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ABSTRACT  

Background: When a child suffers from chronic illness, it affects the whole family. Type 1 
diabetes in children is becoming more common and over 900 children in Sweden per year suffer 
from the disease. Self-care becomes a fact and parents have the greatest responsibility for nursing. 
There will be major changes in life and previous routines changed to new ones. The nurse has an 
important responsibility in supporting and guiding the parents in an individualized and appropriate 
manner. Aim: The purpose of this literature study was to elucidate parents' experience of living 
with a child with type 1 diabetes. Method: The method used was a literature-based study based on 
qualitative studies. Nine qualitative articles were analyzed according to Friberg's five-step model. 
Results: The result is presented in two themes as; When life changes and New challenges. When 
life changed, three sub-themes meant describing the parents' experience of the changed life 
situation. New challenges with three subthemes focus on the parents 'experience of balancing the 
parent's perspective with the carers' perspective. Conclusion: Understanding the parents 
'experience of living with a child with type 1 diabetes can help the nurse meet the parents' nursing 
needs by taking the responsibility of nursing and using their core competencies. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

I Sverige insjuknar i snitt mer än två barn av diabetes typ 1 varje dag. Diabetes typ 1 betecknas 
som en kronisk sjukdom och bakomliggande orsaker till uppkomsten av denna är fortfarande inte 
helt klarlagd. För de föräldrar som lever med ett barn med diabetes typ 1 innebär det att det ställs 
stora krav på dem att övervaka sitt barn dygnet runt. Föräldrarnas behov av stöd är omfattande. 
Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda vård även till familjen och ett av ansvarsområdena är att 
lindra lidande. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose de behov som finns behövs kunskap om 
föräldrarnas upplevelse av sin situation. Det finns idag begränsad forskning om föräldrars 
upplevelse av att leva med ett barn med typ 1 diabetes. Därav valdes en kvalitativ ansats i syfte att 
belysa området. Nio artiklar söktes fram som underlag för studien vilket resulterade i två teman, 
När livet förändras och Nya utmaningar. När livet förändras innebar tre subteman och beskriver 
föräldrarnas upplevelse av den förändrade livssituationen. De upplevde stor utmattning vilket tog 
sig i uttryck som fysisk, psykisk samt ekonomisk stress. Därutöver upplevde de även emotionell 
påfrestning med känslor av skuld och skam. Nya utmaningar med tre subteman fokuserar på 
föräldrarnas upplevelse att balansera föräldraperspektivet med vårdarperspektivet. De upplevde 
även utmaningar i samband med injektionsgivning där de ibland tvingades begränsa barnet fysiskt. 
Det innebar även en kamp att få och ta till sig information som var given med medicinska termer. 
Studiens resultat bidrar till ökad kunskap om föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn med 
diabetes typ 1 vilket i sin tur bidrar till att sjuksköterskan kan erbjuda vård och tillgodose 
föräldrarnas behov av omvårdnad.  
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INLEDNING  

I Sverige insjuknar i snitt mer än två barn av diabetes typ 1 varje dag (Barndiabetesfonden, 2019). 
Att som förälder leva med barn med diabetes typ 1 innebär för de flesta att livet förändras, det finns 
ett liv före och ett liv efter. Detta ställer krav på föräldrarnas kunskap om vad diabetes typ 1 betyder 
och är starten på ett långt vårdande, som kan innebära en rädsla och oro över sina barn. För dessa 
familjer kan varje dygn innebära en kamp för att upprätthålla ett optimalt blodsockervärde och en 
grundlig planering utifrån aktivitet, insulin, kost och balansen däremellan. Familjen måste planera 
det vardagliga livet utefter riskerna som en okontrollerad diabetes kan innebära. Det kan handla 
om sömnlösa nätter, där föräldrar tvingas lösa av varandra för att övervaka blodglukosnivån. Den 
förändrade livssituationen med exempelvis sömnbrist kan leda till att arbete och ekonomi blir 
lidande samt försämrad hälsa för föräldrarna. Sjuksköterskor har ett övergripande 
omvårdnadsansvar, vilket innebär att de ansvarar för att vårda hela familjen och inte bara den som 
lever med sjukdom. Att inneha kunskap om föräldrarnas upplevelse av sin situation är en 
förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en person- och familjecentrerad vård. Detta 
examensarbete belyser föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med diabetes typ 1. 
 

BAKGRUND 
Diabetes typ 1 hos barn blir allt vanligare, över 900 barn per år drabbas av sjukdomen.  
Det insjuknar tre gånger fler barn i diabetes typ 1 än i alla former av cancer tillsammans 
(Barndiabetesfonden, 2019). Sjukdomen drabbar oftast barn och yngre vuxna men förekommer i 
alla åldrar. I denna studie har de som är barnets vårdnadshavare studerats, vilket i detta fall är 
föräldrarna. Enligt Nationalencyklopedin betyder vårdnadshavare förälder eller av domstol särskild 
förordnad person som utövar den rättsliga vårdnaden om barnet. Vårdnadshavare är den eller de 
som är juridiskt ansvariga för ett barn. Antingen en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av 
domstol (Nationalencyklopedin, 2019). 
 

Diabetes typ 1  

Diabetes typ 1 är en av de vanligast förekommande sjukdomarna hos barn i Sverige. Orsaken till 
diabetes typ 1 är fortfarande inte klarlagd och diagnosen hos barn och ungdomar blir allt vanligare 
(Tiberg, 2015). Känsligheten för autoimmuna sjukdomar är genetisk kontrollerad av en klass II 
humant leukocytantigen (HLA). Dessa gener är de största riskfaktorerna vid utveckling av typ 1-
diabetes. Genen kan bidra till ökad risk för förändringar i tarmfloran, vilken kan vara utlösare som 
leder till diabetes typ 1-autoimmunitet (Russel, et al., 2019). Diabetes typ 1 är en kronisk 
autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppen själv angriper sitt eget immunförsvar och bryter 
ner cellerna i bukspottkörteln där insulinproduktionen sker. Detta leder till total insulinbrist och 
tvingar den drabbade till dagliga insulininjektioner för att överleva (Leger, 2015). Insulin är ett 
hormon som kroppen behöver för att kunna tillgodose dess celler med glukos. Insulinets uppgift är 
att öppna cellen så att glukos kan ta sig in. Vidare brist på insulin leder till ansamling av glukos i 
blodet och därav stigande nivåer av blodglukoskoncentration (Ericson & Ericson, 2008).  
  



 
   

2 
 

Insjuknandet sker ofta plötsligt och inom några veckor hos barn och ungdomar. Symtomen är av 
skiftande svårighetsgrad, men de mest typiska är stora urinmängder, ökad törst, dimsyn och 
viktnedgång i kombination med ketoner och glukos i urinen (Tiberg, 2015). En välreglerad 
blodglukoskoncentration är avgörande för att förebygga komplikationer av typ 1 diabetes. 
Komplikationerna inkluderar njurskador, nervskador och skador på näthinnan samt förkalkning av 
hjärtat, vilket i sin tur kan leda till kranskärlssjukdom (Diabetes Sverige, 2019). 
 

