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Sammanfattning    
Diabetes typ 1 är en av de sjukdomar som ständigt ökar. Sjukdomen för med sig stora 

kostnader för samhället och på individnivå kan komplikationer utgöra stor risk och 

livshotande tillstånd för patienten. Behandling vid diabetes typ 1 består till största del av 

insulininjektioner och noggrann kontroll av blodsockret. Vården som ges till de som insjuknat 

i diabetes typ 1 strävar efter att hjälpa patienten till god egenvård och som i längden kan bidra 

till bättre hälsa. I samband med att sjukdomen tar plats i den sjukes vardag, i detta fall hos 

barnet, kommer sjukdomen inte enbart påverka barnet utan även familjen. Författarna valde 

att belysa ämnet då de båda har erfarenheter och intresse inom ämnet. Syftet med denna 

studie är att belysa ur ett föräldraperspektiv hur familjen påverkas när ett barn har diabetes typ 

1. Författarna valde att göra en litteraturstudie som innebär att redan befintlig kunskap 

sammanställs. Studien består av 10 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Resultatet i studien visade att föräldrarna uttryckt familjens upplevelse. Det visade sig att 

familjen upplevde att deras rutiner i vardagen förändrades i och med att barnet blev sjukt. 

Familjen är i behov av kunskap och stöd för att få den nya vardagen att fungera samt stöd från 

vårdpersonal och andra familjer. I diskussionen tar författarna upp de tre teman som framkom 

i resultatet. 

 

 

Nyckelord:  Diabetes type 1, family, parents, children 
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INLEDNING 

När barn insjuknar i diabetes typ 1 är det inte enbart barnet som drabbas av sjukdomen. 

Familjen som omfattar föräldrar, syskon och andra närstående påverkas också. När barnet 

drabbas av diabetes typ 1 ges utbildning och kunskap från vårdpersonal. Då familjen kommer 

vara en viktig del i barnets liv och sjukdom bör de också få denna information. Genom att 

belysa ämnet kan familjen stödjas i vardagen och lära sig hantera sjukdomen. Det är därför 

viktigt att familjen har bred kunskap för att på bästa sätt kunna hantera de förändringar som 

sjukdomen medför. Författarna för examensarbetet är intresserade av att göra en studie inom 

ämnet då vi båda har erfarenheter av familjer med barn som drabbats av diabetes typ 1. Vi har 

då uppmärksammat hur viktigt det är att familjen har bred kunskap och är delaktiga i 

sjukdomen för att barnet skall känna trygghet och kunna leva ett oförändrat liv. 

BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket betyder att immunförsvaret angriper kroppens 

egna vävnader. Konsekvensen blir att betacellerna i pankreas förstörs. Betacellerna 

producerar insulin och när deras funktion blir nedsatt leder det till insulinbrist. Insulin är ett 

hormon som har en viktig funktion för kroppens ämnesomsättning. Hormonet bidrar till att 

glukos kan transporteras in i cellen men styr även förbränningen i muskelcellen och lagring 

av fett och leverceller (Leger 2008 ss. 281-282). När hypoinsulinemi uppstår orsakar det 

stigande mängd glukos i blodet och försämrar transporten till cellerna. Cellernas uppgift är att 

förbränna och lagra glukos. Höga glukosnivåer påverkar njurarna negativt då urinmängden 

ökar och kroppen förlorar vätska och elektrolyter. Elektrolytrubbningar och dehydrering är då 

en risk (Ibid.). Sjukdomen leder också till höga kostnader och produktivitetsbortfall i 

arbetslivet. År 2011 var det 52,6 miljoner som drabbats av diabetes i Europa och år 2030 

beräknas antalet insjuknande stiga till 64 miljoner (Hjelm 2010 ss. 399-400). De som drabbas 

av diabetes typ 1 får också förkortad medellivslängd. Detta orsakas av de komplikationer som 

sjukdomen för med sig. Livslängden påverkas av genetiska faktorer, socioekonomiska 

förhållanden och diabetesvårdens organisation (Dahlquist 2010 s. 81). 

