshet (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2013). 

  

Istället för att ta insulininjektioner kan ett barn tilldelas en insulinpump. En insulinpump är en 

liten bärbar apparat som tillför insulin via en kanyl i underhudsfettet. Den doserar den inställda 

mängden basinsulin fortlöpande under dygnet (SBU, 2013). Fördelen med detta är att 

blodsockernivåerna ligger stabilt och inga svängningar uppstår då barnet utför en spontan 

aktivitet eller får feber, vilket tidigare var svårt att kontrollera. Är barnets blodsockernivå högt 

inför en måltid kan insulinpumpen även ge en bolusdos vid behov. Om det blir ett stopp i 

katetern larmar insulinpumpen även om detta. Ett barn som har en insulinpump insatt behöver 

vara uppmärksam på symtom eller tecken på sina svängningar av blodsockret i och med att 

mängden insulin som barnet vid varje dosering får är mindre i jämförelse med subkutana 

insulininjektioner (SBU, 2013). Användning av insulinpump kan således ge en ökad risk för 

höga blodsockernivåer på grund av att den mindre dosen erhåller insulin som då kan leda till 

ketoacidos (Wherrett, Ho, Huot, Legault, Nakhla & Rosolowsky, 2018). 

 

Barn och föräldrar 
Alla räknas som barn fram tills barnet fyller 18 år (UNICEF, u.å). Den här studien avser att 

studera barn upp till 14 år. Med förälder avses antingen biologisk eller icke-biologisk. Med 

föräldrar menas de vårdnadshavare som är tilldelad ansvaret för barnets hälsa och uppväxt (SFS 

1949:381). Det är båda föräldrarnas skyldighet att göra aktiva val som gynnar och stöttar 

barnets utveckling (UNICEF, u.å). Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) är ett barn under 

vårdnad av den ene eller båda föräldrarna. Det är föräldrarnas skyldighet att samordna så att 

barnets behov uppfylls. Varje barn har rätt till omvårdnad, att känna trygghet och ha en god 

uppväxt. Föräldrarna har underhållsskyldighet att uppfylla barnets behov av stöd.  
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Föräldrars reaktion när deras barn får diagnosen 
Ett besked om en obotlig sjukdom kan upplevas traumatisk för många föräldrar. När ett barn 

har T1D ställs nya krav på föräldrarna. Det tar tid att anpassa sig till den nya livssituationen 

(Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010; Rankin et al., 2014). När människor 

konfronteras med en krissituation går de flesta igenom fyra faser. Ibland kan en fas missas eller 

blir invävd i en annan fas. I chockfasen är det många tankar som snurrar i huvudet. Både 

föräldrarna och barnet kan hamna i förnekelse och det blir svårt att hantera ny information. Allt 

om behandlingen av sjukdomen samt komplicerade ord och samband stängs ute. Somliga 

människor reagerar på ett väldigt starkt sätt medan andra blir paralyserade. Chockfasens längd 

varierar. För vissa föräldrar varar fasen i några timmar medan den för andra varar upp till ett 

par dagar. Under reaktionsfasen kan verkligheten gradvis släppas in. Föräldrarna kan under 

denna fas sörja och känna besvikelse över att deras barn som tidigare var frisk, nu fått T1D 

(Cullberg & Lundin, 2006). Reaktioner som nedstämdhet, aggressivitet, bitterhet och 

sömnlöshet är vanliga hos föräldrar i samband med besked om diagnosen (Alvarsson et al., 

2010; Rankin et al., 2014). Under denna fas behövs tröst med uppföljning genom samtal. 

Reaktionsfasen kan pågå upp till sex veckor. Chockfasen och reaktionsfasen brukar gemensamt 

kallas för den akuta fasen. Bearbetningsfasen innebär att föräldrarna försöker att bearbeta och 

föreställa sig hur livet kommer att se ut med sjukdomen i fortsättningen. Tyngden av sorg och 

möjliga skuldkänslor över barnets diagnos som många föräldrar hade känt i tidigare faser, börjar 

släppa mer och mer. Föräldrarna vill under denna fas lära sig mer om sjukdomen steg för steg. 

Det blir lättare att ta in information om diabetessjukdomen. Att bearbeta situationen kan pågå 

mellan ett halvår till ett år. Slutligen infinner sig nyorienteringsfasen som är den sista fasen. 

Dock har denna fas inget slut. I denna fas övergår föräldrarna slutligen till att acceptera att livet 

har förändrats men att familjen trots sjukdomen kan ha en fungerande vardag (Cullberg & 

Lundin, 2006). 

 

Ansvaret för ett barn med typ 1 diabetes  
Innan barnet fick T1D hörde det till vanligheterna att släktingar och vänner gav godsaker för 

att visa sin kärlek. Efter en diagnos kan det vara svårt för både föräldrar och barn med en 

omställning. Det är inte längre möjligt att ha kakor i skåpen då detta kan framkalla en frestelse 

hos barnet (Ludvigsson et al., 2010). Insulinmängden måste regleras utefter kost och aktiviteter 

vilket kan vara svårt för ett barn att förstå. Som förälder till ett barn med T1D är det nödvändigt 

att beakta kosten som barnet äter. Att familjen följer tallriksmodellen underlättar barnets ideala 

kosthållning. Det kan underlätta planering av måltider samt att måltiderna sker vid samma 

tidpunkt dagligen (Ludvigsson et al., 2010).  Motion är också betydelsefullt för ett barn med 

T1D, dels för hälsan men också för att stärka den egna självkänslan. Inför en aktivitet behövs 

det en del planering av insulin och måltider. Risken för hypoglykemi är större i samband med 

aktivitet framförallt om barnet inte har ätit innan. Eftersom energiförbrukningen ökar under en 

aktivitet behöver barnet äta strax före träningen och eventuellt även efter. Det är svårt att styra 

blodsockret framförallt när aktiviteten sker under skoltid. Under exempelvis en friluftsdag bör 

barn med T1D vara under uppsikt, ifall barnet skulle hamna i hypoglykemi skall det finnas 

någon närvarande (Ludvigsson et al., 2010). 

 

Hopp 
Hoppet är en känsla av förväntan inför framtiden som kan sträcka sig långt utöver det som i 

verkligheten kan ske. I hoppet finns varken förnuft eller vad som är rätt och fel. Det är inte alltid 

människan själv vet vad denne hoppas på men det är alltid något positivt, på nära eller lång sikt 

(Kast, 1997). Hoppet är med andra ord ångestens motsats. Det är en tröst och ett ljus långt borta 

som ger människan uppmuntran att i vissa fall orka leva men det kan också vara orsaken till att 
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andra tar sitt liv. Det är en känsla av förväntan på vad som finns där det ljusnar. Hoppet behöver 

därför inte vara det uppnåbara utan kan teoretiskt sett vara omöjligt att nå upp till (Kast, 1997). 

Begreppet går att relatera till en förälder som fått reda på att dess barn har T1D. Det finns ett 

hopp om att barnet kommer bli frisk igen. Trots att diagnosen är kronisk så brinner ett svagt 

ljus i fjärran (Seppänen, Kyngas & Nikkonen, 1997). Det är en balansering för sjuksköterskan 

att vara ärlig och hålla sig till verkligheten men samtidigt lämna rum för hopp (Pavlish, Brown-

Saltzman, Jakel & Rounkle, 2012). 

 

Coping 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å) innefattar coping att psykiskt klara av och hantera händelser 

i det vardagliga livet. Med en person som har en lyckad copingförmåga innebär det att personen 

kan göra det bästa av olika situationer och på så vis även kunna hantera psykologisk stress. 

Olika situationer kan kräva olika taktiker för att ta sig an utmaningar som hen inte räknat med. 