Egenvård och behandling 

Att leva med diabetes typ 1 är en komplex situation som innebär en balansgång mellan 
insulintillförsel, kolhydratintag, aktivitet och förebygga infektioner för att uppnå ett så bra 
blodsockervärde som möjligt. En stor del av diabetesvården sker i hemmet av barnen och deras 
föräldrar. Familjens lärande i det egna hemmet är lika säker för barnet och möjligtvis underlättar 
vårdformen för familjen att integrera behandlingen med den egna livsstilen (Tiberg, 2015). Då 
kroppen inte längre producerar insulin tillförs insulin vanligen subkutant. Peroral tillförsel är inget 
alternativ då insulinet bryts ner i magtarmkanalen (Ericson & Ericson, 2008). Målet med all 
insulinbehandling är att så nära som möjligt ersätta kroppens egen insulinsekretion (Tiberg, 2015). 
Teknisk utrustning, såsom glukosmätare, underlättar kontrollen av blodglukoskoncentrationen, 
vilket i sin tur kan ge ökad livskvalitet hos det sjuka barnet och dennes föräldrar (Leger, 2015). 
Glukosmätaren ger värdefull information som bidrar till att insulindoserna kan anpassas med 
insulinpump som fästs med kanyl under huden. För att behålla en jämn blodsockerbalans är det 
värdefullt med regelbunden fysisk aktivitet som ökar känsligheten för insulin. Stress och 
infektioner minskar känsligheten och doserna behöver då justeras (Barndiabetesfonden, 2019). 
Även kostbehandlingen är en viktig komponent i diabetesbehandlingen, då den syftar till att ge 
barnet en normal tillväxt, uppmuntra till hälsosamma matvanor samt bidra till att både barnet och 
föräldrarna får kunskap i hur de på bästa sätt balanserar kosten mot insulinet (Tiberg, 2015). 
 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda vård till såväl patient som familj. Omvårdnadsansvaret 
utgår utifrån fyra ansvarsområden. Dessa är att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande 
och återställa hälsa (SSF, 2014). Sjuksköterskan ansvarar även för att systematiskt arbeta med 
omvårdnadsprocessen (SSF, 2017). Det innebär att bedöma patientens/närståendes individuella 
omvårdnadsbehov, formulera omvårdnadsdiagnos, formulera och fastställa mål för omvårdnaden, 
ordinera omvårdnadsåtgärder samt utvärdera dessa. Omvårdnadsansvaret utgår från 
sjuksköterskans sex kärnkompetenser. En utav kärnkompetenserna är att tillämpa ett 
personcentrerat förhållningssätt i mötet med patient- och eller närstående.  
 
Grunden för ett personcentrerat förhållningssätt är partnerskap, dokumentation och ett etiskt 
förhållningssätt, där sjuksköterskan tillvaratar patientens- och eller närståendes resurser (SSF, 
2017) Inom familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system där patienten är i centrum för 
vård och omsorg men där hänsyn tas till patientens sociala sammanhang. Vid vissa tillfällen inom 
vården krävs att familjen betraktas som en enhet då familjens alla medlemmar påverkar varandras 
liv och hälsa (SSF, 2015).  
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Ett systematiskt förhållningssätt förskjuter fokus på enbart diagnos och symtom till inkluderandet 
av familjens och individens hälsa. När någon i familjen upplever ohälsa eller insjuknar så påverkas 
inte enbart den enskilde utan även människor i den nära och mer avlägsna närheten (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2017). En personcentrerad omvårdnad innebär att både patient och 
närstående blir sedda och förstådda som unika personer med individuella behov, egna resurser, 
värderingar och förväntningar (SSF, 2019). En utmaning inom vård och omsorg är att skapa 
förutsättningar för samtal och möten med flera personer. Mötet, relationen och samtalets betydelse 
för att främja familjers hälsa och välbefinnande förbättrar förutsättningarna för en person- och 
familjecentrerad omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).  
 
Tidigare forskning visar att skolsjuksköterskor beskrev sig själva som koordinatorer runt barnet 
med diabetes typ 1. Detta kunde innebära att etablera en varaktig dialog med såväl skolpersonal 
som familjen vilket är en förutsättning och viktig faktor för att stödja barnen (Thorstensson, Fröden, 
Vikström & Andersson, 2016). Föräldrar och barn behöver mötas med uppmuntran och tålamod, 
där informationen behöver upprepas för att kunskapen ska kunna tillämpas effektivt. En 
individanpassad information kring behandling och sjukdom behövs, men också kunskap om hur de 
ska hantera praktiska delar i barnets liv (Tiberg, 2015). Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) 
betonas patient- och eller närståendes rätt till att vara delaktig i planering och utformning av sin 
egen vård. Sjuksköterskan ansvarar för att tillhandahålla en säker vård genom att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete (SSF, 2019). Detta regleras även i Patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) där sjuksköterskans skyldighet att arbeta preventivt i syfte att förhindra vårdskador är 
tydligt beskriven.  
 
Ansvaret innebär även att använda en evidensbaserad vård. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar 
för sin yrkesutövning vilket innebär att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt 
eget yrkesområde och att tillämpa bästa tillgängliga evidens i omvårdnadsprocessens alla steg 
(SSF, 2017). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) säger att vård ska ges med god kvalitet. 
När det gäller informatik bör sjuksköterskan ha goda färdigheter i att dokumentera enligt fastställda 
termer och strukturer oavsett digitala verktyg. Det innebär även att initiera e-hälsoverktyg och e-
hälsotjänster (SSF, 2017). En tvärprofessionell studie visar på positiva attityder vid utformandet 
och introduktion av en webbportal för barn och ungdomar med diabetes. Portalen sågs som ett 
komplement till hälso- och sjukvårdskontexten där patienten och föräldrarna kunde ges möjlighet 
att lära om sjukdomen före, mellan och efter planerade besök med vården vilket förväntades spara 
tid, men även vikten av att behålla personliga möten var dock något som framhölls (Nordqvist, 
Hanberger, Timpka & Nordfeldt, 2009).  
 
I sitt ledarskap ansvarar sjuksköterskan för att leda det patientnära omvårdnadsarbetet och skapa 
förutsättningar för god och säker vård. Det innebär även att organisera, prioritera, samordna 
omvårdnadsarbetet, därutöver delegera och fördela arbetsuppgifter. Sjuksköterskan ska ha 
pedagogisk kompetens för att i mötet kunna tillgodose olika behov och kunskap för såväl patient 
som närstående (SSF, 2017). 
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TEORETISKA IMPLIKATIONER 

Lidande 

Lidande är ett begrepp och ord som väcker känslor hos människor, men det finns heller inget annat 
begrepp eller ord som bättre sammanfattar vad flera patienter möter och upplever. Lidande kan 
förstås utifrån tre dimensioner; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Arman, 2015). 
Lidandet, smärtan och skulden kan också finnas hos de anhöriga som står nära den drabbade 
(Eriksson, 2018). Vårdlidande kan beskrivas som att bli förnekad som en lidande människa. Att 
den lidande människan inom sjukvården blir åsidosatt kan innebära ett vårdlidande (Dahlberg, 
2002). Inom vården uppkommer ibland händelser som bidrar till ett lidande för de anhöriga. Det 
kan vara ett svårare lidande än patientens lidande. Det innebär att anhöriga också är patienter som 
är behov av vård och stöd då känslor av skam, skuld och förtvivlan kan uppkomma (Eriksson, 
2018). Forskning påvisar vikten av att inneha kunskap om lidandebegreppet och dess innebörd, det 
ger sjuksköterskan en förutsättning att känna igen vårdlidandet och de faktorer som eventuellt 
bidrar till det. För att kunna förhindra vårdlidande behöver sjuksköterskan använda sig av en öppen 
och kritisk tanke och diskussion kring vården och dess förverkligande. När vården utgår från en 
förstelnad vårdkultur och styrs mer av rutiner än patientens behov kan ett vårdlidande uppstå 
(Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Anhörigas behov, situation och hälsa är ett av 
hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, då hela familjen drabbas när en person blir sjuk. Ibland 
lider anhöriga mer än patienten, vilket ofta inte syns, varför de anhörigas lidande också är värt att 
uppmärksamma. Familjen kan bidra som en resurs av kunskap men familjen behöver även stöd att 
kunna stödja sina nära på bästa sätt (Arman, 2015).  
 