 

Symtom 

Hos spädbarn kan sjukdomsförloppet vara så kort som en till två dagar. I början av 

insjuknandet är det inte ovanligt att barnet drabbas av dehydrering som i sin tur leder till 

andnöd och medvetandeförlust samt i värsta fall ketoacidos. Ketoacidos eller diabeteskoma är 

ett akut och ibland livshotande tillstånd som orsakas av allvarlig insulinbrist. Då ketoacidos 

konstateras är den primära behandlingen att få acidos och dehydrering att upphöra samt 

stoppa katabolism och bildning av ketonkroppar och hjärnödem. Nydebuterad diabetes hos 

barn, glömd eller förskjuten insulindos samt sjukdomstillstånd såsom infektion, feber och 

kräkning ökar risken för diabeteskoma. Viktminskning, matleda och svampinfektion är 

komplikationer som orsakas av höga glukoshalter i urinen. Hos de barn som är i skolåldern 

kan symtomen yttra sig under cirka tre veckor och ger upphov till stora urinmängder och ökad 

törst. Trötthet, ökad hunger eller matleda, viktminskning och orkeslöshet kan vara indikation 

för diabetes typ 1. Hos de barn som är i tonåren kommer symtomen under en längre period. 

Symtom som dimsyn och närsynthet kan tillkomma men försvinner ofta när behandling med 

insulin påbörjats (Leger 2008 ss. 283-297). 
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Komplikationer 

Hyperglykemi innebär en hög nivå av glukos i blodet. Trötthet, törst, humörsvängningar, 

stora urinmängder och huvudvärk är vanliga symtom vid hyperglykemi. Om inga ketoner 

finns är hyperglykemi inget akut tillstånd. Vid akut insulinbrist kan tillståndet övergå till 

ketoacidos vilket är allvarligt. Hypoglykemi är det vanligaste symtomet, vid detta tillstånd är 

risken stor för glukosbrist i hjärnan. Symtom som kan uppstå är irritation, tremor, 

hjärtklappning, kallsvettning, blek hud, hunger och trötthet. Vid svår hypoglykemi kan barnet 

insjukna i insulinchock med medvetslöshet och kramper som följd. upprepade insulinchocker 

kan leda till skada i centrala nervsystemet (CNS). För hög dos av insulin i samband med 

dåligt matintag, ökad fysisk aktivitet och alkoholintag kan vara anledningen till hypoglykemi 

(Leger 2008 ss. 286-297). 

 

Senkomplikationer  

Senkomplikationer förekommer sällan hos barn och ungdomsåren. Det är viktigt att 

uppmärksamma symtom och svårigheter med sjukdomen i tidigt skede för att minska risken 

att senkomplikationer uppstår senare. HbA1c innebär mätning över blodsockret under en 

längre period. I samband med mätning av HbA1c är kontroll av blodtryck, urin och 

ögonbottenkontroll något skall beaktas. Genom att sköta sin diabetes kan senkomplikationer 

förhindras (Leger 2008 s. 287). 

 

Retinopati, nefropati och neuropati är senkomplikationer som kan kopplas samman till 

diabetes typ 1. Retinopati uppstår på grund av minskad kärlfunktion, kärlpermeabilitet och 

kärldiameter i ögat. De individer som lever med diabetes kan även drabbas av nefropati. 

Nefropati grundar sig på en förtjockning och volymökning i njuren. Dessa faktorer kan 

komma att leda till minskad filtration och ökat tryck i arteriolerna. Förtjockningar och 

minskning av kärlens lumen i hjärnan är bidragande faktorer som kan leda till neuropati. Vid 

obalans mellan kontraherande och dilaterande substanser kan detta leda till att blodflödet i 

nerverna förändras (Aghard 2010 ss. 307-308). 

 

Behandling 

Behandling vid diabetes typ 1 är främst insulinbehandling och kontinuerliga mätningar av 

blodsockernivån. Vid insjuknandet är det viktigt att snabbt påbörja insulinbehandling för att 

ämnesomsättningen ska normaliseras samt för avlastning av betacellerna. Insulin ges 

vanligtvis intravenöst under de första dygnen. Behovet av insulin är individuellt och målet är 

att stabilisera kroppens metabolism. För att tillfredsställa behovet av insulin krävs det 

subkutana injektioner eller tillgång till insulinpump. Vid användning av insulinsprutor krävs 

det vanligtvis fyra till åtta injektioner fördelat över dygnet. En kontinuerlig subkutan infusion 

sker via insulinpumpen. De faktorer som utgör behovet av insulinpump är främst då 

regleringen av blodsockret inte blir tillfredställt. Den som lever med diabetes kan få behov av 

insulinpump då stickrädsla finns, upprepade perioder med hypoglykemi och då det finns 

tendens till stigande nivå av ketoner. Individens behov av insulin avgörs av kroppsvikt, 

endogen insulinproduktion, tillväxthastighet, hormonella faktorer, fysisk aktivitet, metabol 

kontroll, psykisk stress och andra sjukdomar exempelvis infektioner och feber (Leger 2008 ss. 