Det är hur personen väljer att agera för att lösa situationen som kan relateras till en 

copingstrategi (Brattberg, 2008). Det är upp till varje individ att hitta en strategi som fungerar 

i just den situationen. I vissa fall krävs det socialt stöd och hjälp med stresshantering beroende 

på situationen (Taylor & Stanton, 2007). När sjuksköterskan informerar om en kronisk sjukdom 

till föräldrarna tas informationen upp lättare om sjuksköterskan först gör en bedömning av 

föräldrarnas hanteringsmekanismer och utgår ifrån detta i sin undervisning till familjen. Det ger 

en bättre förutsättning för en god copingstrategi (Broger & Zeni, 2011).  

 

Familjefokuserad omvårdnad 
När ett barn drabbats av en obotlig sjukdom kan hela familjen behöva sjuksköterskans råd och 

stöd. Familjen blir som en trygghetszon och får en särskild betydelse för det drabbade barnet 

(Wright & Leahey, 2009). Enligt UNICEF (u.å) är det föräldrarna som har huvudansvaret och 

därmed även omvårdnadsansvaret för barnet.   

 

Enligt Sparud Lundins (2008) studie finns det likheter och skillnader mellan barn- och vuxen 

diabetesvård. En vuxen person med diabetes får stöd och råd, därefter förväntas denne kunna 

hantera sin diabetes genom egenvård. Diabetesvården som riktar sig mot barn fokuserar på 

familjen som får stöd och råd. Den bygger i hög grad på föräldrarnas delaktighet. 

 

Familjebegreppet innebär en familj, och innebörden av begreppet har förändrats över tid. En 

familj idag behöver inte innebära blodsband (Svensk sjuksköterskeföreningen [SFF], 2015). 

Utan familjen själv bestämmer vilka som ingår som deras familjemedlemmar (Smith, 2018). 

Detta är något som sjuksköterskan bör ha förståelse för vid mötet med familjemedlemmarna. 

Sammanhållningen inom familjen är betydelsefull för det drabbade barnet. För att 

sjuksköterskan ska kunna förstå vilka relationer som är betydelsefulla inom familjen behöver 

hela familjen ses som en helhet (Smith, 2018; Wright & Leahey, 2009). Familjemedlemmarna 

har individuella resurser och styrkor som kan vara till hjälp för sjuksköterskan att finna svar på 

deras frågor och tankar och eventuellt möta deras oro (Wright, Watson & Bell, 2002; Wright & 

Leahey, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll 
Inom familjefokuserad omvårdnad finns två varianter som kompletterar varandra (SFF, 2015). 

Den ena är familjecentrerad omvårdnad där en familj fungerar som ett system där var och en av 

familjemedlemmarna har sin egen roll men att alla i familjen tillsammans bidrar till ett bättre 

resultat än vad de skulle ha gjort var för sig. Den andra varianten är familjerelaterad omvårdnad 

som innebär att den närstående till barnet med diabetes eller att personen med diabetes själv 

hamnar i centrum medan de övriga fungerar som en kontext (SSF, 2015). 
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Enligt Wright et al. (2002) bygger familjefokuserad omvårdnad på att skapa en relation mellan 

sjuksköterskan och familjen genom samarbete och dialog. Relationen baseras på att hela 

familjen påverkas av barnets sjukdom och ohälsa. Familjens involvering påverkar barnets 

upplevelse av sin sjukdom och strävan mot hälsa. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) ska patienten vara delaktig i sin vård. När patienten är ett barn ska detta även 

involveras, barnet skall kunna uttrycka sina synpunkter om vården. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska informationen som ges vara anpassad efter barnets förståelse. Barnet skall ha 

möjlighet till att kunna vara aktiv, ta beslut och finna lösningar. Vidare säger Patientlagen (SFS 

2014:821) att små barn skall få hjälp av sin vårdnadshavare. Äldre barn ska ges en möjlighet 

att vara delaktig i sin egen vård. God omvårdnad skapas genom att sjuksköterskan och familjen 

samarbetar för att på så sätt komma fram till lösningar på problem som underlättar vardagen 

(Wright & Bell, 2009; Howe, Ayala, Dumser, Buzb & Murphy, 2012). Sjuksköterskan kan 

hjälpa familjen genom att vara informativ och stödjande (Wright & Leahey, 2009). Detta genom 

att respektera och bekräfta både föräldrarnas och barnets upplevelser om ohälsa och sjukdom 

samt värdera föräldrarnas perspektiv likvärdigt som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  

 

Problemformulering 
T1D är en av de mest förekommande kroniska sjukdomar hos barn i Skandinavien idag. Att 

insjukna i T1D är inget individen själv kan påverka eller förutse. Insjuknar ett barn blir det en 

stor omställning för hela familjen. Det innebär att familjen måste lära sig om sjukdomen. Kost 

och aktiviteter behöver anpassas för att fungera i det dagliga livet. Ansvaret hamnar hos 

familjen och framförallt hos föräldrarna som många gånger får skuldkänslor för att barnet fått 

diabetes. I mötet med dessa föräldrar kan sjuksköterskans främsta uppgifter vara att lyssna, 

finnas som stöd och försöka förstå föräldrarnas situation. Sjuksköterskan behöver vara 

uppmärksam på eventuella känslor som kan uppstå hos föräldrarna för att kunna stödja och ge 

adekvat information till dem. Ökad förståelse för föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

med T1D kan förbättra möjligheten för sjuksköterskan att ge föräldrarna anpassat stöd. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar upplever att leva med ett barn med T1D.   

Metod 
Metoden som valdes var en litteraturstudie av kvalitativ forskning (Friberg, 2017). Avsikten 

med den här metoden är att med hjälp av tidigare forskning öka förståelsen kring ett fenomen, 

skapa en helhet och försöka omsätta ny kunskap till den praktiska verksamheten. Metoden 

fungerar också som en vägledning på vilket sätt fenomenet som studeras kan hanteras inom 

vårdarbetet (Friberg, 2017). 

 

Litteratursökning 
En inledande litteratursökning genomfördes i CINAHL och PubMed den 2018-11-09 för att få 

en överblick över hur mycket forskning som finns inom det valda området. Enligt Östlundh 

(2017) är avsikten med en inledande litteratursökning att få en paraplyöversikt på området och 

att få så mycket bakgrundsinformation som möjligt för att sedan kunna fortsätta till den 

systematiska sökningen. 
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Via systematiska sökningar genomfördes den egentliga informationssökningen för att få fram 

det slutliga urvalet av litteratur som skulle användas (Östlundh, 2017). Databaserna CINAHL 

och PubMeb är båda databaser som samlar artiklar från tidskrifter med en inriktning mot 

omvårdnad och medicinsk vetenskap (Polit och Beck, 2017). För denna studie utfördes 

systematiska sökningar i CINAHL. De ämnesord som användes var “Diabetes mellitus type 1”. 

Som sökord i artikeln användes “Child”, “Parent attitudes”, “Experience”, “Life experience” 

och “Parental role”. I PubMed genomfördes också en systematisk sökning. Ämnesorden som 

användes var “Diabetes type 1” eller “Diabetes mellitus type 1” och “Child”, “Parent”, 

“Experience” och “Childhood” söktes som abstrakt/titel. Dessa sökord användes för att få fram 

relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Totalt utfördes fem systematiska 

artikelsökningar vilket resulterade i tio valda artiklar till studiens resultat (Bilaga I). 

 

Trunkeringar användes (*) vid artikelsökningar samt att sökorden användes i olika 

kombinationer med de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Östlundh (2017) 

används Booleska sökoperatorer för att bestämma vad de olika sökorden ska ha för samband 

med varandra. Operatoren AND användes för att koppla ihop två sökord och operatoren OR 

användes för att antingen det ena eller det andra sökordet skulle få en träff. Sökningarna i 

CINAHL begränsades till “peer-reviewed” och att artiklarna inte var äldre än tio år för att få 

fram aktuella och granskade artiklar. Artiklarna skulle även handla om barn mellan 0–14 år. I 

PubMed gjordes begränsningar till att artiklarna skulle vara publicerade inom tio år och 

innehålla abstrakt. I båda databaserna begränsades artiklarna till det engelska språket. 