Vårdande 

Vårdandets kärna eller grundläggande substans är enligt Eriksson (2018) att ansa, leka och att lära 
där ansningen utgör det mest grundläggande elementen i vårdandet. Ansningen ger renlighet och 
kroppsligt välbehag, lekandet ger tillfredsställelse och tillit medan att lära leder till utveckling 
(Eriksson, 2018). Ett vårdande förhållningssätt förutsätter en vårdande vård vilket kännetecknas av 
öppenhet. Detta innebär att sjuksköterskan har ett öppet sinne, är nyfiken, visar känslighet, är 
lyhörd och följsam. Ett reflekterande förhållningssätt som innebär att i vårdandet ha ett 
livsvärldsperspektiv (Ekebergh, 2015). Vårdandet kan vidare ses som en balansering av helheten 
mellan egenvård, naturlig vård och andras vård (Eriksson, 2018). Sjuksköterskan måste införskaffa 
sig kunskaper om varje patients levda erfarenhet av lidande och hälsa samt hur patientens egna 
resurser kan stödjas och stärkas (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). Alla handlingar är inte 
vårdande och det krävs medvetande om att alla former av vård kan reduceras till enbart teknik och 
därmed handlingar som saknar vårdande innebörd (Eriksson, 2018). Sjuksköterskans beteende kan 
hämma eller stimulera patientens delaktighet. Att gå in i patientens värld utan förutfattade meningar 
och antagande om dennes behov och bemöta patienten som en unik person är en förutsättning för 
sjuksköterskan omvårdnadsroll. Där sjuksköterskan bekräftar patienten med att lyssna, visa 
acceptans och förståelse för dennes tankar och känslor (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). 
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PROBLEMFORMULERING 

I Sverige drabbas mer än två barn varje dag av diabetes typ 1 och antalet barn som insjuknar har 
fördubblats från 80-talet fram till idag. Sjuksköterskor är övergripande ansvariga för omvårdnaden 
vilket innebär att ansvara för att lindra lidande. Sjuksköterskors funktion är att koordinera vården 
runt barn med diabetes typ 1 genom att etablera en varaktig dialog med bland annat föräldrar. 
Sjuksköterskor kan antingen hämma eller stimulera patientens delaktighet, även en vårdkultur som 
utgår från rutiner kan bidra till vårdlidande. Närmast barnet är föräldrarna och är betydelsefulla för 
barnets omvårdnad. Livet som förälder till ett barn med diabetes typ 1 innebär en balansgång 
mellan insulintillförsel, kolhydratintag, aktivitet och förebygga infektioner för att uppnå ett så bra 
blodsockervärde som möjligt. En stor del av denna diabetesvård sker i hemmet av barnen och deras 
föräldrar. En fördjupad kunskap om föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med diabetes typ 
1 kan bidra till att sjuksköterskan kan tillgodose föräldrarnas behov av omvårdnad. 

SYFTE 

Att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn med diabetes typ 1.  
 

METOD  

Examensarbetet är en litteraturbaserad studie med grund i analys av kvalitativa artiklar för att bidra 
till evidensbaserad omvårdnad med syftet att skapa förståelse för en person och dennes 
livssituation. I denna metod fördjupas förståelsen för det problemområde som studien avser och 
relateras till ett visst vårdsammanhang. Studien utgår från den kvalitativa vårdforskningen för hur 
problemområdet kan förstås. Artiklarna granskas och analyseras och sammanställs i en 
artikelöversikt som vidare mynnar ut i en vägledning för praktiskt handlande i vårdsituationer 
(Friberg, 2017).  

Litteratursökning  
Systematiska sökningar har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed eftersom dessa 
bedömdes vara relevanta för syftet. Enligt Polit och Beck (2017) är sökdatabasen Cinahl väl 
vedertagen och innehåller stora mängder artiklar och avhandlingar inom omvårdnad. PubMed ingår 
i den amerikanska databasen MEDLINE som tillhandahåller artiklar och journaler inom 
omvårdnad. Sökord som använts är experience, perspective, caregivers, parents, diabetes mellitus 
type 1 och view. MeSH term har använts då detta är sätt att få en bredare sökning samtidigt som 
sökningen blir så specifik som möjligt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
Sökoperatören AND har använts i kombination med sökorden, samt trunkering av ord har använts 
i artikelsökningen. Trunkering används när vi vill ha sökresultat efter stamordets alla 
böjningsformer se bilaga I (Friberg, 2017). En artikel har sökts fram genom en osystematisk 
sökning.  
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Urval 

Urvalsprocessen startade med att studiens syfte definierades. Därefter fastställdes vilka sökord och 
vilka kriterier studierna skulle uppfylla för att ingå i litteraturstudien. Till denna litteraturstudie 
söktes det fram tolv kvalitativa artiklar som svarade på studiens syfte. Samtliga artiklar 
analyserades utifrån granskningsmallen för analys av kvalitativa metoder framtagen av Högskolan 
Väst, se bilaga III. Granskningen resulterade i att tre artiklar valdes bort då dessa inte ansågs vara 
av tillräckligt hög kvalité. De artiklar som inkluderades i denna studie var av en kvalitativ ansats 
som innehöll föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn i åldrarna 0–18 år med diabetes typ 
1. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i fulltext, etiskt granskade, Peer Review, samt vara 
publicerade mellan 2009–2019. Exklusionskriterier som användes: kvantitativa artiklar, barn- och 
ungdomsperspektivet, syskonens upplevelser. I de artiklar där flera olika perspektiv har redovisats 
och ändå inkluderats har föräldraperspektivet varit avgränsat gentemot de övriga informanternas. 
Artiklar som ingår i studien är markerade med prefix i litteraturlistan. 
 

Analys  
Artiklarna är analyserade enligt Fribergs (2017) femstegsmodell. I första steget läses valda 
studierna för att få en känsla om vad de handlar om. I det andra steget identifieras nyckelfynd i 
studiernas resultat vilket i det tredje steget sammanförs för att få en översikt. I det fjärde steget 
identifieras likheter och skillnader. I det femte och sista steget växer ett nytt resultat fram vilket 
formuleras i nya teman (Friberg, 2017). 
 
Först analyserades artiklarna genom att enskilt läsa igenom dessa var för sig. Att läsa artiklarna 
enskilt skapade en djupare förståelse och en känsla för artiklarnas innehåll. Artiklarna skrevs ut i 
pappersform för att lättare kunna utföra markeringar, vilket gjordes enskilt. Sedan diskuterades 
artiklarnas resultat gemensamt för att se om uppfattningen om resultatet överensstämde. Därefter 
identifierades nyckelfynd genom olika färgmarkeringar som symboliserade skillnader och likheter 
texterna. I sista steget sammanställdes texterna och nya teman formulerades och ett nytt resultat 
växte fram.  
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RESULTATET 

Resultatet baseras på tio vårdvetenskapliga artiklar som bidrog till att svara på studiens syfte vilket 
var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn med diabetes typ 1. Resultatet 
presenteras i två huvudteman med underliggande subteman. En översikt över de teman som kom 
fram presenteras i tabell 1.  
 
Tabell 1. Översikt över huvudteman och subteman. 