284- 286).  

 

Kost 

Kost vid diabetes typ 1 behöver inte skilja sig från maten familjen åt innan sjukdomen. Det 

som skiljer rutinerna kring måltider är att de ska ätas på fasta tider. Diabetiker bör tänka på att 
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kosten bör innehålla långsamma kolhydrater för att undvika snabb höjning av blodglukos. För 

att hålla blodsockret på jämn nivå bör kosten intas i ungefär samma mängd och på samma tid 

varje dag. Faktorer som påverkar barnets energibehov beror på kön, ålder, vikt och motion. 

Den metabola kontrollen påverkar barnets aptit, vid hypoglykemi blir barnet hungrig och vill 

äta mer. Vid hypoglykemi är barnet i behov av mat men det kan även röra sig om att för stora 

insulindoser givits. Vid hyperglykemi minskar aptiten och barnet vill dricka mycket. I 

puberteten är barnets aptit som störst. Familjen kommer ofta i kontakt med dietist i samband 

med att barnet får diabetes. Dietisten bör undervisa familjen, förskolan och skola om hur 

barnets kostbehov ser ut samt vilka tider som är lämpliga. Barnet kan behöva påminnas om 

blodsockermätning och insulininjektioner. I de allra flesta fall kan barnet äta samma mat som 

de andra i skolan men i vissa fall kan kosten behöva kompletteras som exempelvis när soppa 

serveras (Leger 2008 ss. 294-296). 

 

Fysisk aktivitet 

Leger (2008 s. 301) skriver att barn är oförutsägbara när det kommer till aktivitet. Det är svårt 

att på förhand bedöma hur mycket barnet kommer röra på sig vilket kan innebära stora 

svängningar i blodsockret. Diabetes ska inte vara hinder för att utföra de aktiviteter barnens 

vänner gör, men sjukdomen bör vara väl kontrollerad. Under fysisk aktivitet kan det vara 

svårt att hålla god blodglukosnivå. Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1 är fördelaktig då den är 

regelbunden och lågintensiv istället för högintensiv och provisorisk. Det finns stor rädsla hos 

föräldrarna för att barnet ska få hypoglykemi vid fysisk aktivitet. Vilket leder till att 

föräldrarna kan bli överbeskyddande vilket begränsar vardagen för barnet. Personer i barnets 

omgivning bör ha god kunskap om sjukdomen samt vilka åtgärder som utförs vid 

hypoglykemi i samband med fysisk aktivitet (Ibid). 

 

Diabetesvårdens uppbyggnad 

Diabetesvård till barn bedrivs av barnkliniker och öppenvårdsmottagningar. Det finns totalt 

43 mottagningar i Sverige. Behandlingen ges utifrån strävan till egenvård, vilket ska utföras 

av barnet med hjälp av föräldrar. Diabetesteam finns till för att ge stöd i de situationer där 

familjen och den sjuke upplever vardagen och sjukdomen krävande. Det finns dessvärre inga 

riktlinjer för barndiabetesvård. Vårdprogram för barn- och ungdomsdiabetes finns och 

används som stöd till vårdpersonal. I kvalitetsregistret Swediakids registreras uppgifter om de 

barn och ungdomar som har diabetes (Socialstyrelsen 2013 ss. 170-172). 

 

Sjuksköterskans roll  

Diabetessjuksköterskan skall ha ämnes- och pedagogisk kompetens då det är av stor betydelse 

för patienten. Svenska föreningen för sjuksköterskor i diabetesvård har tillsammans med 

Svensk sjuksköterskeförening arbetat fram en kompetensbeskrivning för grundutbildade och 

specialiserade sjuksköterskor (Johansson 2010 s. 413). Viklund (2006 s. 94) belyser vikten av 

att sjuksköterskan skall ge familjen stöd i form av krishantering, vilket kan göras i att vara 

lyhörd hur första tiden efter insjuknandet varit. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan tar 

reda på hur familjens vardag ser ut. Frågor som familjen har skall besvaras. I det tidiga skedet 

kan det röra sig om frågor kring kost, kontroller av p-glukos och teknik vid insulininjektioner 

(Ibid). 