 

Urval 
Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle vara kvalitativa studier 

publicerade inom de senaste tio åren samt att studierna skulle vara godkända av en etisk 

kommitté. Artiklarna skulle innefatta föräldrar till barn mellan 0–14 år, samt upplevelser ur 

föräldrars perspektiv där barnen skulle vara diagnostiserade med T1D.  

 

Exklusionskriterierna var de artiklar som var reviewartiklar eller artiklar som inte innehöll alla 

delar av forskningsprocessen. Artiklar som innefattade andra perspektiv än föräldrarnas och 

artiklar som studerade upplevelser i samband med diagnosen exkluderades. Kvantitativa 

artiklar exkluderades då de inte fokuserar på personers upplevelser djupgående vilket var 

studiens syfte.   

 

Tjugoåtta artiklar lästes igenom och sammanlagt inkluderades tio artiklar för analys. De arton 

artiklarna som exkluderades före analysen exkluderades på grund av att de beskrev äldre barn 

än 14 år och beskrev andra kroniska sjukdomar än T1D. De valda artiklarna granskades med 

hjälp av en granskningsmall (Bilaga II) som är utarbetad av Högskolan Väst för kvalitativa 

studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En av artiklarna uppnådde grad II och resterande 

uppnådde grad I utifrån granskningsmallen. Artikeln med grad II valdes att användas ändå på 

grund av att föräldrarnas upplevelser togs upp grundligt. De analyserade artiklarna presenteras 

i en översikt (Bilaga III).  
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Analys 
Analysprocessen innefattade att läsa igenom artiklarna i sin helhet och ta fram nyckelfynden 

som svarade mot syftet. För att kunna analysera olika studiers resultat på ett adekvat sätt, 

delades det upp i fem steg.  

 

Första steget var att artiklarna noggrant lästes igenom flera gånger för att en förståelse för 

helheten skulle skapas (Friberg, 2017). Detta gjorde författarna genom att tio valda artiklar 

lästes igenom var för sig för att få en bredare uppfattning av artiklarnas innehåll. Artiklarna 

lästes därefter gemensamt ett flertal gånger av båda författarna. Detta sätt valdes för att få 

möjlighet till att tillsammans reflektera över vår förförståelse.  

 

Under steg två granskades resultaten. I kvalitativa studier innefattade det oftast teman och 

subteman. Under detta steg granskas även citat och andra redogörelser som forskarna gjort i 

anknytning till resultatet (Friberg, 2017). De delar av artiklarnas resultat som svarade mot 

studiens syfte markerades som nyckelfynd. Fortsättningsvis skrevs nyckelfynden ner ordagrant 

på lappar med olika färger där varje artikel representerade en specifik färg.  

 

Under steg tre relaterades det utvalda materialet till studiens syfte. För att göra detta möjligt 

användes en schematisk översikt vilket innebär att alla studiers resultat granskades separat och 

jämfördes med varandra (Friberg, 2017). Alla lappar med olika färger placerades på ett bord. 

På detta sätt skapades en överblick över alla nyckelfynd som underlättade processen att skapa 

nya samband mellan nyckelfynden. 

 

Steg fyra innebär ett resonerande fram och tillbaka mellan olika nyckelfynd för att åstadkomma 

ett samband utifrån likheter och skillnader (Friberg 2017). Nyckelfynden som beskrev ett 

områdes likheter eller skillnader sorterades in under samma grupp för att föras ihop till ett 

subtema. De subteman som fastställdes delades därefter in i olika teman beroende på innehållet.  

 

Sista steget innebar att göra en sammanställning av resultaten i en ny beskrivande text (Friberg, 

2017). Detta gjordes genom att subteman och teman bearbetades flertal gånger gemensamt för 

att sedan sammanställas till en text som svarade på studiens syfte.  
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Resultat 
I resultatet framkom tre teman och sju subteman (tab I). 

 

Tabell I. Översikt av teman och subteman som skall besvara frågan: Hur upplever föräldrar att 

leva med ett barn som drabbats av T1D. 

Teman Subteman 

Att finna sin egen väg Att hitta strategier 

Ett utvidgat ansvar 

Att hantera sin oro 

Behov av andras hjälp  Upplevt stöd från andra 

Upplevd brist på förståelse 

En unik gemenskap  Barnets rätt att vara som andra 

Relationen med barnet påverkades 

 

Att finna sin egen väg  
Det första temat handlar om föräldrars omställning från att leva med ett friskt barn till att leva 

med ett barn med kronisk sjukdom. Det tar upp känslor som uppstår vid bearbetningen av 

förändringen. Föräldrarna känner ett ansvar att finna en balans mellan rutiner hemma, skolan 

och omgivningen. Samtidigt som föräldrarna ständigt arbetar med de vardagliga rutinerna bär 

de på en oro inför framtiden. De subteman som framkom här var att hitta strategier, ett utvidgat 

ansvar och att hantera sin oro. 

 

Att hitta strategier  

Trots att föräldrarna kände sig nedbrutna av barnets sjukdom uttryckte de behov av att finna ett 

eget sätt att hantera livssituationen i vardagen (Rankin, Harden, Waugh, Noyes, Barnard & 

Lawton, 2016; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna uttryckte att familjen fick genomgå 

oundvikliga praktiska förändringar i vardagen i samband med barnets diabetessjukdom 

(Symons, Crawford, Isaac & Thompson, 2015; Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks 

& Verhaak, 2015). Alla vardagliga sysslor tog längre tid nu än före sjukdomen (Symons et al., 

2015). Men det var inte endast känslor kring barnet med T1D utan även att familjen hade 

förlorat sin helhet, gemenskap och spontanitet som tidigare funnits (Symons et al., 2015; 

Iversen, Graue, Haugstvedt, & Råheim, 2018). Den nya vardagen var till en början fylld av 

osäkerhet och ångest med känslan av att ha förlorat ett friskt barn (Symons et al., 2015; Iversen 

et al., 2018; Boogerd et al., 2015). Detta var en känsla som dröjde sig kvar långt efter 

sjukdomens uppkomst (Symons et al., 2015). Sinnesstämningen pendlade mellan lågt 

självförtroende och skuld. Detta var en grund till att bearbetningen tog tid. Rädslan av att barnet 

var utan uppsikt under en hypoglykemisk fas var ständigt närvarande (Quirk, Blake, Dee, & 

Glazebrook, 2014). Framförallt kände föräldrarna medlidande för barnet då de konstant 

behövde mäta barnets blodsocker och ge insulin (Symons et al., 2015; Smaldone & Ritholz, 

2011; Rankin, Harden, Noyes, Waugh, Barnard & Lawton, 2015). En del föräldrar upplevde 

även en oro över att utföra en insulininjektion på sitt barn då de fortfarande bearbetade sin egen 

nålskräck (Rankin et al., 2016). Att få en insulinpump kunde i vissa fall inge en mer avslappnad 

relation till att leva med ett barn med T1D. Föräldrarna upplevde en minskad press i vardagen 

vid intaget av måltider och vid andra festliga tillställningar (Rankin et al., 2015).  
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Ett utvidgat ansvar 

Då barnen började skolan antydde föräldrarna att kunskapen av T1D var bristfällig, även bland 

skolsköterskor (Smaldone & Ritholz, 2011; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen 

& Rankin, 2015). Föräldrarna kände därför en skyldighet att förmedla kunskap om sjukdomen 

till både förskole- och skolpersonal på ett övertygande och konkret sätt (Quirk et al., 2014; 

Iversen et al., 2018) trots att de fortfarande befann sig i nyorienteringsfasen (Iversen et al., 

2018). Dock ansåg föräldrarna att informationen som de hade förmedlat inte alltid togs på allvar 

av förskole- och skolpersonalen (Iversen et al., 2018). Då föräldrarna ständigt upplevde ett 

ansvar för sitt barn ansåg föräldrarna att det hade hjälpt om skola, vänner och familj fick 

liknande information som föräldrarna fått, dock via internet (Boogerd et al., 2015). 