Huvudtema Subteman 

När livet förändras Att leva med stress 
Att normalisera livet 
Att leva med emotionella påfrestningar 

Nya utmaningar Att balansera mellan förälder- och vårdarperspektivet 
Att vårda med risk att skada 
Att vara i behov av information  

När livet förändras 

Att vara förälder till ett barn som diagnostiseras med diabetes typ 1 innebär från första stund att 
livet förändras. Det kunde innebära att föräldrarna upplevde såväl psykisk, fysisk som ekonomisk 
stress. Det innebar även en kamp för att återgå till ett normalt liv. Därutöver upplevde de även 
känslor som skuld och skam. 
 
Att leva med stress 

Föräldrar upplevde att de offrade sig själva och fruktade att deras utmattning i framtiden skulle 
göra dem oförmögna att hantera barnets medicinska behandling. Det kunde innebära att föräldern 
visade upp en fasad där strategierna för att hantera sin livssituation bestod i att ignorera sin egen 
sårbarhet. Föräldrarna valde att inte avslöja sina känslor som stress, rädsla, oro, utmattning och 
tvivel om behandling inför barnet (Lindström, Åman, Norberg, Forssberg & Anderzén-Carlsson, 
2017). Föräldrarna till de yngre barnen med diabetes uppgav att tankarna på barnets framtid var 
stressande (Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Frustrationen över att deras barn 
diagnostiserats med diabetes typ 1 minskade med tiden, men funderingarna över hur deras barns 
barndom kommer att påverkas av sjukdomen kvarstod (Iversen, Graue, Haugstvedt & Råheim, 
2018). Föräldrarna kände ett ansvar att skydda barnet från att bli medveten om allvaret av att leva 
med diabetes typ 1. De dolde medvetet informationen så att barnet kunde leva ett normalt liv 
(Lindström, et al., 2017). Att acceptera den nya verkligheten var svår för föräldrarna och de kände 
sig överväldigade av den nya situationen. Vidare beskrevs den fysiska, psykiska och den 
ekonomiska stressen i det dagliga livet, vilket även innebar existentiella och praktiska problem.  
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Föräldrar talade om en period av sorg som tog tid att bearbeta, och som varade över tid. Även om 
situationen inte längre upplevdes vara så dramatisk som i början, kunde känslor av förtvivlan lätt 
uppstå (Iversen, et al., 2018). Föräldrar upplevde att stressen påverkade familjen mestadels under 
de första två åren. Det bidrog till brist på vila och en känsla av att vara ständigt utmattad (Lowes, 
Eddy, Channon, McNamara, Robling, & Gregory, 2015). Föräldrar beskrev omvårdnaden av sitt 
barn med diabetes typ 1 som dygnet runt vård vilket förbrukade nästan all förälders energi och 
ledde till flera negativa fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser (Lindström, et al., 2017). 
 

Att normalisera livet 

Strävan efter att leva som en normal familj var en viktig del i föräldrarnas tillvaro (Iversen, et al., 
2018). Föräldrar beskrev att barnets diabetes alltid måste komma i första hand. Det innebar att 
familjelivet måste planeras efter sjukdomen, vilket även påverkade syskonen då livet styrdes av de 
rutiner som rekommenderas för barn med diabetes typ 1 (Huus, Castor, Rosander & Enskär, 2012). 
Det viktigaste målet, både i nuet och i framtiden, var att upprätthålla barnets hälsa. Föräldrarna 
betraktade det som deras ansvar att upprätthålla en god metabolisk kontroll (Lindström, et al., 
2017). Föräldrarna beskrev att syskonen blev utanför och åsidosatta på grund av att dagliga 
aktiviteter blev avbrutna av ständiga blodglukoskontroller (Huus, et al., 2012). De uppgav även att 
hela familjen anpassade sin diet efter barnet som drabbats av diabetes (Goulart Nobre, Costa, 
Minasi, Possani, Mota & Gomes, 2019). Det var svårt för föräldrarna att acceptera verkligheten i 
deras barns kroniska tillstånd och de kände sig överväldigade av de nya livsstilsförändringarna 
(Iversen, et al., 2018). Föräldrarna till de äldre barnen med diabetes typ 1 bekymrade sig över att 
deras barn betraktade andra ämnen i livet viktigare och mer meningsfulla än deras diabetesvård. 
De jämförde sin situation med att leva med diabetes typ 1 med andra sjukdomstillstånd som läker 
ut av sig självt till skillnad från diabetes som innebär ett livslångt tillstånd. Det senare innebar att 
leva med en utmaning som saknade tydligt och definitivt slut (Rifshana, Breheny, Taylor & Ross, 
2017). 
 
Att leva med emotionella påfrestningar 

Sorgen över att barnet drabbats av en livslång sjukdom fanns ständigt närvarande och det fanns 
stunder av sorg över tid hos föräldrarna (Iversen, et al., 2018). Det innebar sorg över sjukdomen 
och det faktum att barnet skulle behöva leva med detta livet ut. Det bidrog till att föräldrarna kände 
ett ansvar för att underlätta för barnet (Lindström, et al., 2017). Även om sjukdomen inte längre 
upplevdes så dramatisk som i början, kunde föräldrarnas känslor av förtvivlan lätt uppstå (Iversen, 
et al., 2018). Föräldrar kände orättvisa över varför just deras barn drabbats av diabetes typ 1 
(Marshall, et al., 2009). För mödrar kunde det innebära att bära på skuldkänslor som grundades i 
frågor om graviditet och levnadsvanor (Iversen, et al., 2018). Det kom till uttryck i samband med 
diagnostiseringen då mödrarna anklagade sig själva för sitt barns sjukdom (Lindström, et al., 2017). 
Föräldrar beskrev känslan av misslyckande med att skydda sitt barn från att utveckla diabetes typ 
1 och den konstanta oron över framtida komplikationer som barnet kunde drabbas av (Marshall, et 
al., 2009). Vid akuta tillstånd som exempelvis vid hypoglykemi var föräldrarna självkritiska och 
upplevde rädsla och oro över att missa viktiga delar av behandlingen som kunde leda till 
komplikationer. De anklagade sig själva och kände skuld, skam och otillräcklighet (Lindström, et 
al., 2017). Vidare upplevdes många förluster, förlusten av sitt tidigare friska barn och förlusten av 
sin frihet (Marshall, et al., 2009). 
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Nya utmaningar 

Balansen mellan förälder- och vårdarperspektivet bidrog till en ständig känsla av utmattning. 
Sjukdomens oförutsägbarhet, krav på omvårdnad och den konstanta vaksamheten som krävdes 
förbrukade en stor del av föräldrarnas energi. Att ha det närmsta omvårdnadsansvaret innebar att 
vårda men samtidigt en risk för att skada barnet. Föräldrar upplevde även en oro för 
långtidskomplikationer samt svårigheter att våga släppa taget om barnets egenvård. Behov av 
information och emotionellt stöd upplevdes som bristfällig vilket gjorde att föräldrar sökte sig till 
internet för att få svar på sina frågor.  
 
Att balansera mellan förälder- och vårdarperspektivet 

Att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 kunde innebära olika utmaningar. Det kunde 
uttryckas av föräldrarna som att alltid vara närvarande och på sin vakt. Att vara de främsta 
vårdgivarna dygnets alla timmar bidrog till brist på vila och en känsla av att ständigt vara utmattad 
(Iversen, et al., 2018). Föräldrarnas roll för barnet med diabetes typ 1 var bland annat att ansvara 
för och att säkerställa en ömtålig balans mellan mat, aktivitet och insulininjektioner. Att vårda ett 
barn med diabetes typ 1 var en krävande upplevelse, där sjukdomsupplevelser dominerades av 
sjukdomens konstanthet. Det innebar föräldrarnas ständiga behov av kontroll, vaksamhet och 
noggrann hantering i samband med sitt barns fysiska komplexitet (Rifshana, et al., 2017). 
Föräldrarnas tankar om barnets blodglukosvärde var konstant över dygnets alla timmar (Iversen, et 
al., 2018). Föräldrarna uttryckte ett behov av mer vägledning och stöttning i vardagen. Det fanns 
upplevelser om att det alltid var barnet som stod i centrum i sjukvården där föräldrarna inte 
erkändes som kompetenta att hantera barnets diabetes (Lindström, et al., 2017). Föräldrarna 
upplevde att diabetessjukdomen med dess allvar och innebörd kom emellan dem och barnet och 
störde deras förhållande till viss del (Iversen, et al., 2018). 
 
Att vårda med risk att skada 

Föräldrar beskrev att huvudansvaret för vårdandet av sitt barn med diabetes typ 1 var deras, då 
barnet självt inte ansågs kunna ta fullt ansvar för behandlingen. De var inte beredda att ta några 
risker att orsaka framtida komplikationer (Lindström, et al., 2017). Föräldrar beskrev även vikten 
av en bra egenvård för att minska framtida komplikationer, vilket kräver engagemang med risk för 
emotionella och psykiska konsekvenser (Rifshana, et al., 2017). Diabetes typ 1 beskrevs ofta som 
en smärta både av förälder och barn (Marshall, et al., 2009). Viktiga utmaningar som föräldrar 
beskrev strax efter diagnosen, var att behöva förmedla information om diabetes till sina små barn 
samt att förklara behovet om de livsviktiga injektionerna (Rankin, Harden, Waugh, Noyes, Barnard 
& Lawton, 2016). Att vara föräldrar till yngre barn var en utmaning, särskilt när barnet inte kunde 
kommunicera sina känslor och hade förståelse för sin situation (Iversen, et al., 2018). Samtidigt 
som föräldrar insåg att deras barns liv var beroende av att de gav insulin injektioner, beskrev de 
traumatiska och oroande upplevelser där de var tvungna att jaga efter och fysiskt begränsa sitt barn 
som motsatte sig insulininjektioner (Rankin, et al., 2016). Detta innebar en omjustering av rollen 
som förälder, vilket innebar att vårda och samtidigt utsätta sitt barn för smärta (Marshall, et al., 
2009). Några föräldrar led även av nålfobi och kämpade med att utföra de dagliga 
insulininjektionerna på sina barn (Rankin, et al., 2016). 
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Att vara i behov av information 
Föräldrar beskrev hur stressen och upprördheten över hur deras barn drabbats av diabetes typ 1 och 
svårigheten att ta till sig information och råd från vårdpersonalen. Föräldrarna lyfte fram de 
utmaningar och svårigheter de stött på i förståelsen av den information som gavs av vårdpersonal. 
De upplevde informationen som ett främmande språk och jämförde det med känslan av att blivit 
inkastad i en medicinsk teater. Kampen om att förstå medicinska termer och vårdpersonalens 
anvisningar beskrevs som överväldigande (Rankin, et al., 2016). Föräldrar gjorde sin egen 
forskning på internet för att ta reda på den kunskap om diabetes typ 1 de behövde då de upplevde 
att vårdpersonal saknade kunskap om de frågor som ställdes (Kime, 2014). De beskrev att de hellre 
träffade sjuksköterskan än läkaren vid sjukvårdsbesöken. Anledningen var att sjuksköterskorna 
upplevdes vara mer omtänksamma och brydde sig mer än läkarna, vilka enbart fokuserade på det 
medicinska. Det var även av stor betydelse att få träffa samma sjuksköterska vid alla besök. 
Föräldrar uppgav även behovet av att prata och kunna ställa frågor i enrum utan sitt barns närvaro 
(Lowes, et al., 2015). På grund av den chock som föräldrarna upplevde i samband med 
diagnostiseringen upplevde de att deras prioritet var behov av emotionellt stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonalen för att känna sig trygga (Rankin, et al., 2016). Föräldrar var övertygade att de 
skulle bli hjälpta av ett känslomässigt stöd från vården. Det känslomässiga stöd som erbjuds riktade 
sig enbart till barnet och täckte inte föräldrarnas behov av stöd (Lowes, et al., 2015). Vidare 
uttrycktes av föräldrarna det stora behovet av mer kunskap och stöd när det gäller vården och 
uppfostran av ett barn med diabetes typ 1 (Iversen, et al., 2018). Föräldrarna beskrev vidare om 
behovet av att kämpa, att få information och stöd för att hantera dessa oroande situationer och att 
förebygga och förhindra deras barns rädsla och upprördhet (Rankin, et al., 2016). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

I resultatet framgår det att den förändrade livssituationen bidrog till fysisk och psykisk stress där 
föräldrarna beskrev ständig utmattning av att vårda barnet dygnet runt. Det framkom även att den 
nya livssituationen bidrog till emotionella påfrestningar i form av skuld och skam. Den nya 
livssituationen innehöll även nya utmaningar där föräldraperspektivet balanseras med vårdar 
perspektivet vilket kom till uttryck när föräldrarna beskrev hur de tvingades jaga och fysiskt 
begränsa barnet vid injektionsgivning. Det fanns även ett stort behov av information och stöd hos 
föräldrarna. 
 

När livet förändras  

I resultatet framkommer det att föräldrarna upplevde olika typer av stresstillstånd. Att vårda dygnet 
runt bidrog till att nästan all energi förbrukades vilket i sin tur bidrog till flera negativa fysiska, 
psykologiska och sociala konsekvenser. Föräldrarna beskrev sin livssituation med att leva med ett 
barn med diabetes typ 1 som ett livslångt tillstånd till skillnad från andra sjukdomstillstånd som 
läker ut av sig självt. Den fysiska stressen påverkade familjen särskilt de första åren och den bidrog 
till brist på vila samt ständig utmattning. Ständig brist på vila bidrog till negativa konsekvenser för 
arbete och ekonomi.  
Föräldrarna uppgav att syskonen blev utanför och åsidosatta på grund av att dagliga aktiviteter blev 
avbrutna av ständig övervakning av blodglukoskoncentrationen. För föräldrarna var det viktigt att 
sträva efter att leva som en normal familj trots att de var överväldigade av de nya 
livsstilsförändringarna.  

Resultatet visar även att föräldrarna upplevde känslor av förlust exempelvis förlust av det tidigare 
friska barnet. Att känslor som dessa existerar hos föräldrarna är något vi tidigare inte reflekterat 
över och därmed ger oss mer förståelse för deras situation. Föräldrarna gav uttryck för att de hade 
ett behov av emotionellt stöd från vården men det känslomässiga stöd som erbjöds riktade sig 
enbart till barnet. Föräldrar beskrev känslan av misslyckande med att skydda sitt barn från att 
utveckla diabetes typ 1 och konstant oro över framtida komplikationer. Sjuksköterskan ansvarar 
för att vårda hela familjen (SSF, 2014) samt har ett övergripande omvårdnadsansvar (SSF, 2017). 
Det är angeläget att sjuksköterskan tar sitt ansvar för omvårdnaden av föräldrarna genom att 
etablera en vårdande relation. En vårdande relation innebär att ha ett helhetsperspektiv där 
sjuksköterskan möter föräldrarna i ett livsvärldsperspektiv (Ekebergh, 2015) samt där vårdandets 
kärna utgår från att ansa, leka och att lära (Eriksson, 2018).  