 

Föräldrarna kände ett ansvar för att skapa egna strategier som gjorde att de kunde hantera 

barnets sjukdom (Rifshana, Breheny, Taylor & Ross, 2017). Varje dag planerades noga utifrån 

skolans aktiviteter och matsedel (Lawton et al., 2015) vilket resulterade i strikta rutiner för att 

hålla barnets blodsocker stadigt (Lawton et al., 2015; Quirk et al., 2014; Iversen et al., 2018). 

Allt i vardagen påverkades av T1D (Boogerd et al., 2015). Svårigheter uppstod när förskole- 

och skolpersonal inte förstod vikten i att ha ett strikt schema, då förändringar och brist på tid 

kunde påverka barnet med T1D (Lin, Mu & Lee 2008). Detta bidrog till att behovet av att alltid 

ha full kontroll på barnet blev större på grund av den ökade risken för hypoglykemi framförallt 

vid aktivitet (Lin et al., 2008). Det var en viss skillnad vid användandet av insulinpump. 

Föräldrarna kände sig mindre oroliga över att de själva eller folk i omgivningen skulle ge för 

stor dos i samband av aktivitet (Rankin et al., 2015). 

 

Sjukdomen var närvarande hela tiden och det låg i förälders ansvar att finna en balans som 

fungerade (Rifshana et al., 2017; Iversen et al., 2018; Rankin et al., 2016; Smaldone & Ritholz, 

2011). Även när barnet var hemma hos exempelvis en kamrat kände föräldrarna ett ansvar på 

grund av att kamraternas föräldrar inte hade kunskap om T1D ifall något skulle hända (Lawton 

et al., 2015). Det var också svårt för föräldrarna att hitta en barnvakt som kände sig bekväm 

med ansvaret (Lawton et al., 2015; Smaldone & Ritholz, 2011) vilket ledde till att det blev 

svårare för föräldrarna att känna trygghet i att överlämna ansvaret till någon annan (Rankin et 

al., 2016). Föräldrarna upplevde det som mest betryggande om barnet var hemma då föräldrarna 

kunde kontrollera matintaget och barnets aktivitet för att ge korrekt insulinmängd (Lawton et 

al., 2015). 

 

Att hantera sin oro  

Föräldrarna önskade en chans att bearbeta sin egen oro och rädsla då de inte fick något psykiskt 

stöd av vårdpersonalen (Rankin et al., 2016). Föräldrarna upplevde en press på sig själva att ha 

full kontroll på barnets T1D, dock kändes detta omöjligt vilket ledde till en besvärlig frustration 

(Rifshana et al., 2017; Symons et al., 2015). Föräldrarna uttryckte en svårighet att veta mängden 

insulin barnet behövde (Rifshana et al., 2017), de kunde då uppleva en rädsla för att döda barnet 

på grund av deras brist på matematiska kunskaper (Rankin et al., 2015). Detta försvårades när 

föräldrarna inte hade kännedom om barnets måltider eller hur energikrävande aktiviteterna hade 

varit under dagen i exempelvis skolan (Rifshana et al., 2017; Lawton et al., 2015). Föräldrarna 

uttryckte även att en noggrann planering förebyggde risken att barnet hamnade i hypo-eller 

hyperglykemisk fas (Rifshana et al., 2017; Quirk et al., 2014). Dock eliminerades inte risken 

helt. I och med att intensiteten i barnets aktivitet varierade samt att träningsschemat förändrades 

innebar detta en utmaning för föräldrarna (Quirk et al., 2014; Lawton et al., 2015). En faktor 

som även bidrog till en daglig oro var underbemannade skolor vilket enligt föräldrarna kan leda 

till nedsatt säkerhet för barnet (Lin et al., 2008). 
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Oron var även närvarande nattetid när barnet sov då hypoglykemi kunde orsakat att barnet blev 

medvetslöst och dog i sömnen (Lawton et al., 2015; Rankin et al., 2016). Denna oro infann sig 

också hos föräldrarna trots att barnet hade en insatt insulinpump på grund av att barnet hade 

minskad insikt om eventuell hypoglykemi (Rankin et al., 2015). Detta resulterade i att 

föräldrarna hade sömnsvårigheter då de ständigt behövde ha kontroll över barnets blodsocker, 

även under natten (Lawton et al., 2015).  

 

Föräldrarna var ständigt uppmärksamma på hur barnet mådde vilket ledde till att hela livet 

kretsade kring barnets blodsocker, beteende och kroppsliga förändringar i exempelvis ansiktet 

(Rifshana et al., 2017; Iversen et al., 2018; Symons et al., 2015; Lawton et al., 2015). Några 

föräldrar som även de själva hade diabetes, hade varit med om traumatiska komplikationer i sin 

barndom. Föräldrarna uttryckte då en rädsla att samma komplikationer kan drabba deras barn 

(Lawton et al., 2015). De kände också en känsla av stress och ångest vid informationssökning 

på nätet då de kände brist på kunskap om sjukdomen (Boogerd et al., 2015). 

 

När barnet blir äldre uttryckte föräldrarna att det troligen kommer att bli mer problematiskt att 

hålla ett stadigt blodsocker och hålla reda på barnets matvanor (Lawton et al., 2015). 

Föräldrarna kände ständig rädsla och stress kring de långsiktiga och kortsiktiga komplikationer 

som barnets T1D kunde medföra. Det var svårt för föräldrarna att sätta sig in i hur barnet skulle 

hantera sin sjukdom självständigt i framtiden (Rifshana et al., 2017; Smaldone & Ritholz, 2011; 

Boogerd et al., 2015). Rädslorna förstärktes ytterligare för föräldrarna när de fått skrämmande 

historier om komplikationer berättade för sig (Smaldone & Ritholz, 2011). Det väckte en oro 

och ångest hos föräldrarna att barnets framtida partner inte förstod risken med hypoglykemi 

under natten samt vikten av att vara uppmärksamma på sjukdomens risker (Smaldone & 

Ritholz, 2011). 

 

Behov av andras hjälp 
Detta tema handlar om de förhållanden som underlättar bearbetningen för föräldrarna att ha 

barn med en kronisk sjukdom. Dessa förhållanden innefattar vad föräldrarna förväntar sig av 

vården och de krav föräldrarna har på stöd. De subteman som framkom var upplevt stöd från 

andra och upplevd brist på förståelse.   

 

Upplevt stöd från andra  

Föräldrar erhöll framförallt praktisk information om diabetesbehandlingen (Rankin et al., 

2016). Många föräldrar uttryckte att stödet och rådgivningen via telefon dygnet runt av 

vårdpersonal var betryggande (Boogerd et al., 2015; Smaldone & Ritholz, 2011; Quirk et al., 

2014; Rankin et al., 2016), vilket gjorde att de inte kände sig isolerade (Smaldone & Ritholz, 

2011). Att prata med samma vårdpersonal ökade tryggheten och tilliten då de tog avgörande 

beslut i en krissituation (Boogerd et al., 2015). 

 

Många föräldrar beskrev att de behövde stöd från sin partner för att detta underlättade 

uppdelningen av ansvaret samt att arbeta som ett team. Föräldrarna kunde på så sätt diskutera 

sina erfarenheter, dilemman och strategier vid olika situationer (Smaldone & Ritholz, 2011). 

Att deltaga i en stödgrupp med andra personer som lever med ett barn med T1D gav en 

uppmuntran till föräldrar att klara av vardagen (Boogerd et al., 2015; Rankin et al., 2016). En 

kännedom om andras erfarenheter ingav trygghet och en känsla av samhörighet genom att 

kunna dela sina egna erfarenheter med andra (Rankin et al., 2016; Boogerd et al., 2015; Lin et 

al., 2008). Stödgrupperna bidrog till att vara en plats där föräldrarna kunde känna sig förstådda 

vilket resulterade i en känsla av minskad ensamhet (Boogerd et al., 2015). Att följa med sin 

partner på stödgruppsmöten upplevdes som ångestfyllt av fäderna men de följde trots allt med 
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för sin partners skull (Smaldone & Ritholz, 2011). Många föräldrar ansåg även att det hade varit 

en fördel att kunna kontakta andra föräldrar i stödgrupper via internet för att på så sätt få råd 

och stöd i vardagen. (Smaldone & Ritholz, 2011).  