Sjuksköterskan ansvarar för säker vård (SSF, 2017) och är skyldig enligt svensk lagstiftning (SFS, 
2010:659) att arbeta preventivt med att förhindra vård skada. Ett vårdlidande kan uppstå när den 
lidande människan inom sjukvården blir åsidosatt (Dahlberg, 2002) samt när vården styrs mer av 
rutiner än patientens behov (Kasén, et al., 2008). En utav sjuksköterskans kärnkompetenser är 
personcentrerad vård (SSF, 2017) med utgångspunkt från patientberättelsen och partnerskap samt 
familjecentrerad vård (SSF, 2015) där familjen ses som en enhet med hänsyn till det sociala 
sammanhanget, vars förhållningssätt ska genomsyra omvårdnadsprocessen alla steg.   
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Nya utmaningar  

Den nya livssituationen där föräldrarnas roll förändrades då de hade huvudansvaret för vårdandet 
av sitt barn med diabetes typ 1. För föräldrarna innebar det att alltid vara närvarande och på sin 
vakt samt att ansvara för och säkerställa en ömtålig balans mellan mat, aktivitet och 
insulininjektioner. Det fanns upplevelser om att det alltid var barnet som stod i centrum i 
sjukvården där föräldrarna inte erkändes som kompetenta att hantera barnets diabetes. Föräldrar 
upplevde även att diabetessjukdomen kom mellan dem som föräldrar och deras barn. En utmaning 
beskrevs som att behöva förmedla information om diabetes och behovet om de livsviktiga 
injektionerna till sina små barn. Det tog sig särskilt i uttryck vid de tillfällen där föräldrarna var 
tvungna att jaga efter och fysiskt begränsa sitt barn som motsatte sig insulininjektioner. Det innebar 
att vårda men samtidigt utsätta sitt barn för smärta vilket omdefinierade föräldrarollen.  

Resultatet visar även på svårigheten för föräldrarna att ta till sig information och råd från 
vårdpersonalen samtidigt som det fanns stora behov av mer kunskap och stöd när det gäller vården 
och uppfostran av ett barn med diabetes typ 1. De upplevde informationen som ett främmande 
språk och det var en kamp att förstå medicinska termer och vårdpersonalens anvisningar beskrevs 
som överväldigande. De vände sig istället till internet för att söka efter information. Tidigare 
forskning visar på att om sjuksköterskan besitter en bra förmåga att kommunicera med föräldrar 
och barn kan det förbättra deras deltagande i vårdplanen. Föräldrarna upplevde informationen från 
Internet mer tillförlitlig än den sjukhuset gav. Sjuksköterskan behöver kunskap och rätt verktyg för 
att förmedla tillförlitlig och evidensbaserad webbinformation (Bagnasco, Petralia, Furnari, Ghio, 
Calza, & Sasso, 2013). Sjuksköterskan ansvarar för att på ett pedagogiskt sätt informera och 
undervisa patient och närstående med skiftande behov av information (SSF, 2017). Här krävs det 
att sjuksköterskan skapar en vårdrelation som bygger på tillit och förtroende utifrån en av 
substanserna i vårdandets kärna (Eriksson, 2018), att lära. 

Sjuksköterskan ansvarar för kärnkompetensen Informatik (SSF, 2017) där det ställs krav på att 
sjuksköterskans dokumenterar omvårdnadsprocessens alla delar vilket bidrar till säker vård (SFS, 
2010:659) samt använda och initiera och utveckla e-hälsotjänster och e-hälsoverktyg. Tidigare 
forskning (Nordqvist, et al., 2009) visar att tillgängligheten ökade vid utformande och introduktion 
av webbportal för föräldrar och barn med diabetes typ 1. Sjuksköterskan ansvarar för 
kärnkompetensen evidensbaserad vård (SSF, 2017) och en evidensbaserad webbportal kan utgöra 
ett bättre alternativ än internetsökningar som inte alltid tillhandahåller evidensbaserad information. 
Därmed bidrar detta till en säker vård vilket kan förhindra ett vårdlidande (SFS, 2010:659; SSF, 
2017). 

 

Metoddiskussion  

En litteraturbaserad studie med grund i analys av kvalitativa artiklar valdes för att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med vårt syfte att skapa förståelse för en person och dennes 
livssituation. En litteraturstudie är väl applicerbar och beskriver tydligt sitt tillvägagångssätt genom 
hela metod delens alla steg. Vidare passade metoden in mot studiens problemområde och det syfte 
som låg till grund för studien. Kvalitativa metoder lägger stor vikt i att undersöka och förstå sig på 
människors egna upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2017; Polit & Beck, 2008).  
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Litteratursökning  

Litteratursökningen planerades och inleddes med osystematiska sökningar för att sedan övergå till 
systematiska sökningar. Sökningar från de osystematiska och de systematiska sparades och 
dokumenterades. De artiklar som var resultatet av den systematiska sökningen och valdes ut som 
underlag för studien och fördes in i tabell, se bilaga 1. Redovisning av litteraturstudien i metoddelen 
stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Denna procedur genomfördes med syfte att stärka litteratursökningens kvalitetsaspekter och för att 
sökningar inte skulle missas eller dubbleras. De systematiska sökningarna genomfördes i 
databaserna Cinahl och PubMed. Under de systematiska sökningarna användes sökord som 
kombinerades med trunkering och MeSH. 

 

Urval  

För att få fram artiklar som svarar mot studiens syfte krävs en bra arbetsmetod kring urvalet och 
dess inklusions- respektive exklusionskriterier (Östlundh, 2017). I söktabellerna i Bilaga I kan 
arbetsmetoden följas för urvalet av de artiklar som framkom under sökningarna. Denna 
arbetsmetod gjorde det möjligt att på ett adekvat sätt sortera ut relevanta artiklar. Inklusions- och 
exklusionskriterierna hjälpte till att avgränsa artiklarna så att de som valdes svarade mot studiens 
metod och syfte. Endast studier mellan 2009–2019 inkluderades för att skapa resultat från nyare 
forskning. Artiklar äldre än 2009 hade kunnat bidra med relevant forskning för vår studie, men 
valdes bort då aktuell forskning var önskvärd. Merparten av artiklarna som bidrog till resultatet var 
skrivna på engelska. Engelska är vårt andraspråk vilket medförde viss översättning till svenska. 
Vid tillfällen när det var särskilt svårt att läsa och förstå den engelskspråkiga texten var vi noga 
med att hjälpas åt för att få en korrekt översättning av texterna.  

En omfattande granskning på studiens alla delar skall göras för att se över studiens fördelar och 
nackdelar i sin helhet (Polit & Beck, 2008). För att tillgodose en god kvalité i valda artiklar 
användes Peer-Review. Artiklarna granskades och bedömdes enligt kvalitétsbedömningsmallen 
framtagen av Högskolan Väst se bilaga III, vilket exkluderade tre artiklar av låg kvalitet samt gav 
oss tio artiklar av MEDEL och HÖG kvalité. 

 
Etiska resonemang  

Målsättningen var att redovisa resultatet så sanningsenligt som möjligt vilket innebär att hålla sig 
så nära rådatan som möjligt. Det innebär att inte förvanska eller göra omtolkningar av studiens 
resultat. World Medical Association (WMA) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som en 
redogörelse för etiska principer för medicinsk forskning på människor, inklusive forskning om 
identifierbar mänskligt material och data (Helsingforsdeklarationen, 2013). Polit och Beck (2008) 
förklarar hur etiska ställningstaganden är oundvikligt när kvalitativ forskning utförs på människor 
och studien måste därför ha en etisk reflektion genom hela forskningsprocessen. Alla artiklar som 
valdes för resultatet hade etiska resonemang och riktlinjer beskrivna i texten.  
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Analys och kvalitetsaspekter  

För att svara på hur trovärdiga kvalitativa studier är används begreppen Tillförlitlighet, giltighet, 
delaktighet och överförbarhet. Med tillförlitlighet menas att forskaren diskuterar ställningstagande 
under forskningsprocessen och huruvida metoddelen är beskriven (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Vi menar att studiens tillförlitlighet stärks genom att analysprocessen är 
noggrant beskriven. En annan styrka är att vi i den första delen av analysprocessen genomfört dessa 
enskilt i syfte att inte påverka varandras uppfattning av artiklarnas resultat. Nyckelfynd från 
artiklarnas resultat granskades kontinuerligt mot syftet. Vidare diskuterades nyckelfynd mellan oss. 
Genom att analysera, reflektera och diskutera informationen gemensamt skapas möjlighet för större 
förståelse och resultatet blir mer stringent i enlighet med Lundman & Hällgren Graneheim, (2017). 
För studien exkluderades de artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Vi menar att detta styrker 
studiens giltighet. Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats genom hela analysprocessen. Vår 
förförståelse är begränsad då ingen av oss har barn med diabetes typ 1 och ingen tidigare erfarenhet 
inom denna patientgrupp. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning kvalitativ data kan överföras till andra sammanhang 
och situationer (Polit och Beck, 2008). Artiklarna hade sitt ursprung i flera olika länder, Brasilien 
(1), Sverige (2), Norge (1), England (4) och Nya Zeeland (1). Det fanns inga större skillnader 
länderna emellan vad gällde föräldrarnas upplevelser av hur det är att leva som förälder till ett barn 
med diabetes typ 1. Att artiklarna kommer från flera olika länder ser vi som en styrka då 
överförbarheten ökar och är användbar på fler länder än i Sverige. Det finns här en möjlighet att 
kulturella skillnader har påverkat resultatet. Även om män och kvinnor representeras i studierna 
var det övervägande kvinnor som hade deltagit. Resultatets teman bygger på hälsoaspekter som var 
återkommande i de flesta artiklarna. Resultatet visar på aspekter som kan tolkas som överförbara. 
Men kvalitativa studier är subjektiva och ingen generalisering av studiens resultat är applicerbar.  

SLUTSATS 

Resultatet visar att föräldrar till barn med typ 1 diabetes är i stort behov av stöd. Föräldrarna 
upplevde fysisk, psykisk samt ekonomisk stress. De bar även på skuldkänslor gentemot barnet inte 
minst då vårdandet kunde innebära fysiska begränsningar vid insulingivningar. De är i behov av 
relevant information, emotionellt samt instrumentellt stöd. Att få information, emotionellt- och 
instrumentellt stöd kan lindra föräldrarnas upplevelse av sin situation. Det förutsätter att 
sjuksköterskan tar ansvar för omvårdnaden och en vårdande relation. När sjuksköterskan tar ansvar 
för omvårdnadsprocessen och integrerar de sex kärnkompetenserna i omvårdnadsprocessen ges 
möjlighet för föräldrarna att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Det ger goda förutsättningar 
för att förhindra ett vårdlidande. 
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Studien kan bidra till ökad kunskap om föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn med 
diabetes typ 1 vilket i sin tur kan bidra till att sjuksköterskor kan ha en handlingsberedskap i mötet 
med dessa föräldrar. Delar av resultatet skulle kunna vara relevant och användas oavsett vilken 
vårdkontext som omger föräldrarna. Ur ett föräldraperspektiv kan det innebära att de upplever hälsa 
i större utsträckning vilket kan bidra till att de orkar ta ansvaret för att vårda barnet då de står barnet 
närmast och är en värdefull resurs. Ur ett samhällsperspektiv är det angeläget att stödja dessa 
föräldrar då de annars skulle riskera att uppleva ohälsa och därmed kunna komma att belasta hälso- 
och sjukvårdssystemet med ökade kostnader för samhället till följd. 

FORTSATT KUNSKAPSUTVECKLING INOM 

SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENSOMRÅDE  

Det skulle vara till stor nytta med utökade studier om föräldrars upplevelse av att leva med barn 
med diabetes typ 1. Ny forskning skulle kunna förse sjuksköterskan med en ökad förståelse för att 
kunna erbjuda bättre stöd. Studier från de nordiska länderna skulle i större utsträckning kunna 
avspegla det svenska samhälls– och sjukvårdssystemet vilket kan bidra till sjuksköterskans 
kunskapsutveckling. Vi önskar fördjupad kunskap om föräldrarnas perspektiv då det under 
utbildningen har varit sparsamt med föräldra- och närståendeperspektiv. Som blivande 
legitimerade sjuksköterskor ansvarar vi även för att erbjuda vård till närstående. 
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Titel Syfte Urval 
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Kvalitet 
Låg,  
medel, 
hög 

Bagnasco, A., 
Petralia, P., 
Furnari, S., 
Ghio, S., Calza, 
S., & Sasso, L. 
(2013). Journal 
of preventive 
medicine and 
hygiene 
Italien. 
 

Paediatric 
nurses' 
perception of 
the child- 
family dyad's 
autonomy in 
managing a 
chronic 
disease 
situation: the 
experience of 
an Italian 
paediatric 
department.  

Att undersöka 
hur sjuk- 
sköterskor 
upplevde 
autonomi hos 
föräldrar, 
ungdomar och 
barn relaterade 
till 
hanteringen av 
kronisk 
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studie med 
en kvalitativ 
strategi 
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fokusgrupp 
och 
semistruk-
turerade 
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Sjukdomen 
förändrade totalt 
familjens vardag. 
Denna förändring 
utlöses av diagnosen 
som genererade en 
stark skuldkänsla, 
stress och ångest hos 
föräldrarna. 

Hög 

Goulart Nobre, 
C. M, Rodrigues 
Costa, A, 
Minasi, A. S, 
Medeiros 
Possani, S, 
Soares Mota, M, 
& Calcagno 
Gomes, G. 
(2019), 
Journal of 
Nursing  
Brasilien. 

Care for 
Children and 
Adoles 
cents with 
Diabetes 
Mellitus 
Type 1. 

Syftet är att 
lära om de 
tillvägagångs- 
sätt som 
används av 
familjen för 
vård av barn 
och ungdomar 
med typ 1-
diabetes 
mellitus. 

Urvalet 
bestod av 12 
kvinnor, 
varav 11 var 
mödrar. 
Åldrarna var 
mellan 26–74 
år med en 
medelålder på 
41 år. 

Kvalitativ, 
studie med 
semistruk-
turerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskans 
pedagogiska roll i 
familjen är viktig för 
att hjälpa dem att 
utveckla effektiva 
tillvägagångssätt för 
vård av barn och 
ungdomar med 
diabetes. 

Hög 

Huus, K., 
Castor, M., 
Rosander, C. E, 
& Enskär, K. 
(2012). 
Nordic Journal 
of Nursing 
Research & 
Clinical Studies  
Sverige. 

How siblings 
are affected 
by having a 
sister or 
brother with 
diabetes - a 
parental 
perspective. 

Att beskriva 
hur syskonen 
påverkas av 
att ha en bror 
eller syster 
med diabetes 
ur ett föräldra-
perspektiv. 

Urvalet 
bestod av 28 
föräldrar, vars 
barn med 
diabetes typ 1 
var i åldrarna 
4–17 år. 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ 
ansats och 
bestående av 
enkät-
undersökning 
med induktiv 
ansats.  