 

Upplevd brist på förståelse  

Föräldrarna upplevde ett ständigt krav av att vara vaksamma på barnets mående vilket ledde till 

att hela livet kretsade kring barnets blodsocker och kroppsliga förändringar (Rifshana et al., 

2017; Iversen et al., 2018; Symons et al., 2015). Föräldrar upplevde att familj och vänner inte 

förstod allvaret med sjukdomen då barnet ofta erbjöds sötsaker (Symons et al., 2015; Lawton 

et al., 2015). Detta kunde bidra till att barnets blodsocker hamnade i obalans (Lawton et al., 

2015). Det var enligt föräldrarna också svårt för familj och vänner att anpassa sig till 

sjukdomen. Det medförde att föräldrarna inte fick något stöd (Boogerd et al., 2015).  

 

Föräldrar beskrev att det fanns problem att förstå läkarens medicinska språk. Det ledde till 

svårigheter att förstå informationen som gavs (Rankin et al., 2016). Föräldrarna förväntade sig 

i första hand en trygghet och känslomässigt stöd från vårdpersonalen för att de skulle ta sig 

igenom nyorienteringsfasen (Rankin et al., 2016). Stödet skulle ha bidragit till att föräldrarna 

lättare kunde erhålla och bearbeta den tillhandahållna informationen (Rankin et al., 2016). En 

del mammor kände sig övergivna då vårdpersonalen brast i medkänsla (Smaldone & Ritholz, 

2011). Det fanns även en förväntan hos många föräldrar att vårdpersonal kontaktade dem för 

att ställa frågor om deras mående (Rankin et al., 2016). De kände att de behövde ha 

professionellt stöd för att hantera sjukdomens alla sidor och som även innefattade kostråd 

(Rankin et al., 2016).  

 

Föräldrarna upplevde att vårdpersonalens förväntningar på barnets diabetesbehandling hemma 

var orealistiska (Lawton et al., 2015). De uttryckte att vårdpersonalen inte uppmärksammade 

att barn är spontana och har olika aktiviteter under dagen vilket gjorde det svårt att uppnå ett 

stadigt blodsocker (Lawton et al., 2015). Därför uttryckte föräldrarna en ångestkänsla inför en 

konsultation med vårdpersonalen. Att de återigen skulle bli kritiserade för hur föräldrarna 

hanterade barnets T1D (Lawton et al., 2015; Symons et al., 2015). Många föräldrar uttryckte 

även att vårdpersonalen enbart påpekade det dåliga under en konsultation (Lawton et al., 2015). 

Detta ledde istället till att föräldrarna var avvaktande med att anförtro sig till vårdpersonal via 

telefon eller under konsultationer då de var rädda att bli dömda som en dålig förälder (Rankin 

et al., 2016). Föräldrarna hade förväntat sig positiv respons och att få höra att sjukdomen 

hanterades rätt emellanåt, då föräldrarna upplevde att de trots allt var experter på sitt barns 

behov (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

En unik gemenskap 
Det sista temat berör föräldrarnas upplevelser i bristen på förståelse hos omgivningen. Trots 

T1D har barnet rätt att leva ett normalt liv med så lite begränsningar som möjligt. Både i barnets 

relation med andra barn och med föräldrarna. De subteman som framkom här var barnets rätt 

att vara som andra och relationen med barnet påverkades. 

 

Barnets rätt att vara som andra 

Trots att mödrar beskrev förtvivlan över att deras barn drabbats av T1D insisterade de att deras 

barn skulle uppleva samma glädje och frihet som andra barn. Målet var att barnet skulle leva 

ett normalt liv med så lite begränsningar som möjligt (Lin et al., 2008). Det var svårt för 

föräldrarna att förstå anledningen till att just deras barn blivit berövade på sin goda hälsa i unga 

år samt att deras barndom togs ifrån dem (Iversen et al., 2018; Lawton et al., 2015). Oberoende 

av den nya livssituationen ansågs skolan och samvaron med andra barn som en nödvändighet. 
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Detta för att barnet skulle lära sig samarbeta och interagera med andra barn (Lin et al., 2008). 

Vidare uttryckte många mödrar att de genomlevde en ledsamhet med vetskapen om att deras 

barn blev ställda utanför gemenskapen i skolan (Lin et al., 2008). För att motarbeta detta 

förklarade mödrarna ständigt för andra barn att diabetes inte är smittsamt. Föräldrarna uttryckte 

att det inte enbart var andra barn som behandlade barnet annorlunda utan även skolans 

idrottslärare (Boogerd et al., 2015). Under idrotten var inte kraven densamma för barnen med 

T1D som för andra barn. Planeringen kring en fysisk aktivitet var ett problem för många 

föräldrar. Föräldrarna önskade att idrottsläraren kunde ägna större uppmärksamhet åt barnet 

och på barnets diabetessjukdom. Om diabetessjukdomen är under uppsikt kunde samma krav 

ställas under aktiviteten trots barnets diabetes (Boogerd et al., 2015). Föräldrarna förmedlade 

att även andra sociala aktiviteter blev lidande exempelvis lekträffar och övernattningar (Symons 

et al., 2015). Trots ängslan över att barnets blodsocker inte anpassats utifrån aktiviteten insåg 

föräldrar samtidigt betydelsen av att barnet uppmuntrades till självständighet (Smaldone & 

Ritholz, 2011). Ett vanligt bekymmer som många föräldrar upplevde var skillnaderna mellan 

ett barns diabetesrelaterade problem och vad som var normalt beteende för ett barn i den åldern 

(Symons et al., 2015). 

 

Relationen med barnet påverkas 

Det tog tid att hitta den nya rollen som förälder (Iversen et al., 2018). Föräldrarna upplevde att 

de fick anpassa sin föräldraroll för att bemöta effekterna av eventuella hypo- eller 

hyperglykemiska faser (Symons et al., 2015). Ett dilemma uttrycktes speciellt av föräldrarna 

när barnet inte hade talförmågan att förmedla sitt egna mående till föräldrarna (Iversen et al., 

2018). Dessutom kände föräldrarna att det var svårt att ge information till barnet angående 

mängden insulin (Rankin et al., 2016; Iversen et al., 2018). Detta ledde till att relationen mellan 

förälder och barn blev lidande då samvaron inte längre var av fri vilja (Iversen et al., 2018). 

Föräldrarna skulle konstant vara tillgängliga för barnet (Rifshana et al., 2017; Lawton et al., 

2015; Iversen et al., 2018). Trots känslan av att vara annorlunda upplevde föräldrarna vikten av 

att ha kvar det sociala umgänget med andra familjer både för deras och barnets del (Iversen et 

al., 2018). Framförallt var mödrar rädda för att deras egen syn på sjukdomen avspeglade sig på 

barnet (Lin et al., 2008). Föräldrarna vågade inte släppa taget om barnet detta ledde till 

svårigheter att tillåta barnet vara självständigt (Boogerd et al., 2015; Quirk et al., 2014; Lin et 

al., 2008). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
För att besvara studiens syfte valdes metoden litteraturstudie med grund i kvalitativ forskning 

(Friberg, 2017). Enligt Friberg (2017) utgår denna metod från tidigare forskning för att öka 

förståelsen kring ett fenomen. Polit och Beck (2017) anser att kunskap om ett specifikt fenomen 

och människors upplevelser fås genom ett kvalitativt förhållningssätt. 

 

I denna studie exkluderades alla kvantitativa artiklar då dessa inte skulle ha tillfört den 

informationen som söktes för att få en mer djupgående förståelse om upplevelser. Enligt Polit 

och Beck (2017) fokuserar en kvantitativ forskning på mätbarhet och statistik samt att 

forskningen tolkas inte lika djupt som vid kvalitativ forskning. Den valda metoden för den här 

studien anses alltså relevant för att besvara den här studiens syfte.  