Studien visar 
föräldrarnas 
upplevelser av att 
syskon påverkas med 
ett syskon med 
diabetes typ 1.  

Hög 

  



 
   

 

Iversen, A. S, 
Graue, M, 
Haugstvedt, A, 
& Råheim, M, 
(2018), 
International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health & Well-
Being, Norge. 

Being 
mothers and 
fathers of a 
child with 
type 1 
diabetes aged 
1 to 7 years: 
a phenomen-
ological 
study of 
parents' 
experiences. 

Syftet med 
studien var att 
utforska den 
levda 
upplevelsen av 
att vara mor 
och far till ett 
barn med 
diabetes typ 1 
i åldrarna 1 till 
7 år. 

Urvalet 
bestod av 15 
intervjuer 
med föräldrar, 
åtta mödrar 
(26–40 år) 
och sju fäder 
(29–46 år) till 
ett barn med 
diabetes typ 1 
i åldrarna 1–7 
år. 

Fenomen-
ologisk 
metod med 
intervjuer. 

Föräldrar beskrev en 
djupt förändrad 
situation och de 
strävade efter att leva 
som en normal 
familj. De behövde 
stöd från 
vårdpersonal, inte 
bara stöd och 
övervakning när det 
gäller praktiska 
uppgifter, utan också 
när det gällde att 
hantera en förändrad 
livssituation och 
känslomässiga 
reaktioner, särskilt 
under det första året 
efter diagnosen. 

Hög 

Kime, Nicky, 
(2014), 
Practical 
Diabetes, 
England.  
 

‘Join us on 
our journey’: 
exploring the 
experiences 
of children 
and young 
people with 
type 1 
diabetes and 
their parents. 

Syftet var att 
tillhandahålla 
diabetesvård 
och i 
synnerhet 
barn- och 
ungdomars 
upplevelser 
med typ 1 
diabetes och 
deras 
föräldrar. 

Totalt deltog 
116 barn och 
ungdomar 
med diabetes 
typ 1, spridda 
över ålders-
intervallet. 
Totalt deltog 
141 föräldrar. 

Kvalitativ 
studie med, 
fokus-
grupper.  

En avgörande faktor 
för framtida 
planering och 
beslutsfattande, 
särskilt när det gäller 
förbättring av vården, 
är deltagandet av 
barn och ungdomar 
med diabetes typ 1 
och deras föräldrar.  

Medel 

 
  



 
   

 

Lindström, C, 
Åman, J, 
Norberg, A. L, 
Forssberg, M 
& Anderzén-
Carlsson, A. 
(2017). 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 
Sverige. 

Mission 
Impossible”, 
the 
Mothering of 
a Child With 
Type 1 
Diabetes – 
From the 
Perspective 
of Mothers 
Experiencing 
Burnout. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
mödrar som 
upplever 
utbrändhet 
beskriver 
föräldrarollen 
till ett barn med 
diabetes, med 
särskilt fokus på 
deras behov av 
kontroll och 
självkänsla. 

20 mödrar till 
barn med 
diabetes typ 
1. 

Denna studie 
använde en 
kvalitativ, 
design 
med 
individuella 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Mödrarna tolkar 
deras stora behov av 
kontroll över 
behandlingen. Den 
härrör från rädsla för 
komplikationer i nuet 
och framtiden för 
rädsla för att inte 
uppfylla sina moders 
förpliktelser. 

Hög 

Lowes, L., 
Eddy, D., 
Channon, S., 
McNamara, 
R., Robling, 
M., & 
Gregory, J. W. 
(2015). 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 
England. 

The 
Experience 
of Living 
with Type 1 
Diabetes and 
Attending 
Clinic from 
the 
Perception of 
Children, 
Adolescents 
and Carers. 

Studiens syfte 
var att utforska 
erfarenheterna 
från barn och 
ungdomar med 
diabetes typ 1 
och deras 
föräldrar, när 
det gäller att 
leva med och 
hantera 
diabetes. 

2740 barn, 
ungdomar och 
deras 
vårdnads-
havare. Enkät 
vid två 
tillfällen med 
1 års 
mellanrum  

Fråge-
formulär, 
kvalitativ 
beskrivande 
analysdata.  

Föräldrar och barn 
uppskattar enkla, 
stödjande råd från 
sjuksköterskor men 
uppfattar medicinska 
konsultationer som 
formella och 
stressande. 

Medel 

Marshall M, 
Carter B, Rose 
K, & 
Brotherton A, 
(2009), 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 
England.  

Living with 
type 1 
diabetes: 
perceptions 
of children 
and their 
parents.  

Studien syftade 
till att utforska 
och beskriva 
erfarenheterna 
från barn och 
deras föräldrar 
som lever med 
diabetes typ 1 
från diagnos 
och framåt.  

Ett urval av 
10 barn och 
deras 
föräldrar 
representera-
de barn från 
ett brett 
spektrum av 
kulturer, 
åldersgrupper 
och 
upplevelse av 
diabetes. 

Fenomen-
ologisk 
studie med 
muntliga 
intervjuer. 

Trots olika kulturer, 
åldrar och 
sjukdomsdebut så 
upplever familjer 
liknande erfaren-
heter.  

Hög 

 
  



 
   

 

Rankin, D, 
Harden, J, 
Waugh, N, 
Noyes, K, 
Barnard, K. D, 
& Lawton, J. 
(2016), Health 
Expectations, 
England.  

Parents’ 
information 
and support 
needs when 
their child is 
diagnosed 
with type 1 
diabetes: a 
qualitative 
study. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva och 
utforska 
föräldrarnas 
informations- 
och stödbehov 
när deras barn 
diagnostiseras 
med typ 1-
diabetes.  

54 föräldrar 
(mödrar och 
fäder) till 
barn i åldern 
2–12 år 
rekryterades 
till studien.  

En kvalitativ 
studie med 
en tematisk 
analys av 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Vårdpersonalen bör 
ge stöd för att 
säkerställa 
föräldrarnas 
känslomässiga och 
informativa behov tas 
upp, när deras barn 
diagnostiseras. Att 
praktiska råd och 
ytterligare 
känslomässigt stöd 
ges därefter, som tar 
hänsyn till deras 
upplevelser av att ta 
hand om sitt barn. 

Hög 

Rifshana, F, 
Breheny, M, 
Taylor, J, & 
Ross, K, 
(2017), 
Journal of 
Child & 
Family 
Studies, Nya 
Zeeland. 
  

The Parental 
Experience 
of Caring for 
a Child with 
Type 1 
Diabetes. 

Syftet var att 
utforska 
föräldrarnas 
erfarenheter när 
de vårdar sitt 
barn med 
diabetes typ 1. 
Där barnets 
kropp 
presenterar 
unika 
utmaningar för 
både att 
upprätthålla 
hälsa och 
uppfylla 
förväntningarna 
på en 
konventionell 
barndom. 

Föräldrar till 
barn mellan 4 
och 12 år som 
hade diagnos-
tiserats med 
diabetes typ 
1. Totalt 17 
föräldrar 
varav 14 
mödrar och 
tre fäder.  

Kvalitativ 
studie med 
strukturerade 
intervjuer.  

Föräldrarnas 
upplevelser påverkar 
barnets vård både 
direkt och indirekt; 
att förstå föräldrarnas 
upplevelser av att ta 
hand om ett barn med 
diabetes är avgörande 
för välfärden för både 
föräldrar och barn 
med typ 1-diabetes. 

Hög 
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