 

Artikelsökningen genomfördes i två databaser. CINAHL och PubMed, som bidrog till ett brett 

sökområde där relevanta artiklar hittades. Ytterligare databaser kunde ha använts för att få ännu 

större sökområde. Dock var dessa databaser tillräckliga i det avseendet att det fanns 

tillfredsställande mängd vetenskapliga artiklar att tillgå. Vid artikelsökningen var målet att söka 

systematiskt för att inte gå miste om några artiklar samt kunna redogöra för sökningens 

tillvägagångssätt och öka tillförlitligheten i studien.  

 

Sökorden som användes valdes för att hitta artiklar som svarade tydligt på studiens syfte. Andra 

sökordskombinationer prövades i CINAHL och PubMed utan att finna relevanta artiklar. 

Många redan valda artiklar påträffades under flera olika sökordskombinationer vilket gjorde att 

i vissa fall färre titlar, abstrakt och lästa artiklar blev uttagna i sökningarna. Sökningens 

avgränsningar var att artiklarna var skrivna på engelska, peer-reviewed och att artiklarna var 

publicerade inom tio år. Avgränsningar gjordes för att få fram granskad och aktuell forskning. 

Det fanns artiklar på ett annat språk än engelska. Dock låg detta utanför båda författarnas 

språkkunskaper. Artiklarna som granskades var inte äldre än 2008, då nyare forskning 

uppvisade mer aktuella upplevelser av föräldrarna i dagens samhälle. Vid sökningen 

exkluderades inte artiklar som inte fanns i fulltext då detta kunde ha begränsat studiens resultat. 

Artiklar som handlade om barn över 14 år exkluderades för att inte analysen av resultatet skulle 

vara för omfattande då exempelvis barnet kommer in i puberteten vilket bland annat leder till 

mer ansvar på barnet än på föräldrarna och barnet börjar bli mer självständig i sin sjukdom. 

Friberg (2017) tar upp att intresseområdet ska avgränsas, för att relatera till det valda 

fenomenets sammanhang. Detta utgör annars en risk att det undersökta området blir för 

omfattande. I de två databaserna som valdes kunde inte en avgränsning utföras på den exakta 

åldern på barnen som avsågs att studera. För att ingen artikel missades valdes därför åldrarna 

0–18 år men vid läsningen av titlar och abstrakt samt vid granskningen av artiklarna 

exkluderades de som innefattade barn över 14 år.  

 

Till studiens resultat valdes tio artiklar som genomförts i Skottland, Nya Zeeland, Norge, USA, 

Storbritannien, Nederländerna och Taiwan. Oavsett geografiskt område som dessa studier 

genomförts i fanns ingen skillnad i föräldrarnas upplevelser vilket tyder på att denna studie är 

överförbar. Enligt Polit och Beck (2017) handlar överförbarhet om huruvida resultatet skall 

kunna överföras till andra personer och kontexter samt hur väl beskriven en studie är. 
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För att garantera att de valda artiklarna höll en hög kvalitet, skedde en noggrann granskning 

först enskilt och sedan jämfördes författarnas granskningar med varandra för att urskilja likheter 

och skillnader samt att de valda artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna. 

Därigenom bör kvaliteten ha säkerhetsställts och feltolkning undvikits. Detta ökade denna 

studies trovärdighet. Trovärdighet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att 

författarna för studien behöver visa att resultatet är så nära sanningen som möjligt då ny 

kunskap kan tolkas på flera sätt. För att öka studiens trovärdighet ytterligare, diskuterades och 

granskades varje steg i analysprocessen gemensamt. Ifall denna studies analysarbete endast 

gjorts av en författare hade detta ökat risken för feltolkningar. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) menar att ett enskilt och sedan ett gemensamt utförande av analysen samt en 

noggrann beskrivning av analysarbetet ökar tillförlitligheten.  

 

I granskningen av artiklarna framkom det att var och en av artiklarna hade etiska 

ställningstaganden. Artiklarna hade blivit granskade och godkända av etiska kommittéer. Detta 

var dessutom ett av denna studiens inklusionskriterier vid urvalet av de valda artiklarna.  

 

Trots att nyckelfynden från alla artiklar var skrivna på lappar med olika färger fanns det en risk 

att nyckelfynden kunde tagits ur sitt sammanhang från artiklarnas resultat. Med detta i åtanke 

lästes därför varje artikel återigen igenom efter det att resultatet sammanställts för att 

kontrollera att inga fel hade insmugit sig. Studiens syfte fanns hela tiden i åtanke hos författarna 

under framställningen av resultatet och analysarbetet för att den här studiens resultat verkligen 

svarade på detta. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) bedöms en studies giltighet 

av hur mycket av resultatet som är verifierbart. Då behövs en detaljerad beskrivning av studiens 

urval och analysarbete.  

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat genererade tre teman som var att finna sin egen väg, behov av andras hjälp 

och en unik gemenskap.  

 

Att finna sin egen väg 

Resultatet visar att föräldrar har svårt att släppa sitt föräldraansvar när det gäller barnets 

sjukdomshantering. Samtidigt behöver föräldrarna lära sig att finnas där som ett stöd för barnet 

så att de kan hantera sin egen sjukdom och vara oberoende av sina föräldrar i framtiden. Enligt 

Barone, Vivolo och Madden (2016) kan diabetesläger för barn få dem att hantera sjukdomen 

mer självständigt med hjälp av personer som förstår T1D. Oron hos föräldrarna minskar när de 

vet att deras barn är hos någon som förstår allvaret med sjukdomen och kan underlätta för 

barnet. Barone et al. (2016) lyfter även att föräldrar upplever att barnet får mer självförtroende 

och bättre förståelse för sin sjukdom när barnet kommer hem från diabeteslägret. Genom att 

låta barnet gå på diabetesläger kan föräldrar inneha ett hopp och en förväntan om en ljus framtid 

(Barone et al., 2016; Kast, 1997). Att bibehålla hoppet under barnets uppväxt med T1D kan 

innebära en tröst och en ork att fortsätta leva med sjukdomen (Kast, 1997). Det är 

sjuksköterskans uppgift att ge information, råd och stöd till dessa föräldrar för att inge ett hopp 

om att sjukdomen i framtiden blir mer hanterbar än det upplevs i sjukdomens början (Pavlish 

et al., 2012). Om föräldrarna i den här studien hade haft möjligheten att låta barnet vara mer 

självständigt under kontrollerade förhållanden hade föräldrarnas känsla av ansvar trots att 

barnet inte var närvarande eventuellt minskat.  

 

Resultatet visar att föräldrarna saknar förtroende för personalen på skola och förskola då 

personalen saknar kunskap. Föräldrarna upplever att personalen inte vill samarbeta med dem 

eller överta ansvaret för barnets sjukdomshantering. Personalens oförståelse för T1D skapar 
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osäkerhet hos föräldrarna. Enligt en studie gjord av Smith, Chen, Plake och Nash (2012) 

upplever föräldrarna att det underlättade med en utbildning för skolpersonal i diabetes på 60 till 

180 min och att den kan bidra till en ökad kunskap hos skolpersonalen.  

 

Behov av andras hjälp 

Enligt Boman (2018) upplever föräldrar i nyorienteringsfasen att det är positivt att diskutera 

och få råd av andra föräldrar som varit i samma situation. Detta bidrar till en förbättrad kunskap 

om sjukdomen och en känsla av gemenskap samtidigt som de får stöd och råd (Boman, 2018). 

Föräldrarna i den här studien upplever liknande känslor kring att få stöd av föräldrar i samma 

situation. Det minskade känslan av ensamhet och ingav trygghet. Föräldrarna fick då stöd 

genom vägledning i vardagliga problem. Detta går även att relatera till coping. För att ta sig 

igenom nyorienteringsfasen av en kronisk sjukdom krävs enligt Brattberg (2008) 

copingstrategier. Dessa strategier krävs för att kunna ta sig an olika utmaningar i livet som kan 

orsaka psykologisk stress vilket går att relatera till de krav och förväntningar som föräldrar med 

ett barn med T1D har. I den här studiens resultat påvisar många av föräldrar ett större behov av 

hjälp än det som de har fått av sjukvården för att kunna finna nya strategier som är fungerande 

i vardagen.  

 

I en studie gjord av Schmid, Bernaix, Chiappetta, Carroll och Beland (2012) uttryckte 

föräldrarna att sjuksköterskorna vägledde de både teoretiskt och praktiskt. Föräldrarna belyste 

även vikten av det emotionella stödet de fick från sjuksköterskorna för att lättare klara av att 

hantera sitt barns T1D. Det emotionella stödet och hjälpen i vardagen var något som föräldrarna 

i den här studiens resultat saknade. Enligt Wright et. al., (2002) är det utifrån familjefokuserad 

omvårdnad sjuksköterskans uppgift att skapa en relation med familjen. Det är därför 

betydelsefullt att vårdpersonal använder sig av familjefokuserad omvårdnad för att se familjen 

som en helhet. Även föräldrar och syskon behöver bli sedda eftersom vardagen blir förändrad 

för hela familjen. Sjuksköterskan är då skyldig att förmedla anpassad information efter 

medlemmarna i familjen (SFS 2014:821).  

 

Föräldrarna i den här studiens resultatet upplevde ett obehag av att be om råd på grund av 

rädslan att bli dömd som en dålig förälder. I en studie av Nordqvist, Hanberger, Timpka och 

Nordfeldt (2009) skapades en webbsida endast om diabetes där totalt 20 personer som jobbade 

på två olika pediatriska avdelningar bidrog med information. Många fick därmed information 

som de hade glömt eller valt bort att fråga läkaren. Om en sådan webbsida skulle ha existerat 

för föräldrarna i den här studiens resultat skulle eventuellt deras upplevelse av stöd ifrån 

vårdpersonalen varit annorlunda. Föräldrarna hade kanske vågat anförtro sig till vårdpersonalen 

på ett annat sätt.  

 

En unik gemenskap 

Enligt Storch et al. (2004) finns det antydningar till att barn med T1D har lättare att bli utstötta 

i skolan än barn utan sjukdom. Detta var något som föräldrarna i den här studiens resultat 

upplevde, barnet med T1D lämnades ofta utanför gemenskapen då andra barn tog avstånd från 

dem i tron om att T1D var smittsamt. Peters, Storch, Geffken, Heidgerken och Silverstein 

(2008) menar att barn med T1D inte bara blir utsatta av andra barn utan även av lärare. Under 

en lektion i klassrummet när barnet skulle kontrollera sitt blodsocker betraktade läraren detta 

som något fel. Föräldrarna i den här studiens resultat upplever att lärare inte förstår vikten av 

att hantera T1D på korrekt sätt vilket leder till obalans i barnets blodsocker. Upplevelsen av att 

barnet bli utstött blev mindre då barnet fick insulinpump som gjorde att blodsockerkontroll 

kunde ske mer diskret. Om kunskapen om T1D ökar i samhället som föräldrarna i studien 

önskar, skulle sådana eventuella missförstånd minska.  
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Slutsatser 
Resultatet i den här litteraturstudien visar att vardagen för hela familjen blir förändrad när ett 

barn i familjen drabbades av T1D. Det ökade föräldraansvaret leder till att föräldrarnas sociala 

liv blir lidande. Resultatet belyser att föräldrarna är i behov av bättre stöd för att kunna 

tillgodose informationen som ges vid sjukdomsdebuten. Det hade eventuellt underlättat 

föräldrarnas hantering och inge en bättre förståelse av sjukdomen. Föräldrarna förmedlar en 

känsla av att vara övergivna och att de får klara sig själva. Det är sjuksköterskans uppgift att 

visa förståelse för familjens nya livssituation och bidra med förslag på hur situationen kan 

underlättas.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att föräldrarna som lever med ett barn med 

T1D utsätts för påfrestningar i vardagen som bland annat orsakas av ständig bevakning av 

barnets blodsockernivå, kost och fysisk aktivitet. Sjuksköterskan kan öka förståelsen av 

sjukdomen hos föräldrarna vilket kan göra att det blir en bättre balans och mindre negativa 

effekter på föräldrarnas liv. Föräldrarna får ökat självförtroende att hantera sjukdomen. Därför 

behöver sjuksköterskan vara lyhörd och anpassa omvårdnaden efter föräldrarna så att de kan 

finnas som ett stöd för barnet.  

 

Praktiska implikationer 
Resultatet är betydelsefullt genom att det lyfter fram föräldrars upplevelser av att leva med ett 

barn med T1D. Studiens resultat hjälper sjuksköterskor att förstå innebörden av föräldrarnas 

dagliga liv med barn med en diabetessjukdom, också kunskap om vilka utmaningar som 

föräldrar måste stå ut med. Många i samhället har en bristande kunskap om T1D. Därför behövs 

mer utbildning i form av föreläsningar, reportage i tidningar och broschyrer som är riktad till 

föräldrar och till allmänheten. 

 

Resultatet uppmärksammar att föräldrar önskar mer individanpassad vård och stöd. Många av 

föräldrarna till barnen med T1D i den här studien känner sig inte förstådda av vårdpersonal. 

Därför är det betydelsefullt som sjuksköterska att se hela familjen som en enhet för att kunna 

individanpassa stödet. Många föräldrar ser stödgrupper som en positiv upplevelse genom att 

dela erfarenheter och känslor med andra i samma situation. Det kan därför vara en fördel om 

sjuksköterskor informerar föräldrar om att denna möjlighet finns i ett tidigt skede. Författarna 

anser även att sjuksköterskan bör tar sig tid att förklara informationen på ett språk som 

föräldrarna förstår. Studien kan därmed användas framöver i omvårdnaden av barn med T1D i 

samband med utbildningen av sjuksköterskor.  

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 
För att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskan skall agera i mötet med barn med T1D 

och familjen behövs mer kunskap. Därför krävs det fler studier som belyser personers 

upplevelser utifrån andra perspektiv än föräldrarnas som denna studie utgår ifrån. Det hade varit 

givande att få mer kunskap om hur det är att växa upp med T1D samt hur både barnet och 

föräldrarna upplever tonåren då mer ansvar läggs på barnet. Det är en fördel att få vetskap om 

andras perspektiv för att som sjuksköterska kunna bedriva en familjefokuserad och 

personcentrerad vård. 
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I sjuksköterskans grundprogram på Högskolan Väst hade det varit önskvärt att få in mer 

kunskap om vård av barn. För tillfället finns en kurs som är valbar. Om denna kurs var för alla 

som läser sjuksköterskans grundprogram på Högskolan Väst skulle detta öka kunskapen hos 

nyexaminerade sjuksköterskor. Detta hade varit värdefullt att få en bättre förståelse i hur 

sjuksköterskor skall hantera mötet med ett barn på ett professionellt sätt, samt få en ökad 

förståelse för barnets behov.  
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Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakliga 

resultat 

Kvalitets 

gransknin

g 

Quirk, H., 

Blake, H., 

Dee, B., & 

Glazebrook, 

C. (2014)  

 

 

Storbritannien 

Problem:  

Föräldrars 

inblick i hur en 

fysisk aktivitet 

kan påverka 

barn med typ 1 

diabetes är 

outforskat.  

 

Syfte: Att få 

förståelse för 

föräldrarnas 

uppfattning om 

vad som 

påverkar fysisk 

aktivitet hos 

barn med 

diabetes typ 1. 

Även att kunna 

ge information 

till de som 

arbetar med 

barn med 

diabetes typ 1. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod: Data 

analyserades 

med hjälp av 

tematisk 

innehållsanalys.  

Urval: De som 

fick deltaga var 

föräldrar med 

barn mellan 7–

13 år. Barnen 

skulle haft en 

diabetesdiagnos 

i minst tre 

månaderna.  

 

Studiegrupper

: 20 föräldrar 

varav 18 

mammor och 2 

pappor. 

Barn mellan 7–

13 år 

De framkom sju 

teman och femton 

subteman som 

handlade om 

föräldrars olika 

erfarenheter av vad 

som kan påverka ett 

barns möjlighet att 

delta i en fysisk 

aktivitet. Några av 

teman som 

framkom var 

konflikten mellan 

att planera och vara 

spontan och att 

kontrollera 

blodsocker. Vikten 

av att ha ett bra 

stödsystem och 

individuella faktorer 

om barnen som 

påverkar 

deltagandet i fysisk 

aktivitet. 

Grad I (100 

%) 

Rankin, D., 

Harden, J., 

Noyes, K., 

Waugh, N., 

Barnard, K., & 

Lawton, J. 

(2015).  

 

Skottland 

Problem: 

Föräldrar 

upplevelse av 

att leva med ett 

barn med en 

insulinpump är 

outforskat.  

 

Syfte: Att förstå 

konsekvenserna 

för föräldrarna 

som vårdar små 

barn som 

använder 

insulinpumpar. 

Även att tolka 

psykologiska 

resultat som 

rapporterats i 

kvantitativ 

forskning och 

att ge 

information om 

olika stöd till 

framtida 

föräldrar.  

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod:  

En grounded 

theory metod. 

Data 

analyserades 

med 

temaanalys.  

Urval: 

Deltagarna 

hade ett barn 

under 12 år  

 

Studiegrupper

: 19 föräldrar 

varav 13 

mammor och 6 

pappor.  

 

14 barn som var 

mellan 3 till 12 

år.  

Föräldrar upplevde 

flera fördelar med 

en insulinpump 

såsom att inte längre 

behöva ge 

smärtsamma 

injektioner, färre 

restriktioner och ett 

bättre familjeliv. 

Föräldrarna kände 

mindre ångest att ge 

en bolusdos vid 

behov. Dock fick 

föräldrarna mer 

oväntat arbete 

såsom fler 

blodsockerkontrolle

r inför måltider samt 

ökad risk för 

hypoglykemi.  

Grad I (100 

%) 

  



 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakliga 

resultat 

Kvalitets 

granskning 

Rankin, D., 

Harden, J., 

Waugh, N., 

Noyes, K., 

Barnard, K. 

D., & 

Lawton, J. 

(2016) 

 

Skottland 

 

Problem: 

Information och 

stöd efter 

diagnosen för att 

kunna åta sig 

den nya 

vårdgivarens 

ansvar är ett 

område som är 

relativt 

outforskat. 

 

Syfte: Beskriva 

och utforska 

föräldrars 

information och 

behov av stöd 

när deras barn 

blivit 

diagnoserad 

med typ 1 

diabetes samt 

deras åsikter om 

den 

kronologiska 

tidpunkten av 

stöd 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats  

 

Metod: En 

grounded 

theory metod. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

en induktiv 

temaanalys  

 

Urval: 

Föräldrar  

som kom på 

konsultationer 

på fyra olika 

pediatriska 

diabeteskliniker. 

 

Studiegrupper: 

54 föräldrar 

varav 38 

mammor och 16 

pappor. 

41 barn varav 

17 tjejer och 24 

killar mellan 2–

12 år. 

 

Föräldrar beskriver 

att det behövs mer 

uppmuntran efter 

första tiden med 

diagnos innan 

komplicerad 

information ges om 

behandlingen. 

Behövs mer 

känslostöd och 

praktisk hjälp från 

vårdpersonal när de 

började utföra 

behandlingen hemma 

samt att 

behandlingen ska 

vara personligt 

anpassad för deras 

behov. Dock trodde 

vissa att de ej kunde 

begära hjälp av 

vårdpersonal då 

föräldrarna ej trodde 

att vårdpersonalen 

kunde erbjuda 

empatiskt stöd. 

Medan andra 

önskade kamratstöd. 

Grad 1 (100 

%) 

Rifshana, F., 

Breheny, 

M., Taylor, 

J., & Ross, 

K. 

(2017) 

 

Nya Zeeland 

Problem: Det 

finns forskning 

om vad som 

händer i 

kroppen vid typ 

1 diabetes dock 

är föräldrars 

upplevelser om 

att ta hand om 

ett barn med typ 

1 diabetes 

relativt 

outforskat.  

 

Syfte: Att 

utforska 

föräldrars 

upplevelser av 

att ha ett barn 

med typ 1 

diabetes, deras 

utmaningar och 

strävan till att 

låta barnet leva 

ett normalt liv. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod: En 

fenomenologis

k metod. Data 

analyserades 

med hjälp av 

IPA.  

Urval: 

Föräldrar 

mailades 

information från 

tre olika 

diabeteskliniker 

om de uppnådde 

studiens 

kriterier. 

 

Studiegrupper: 

17 föräldrar 

varav 14 

mammor och 3 

pappor mellan 

28–58 år. 15 

barn varav 8 

tjejer och 7 

killar mellan 4–

12 år. 

Föräldrar beskrev att 

ta hand om ett barn 

med typ 1 diabetes 

var en krävande 

upplevelse där 

sjukdomsupplevelsen 

dominerades av att 

sjukdomen var där 

konstant. Föräldrarna 

beskrev ett behov att 

ständigt vara vaksam 

och ha noggrann 

hantering i samband 

med barnets 

oförutsägbara kropp. 

Grad 1 

(100%) 

  



 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakliga 

resultat 

Kvalitets 

granskning 

Smaldone, 

A., & 

Ritholz, 

M. D. 

(2011) 

 

USA 

Problem: 

Föräldrars 

pågående 

anpassningar och 

upplevelser av 

diabetes hos barn 

som diagnoserats 

tidigt i livet, det 

vill säga vid fem 

år eller yngre är 

outforskat. 

 

Syfte: Att 

undersöka 

uppfattningar om 

psykosociala 

anpassningar av 

att vara förälder 

till barn med 

diabetes typ 1 från 

diagnos och 

genom 

barndomen.  

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod: Data 

analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys

.  

Urval: 

Föräldrar till 

barn som var 5 

år eller yngre 

med typ 1 

diabetes.  

 

Studiegrupper

: 14 föräldrar 

och 11 barn 5 år 

eller yngre 

I studien framkom tre 

teman. De första 

handlade om 

föräldrars upplevelser 

av att vården hade 

förminskat deras oro. 

Det andra temat 

beskrev föräldrarna 

att familj och vänner 

hade minimal 

förståelse av 

sjukdomen. Det 

beskrevs också att ett 

delat ansvar för 

diabetesen gjorde det 

lättare att anpassa sig 

dock att föräldrarna 

aldrig riktigt 

bemästrat 

diabetesbehandlingen

.  

De tredje temat 

handlade om att 

föräldrar kände en 

stress inför aktiviteter 

där barnet skulle 

delta.  

Grad I (84 

%) 

Symons, 

J., 

Crawford, 

R., Isaac, 

D., & 

Thompson, 

S. (2015) 

 

Nya 

Zeeland  

Problem: 

Sjuksköterskor 

behöver mer 

kunskap om hur 

typ 1 diabetes 

påverkar familjens 

liv utifrån ett 

föräldraperspektiv

.  

 

Syfte: Undersöka 

föräldrars 

upplevelser av att 

leva med ett barn 

med typ 1 

diabetes. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

 

Metod:  

En deskriptiv 

metod. Data 

analyserades 

med hjälp av 

tematisk 

innehållsanalys 

Urval: 

Föräldrar från 

ett specifikt 

område i Nya 

Zeeland där 

barnen haft 

diabetesdiagnos 

i minst ett år. 

 

Studiegrupper

: 9 föräldrar/ 

vårdnadshavare 

varav  

5 mammor och 

4 pappor till 

barn mellan 4 - 

14 år. 

Det framkom fyra 

huvudteman som var 

avbrott i vardagslivet, 

påverkan på 

familjerelationerna, 

de psykosociala 

effekterna och 

anpassningen till ett 

“nytt normalt” liv 

med att leva med typ 

1 diabetes. 

Grad II 

(79%) 
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