 

I insjuknandet ger diabetesteamet information kring sjukdomen och ger undervisning kring 

teknik vid insulininjektioner och mätning av blodsockermätning. Sjuksköterskan skall 

bedöma varje familjemedlems behov. När familjen fått möjlighet att vänja sig vid de nya 

rutinerna kommer samtalen med sjuksköterskan handla om hur de skall anpassa medicinering 
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efter deras vardag (Leger 2008 ss. 288-289). Föräldrar till barn med diabetes typ 1 berättar om 

känslan av oro och rädsla för att misslyckas att stödja barnet som nyligen fått diagnosen 

diabetes. Familjen upplever lättnad när diabetessjuksköterskan tog sig tid till möte med 

föräldrarna samt barnets pedagoger på skolan. Detta skapade trygghet hos föräldrarna om att 

barnet klarar sig bra och får hjälp när föräldrarna inte är tillgängliga (Häggström 2012 ss. 39-

40). 

 

Familjeperspektiv  

Benzein, Hagberg och Saveman (2012 ss. 25-26) beskriver begreppet familj som ett 

känslomässigt band mellan olika personer, familjen kan definieras som en koppling mellan 

blodsband och lagar. Varje individ bestämmer sin egen definition av sin familj det vill säga 

vilka som ingår i familjen och vad varje familjemedlem har för roll. Familjen kan komma att 

ändras då den blir påverkad av olika faktorer. Björk, Nolbris Jenholt och Hedman Ahlström 

(2012 ss. 194-196) beskriver att syskon till familjemedlemmar som drabbats av diabetes typ 1 

upplever känslan av att känna sig bortglömda och ensamma. Syskonen beskriver känsla av 

förändring och rädsla i sin vardag då det behöver tas mer hänsyn till sjuka barnet. 

Gruppsamtal skall anpassas till alla familjemedlemmar och ge dem möjlighet till att fokusera 

på sin sorgeprocess (Ibid). 

 

Föräldrar och närstående 

Enligt Carlsson och Wennman-Larsen (2014 ss. 198 & 208) beskrivs närstående som en 

person som lever nära personen som har behov av vård och omsorg. Den som har behov av 

vård kan få detta utav sina närstående. Denna situation kan upplevas som stressande och kan 

åstadkomma fysiska samt psykiska konsekvenser. Sjukfrånvaron från arbete hos närstående 

kan komma att öka i samband med vård av anhörig. Vården som närstående ger kan även ses 

som tillfredsställande och ömsesidig. Vårdbörda är ett begrepp som används då den som 

vårdar hindras från att utföra sina vardagliga aktiviteter men också när närstående drabbas av 

ångest, depression, stress och sömnsvårigheter. Dahlberg och Segesten (2010 s. 119) belyser 

vikten av att inkludera närstående i den patientcentrerade vården. I vårdandet är patientens 

upplevelse av hälsa, ohälsa och vårdande i fokus. Detta utesluter inte att närstående skall 

inkluderas. Patientens närstående kan beskrivas som familj, anhöriga och släkt. Föräldrarna 

har som skyldighet att se till barnets behov av vård och har därför stort ansvar över att föra 

barnets talan. Det är sjuksköterskans ansvar att bjuda in närstående till den sjuka i vården. 

Detta oavsett om patienten är barn eller vuxen (Ibid). 

 

Patientperspektiv 

Två författare (Arman 2015 s. 184; Lindberg 2015 s. 275) förklarar att sjuksköterskan 

behöver god vetenskaplig kunskap för att kunna värna om patientperspektivet. När 

sjuksköterskan utgår från patientperspektivet skall frågor kring patientens värld uppstå. 

Genom frågorna kan sjuksköterskan få bättre förståelse för vad som är betydande i patientens 

liv. Enligt Wiklund (2003 s. 31) kan Caritasmotivet användas som stöd när sjuksköterskan 

vårdar. Caritasmotivet innebär att mellanmänsklig kärlek och omtanke kännetecknas av att 

vårdaren tar ansvar för sin medmänniska (Ibid).  

 

Barnet i familjen upplever behov av närhet från alla sina familjemedlemmar, detta sägs skapa 

trygghet och känsla av närhet. Ett behov av undervisning kring sjukdomen där information 

och ny kunskap ges finns hos det drabbade barnet (Björk, Nolbris Jenholt & Hedman 
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Ahlström 2012 ss. 192-193). I det vårdande sammanhanget är patienten i fokus, i detta fall 

barnet. Likväl finns det koppling mellan individ och omgivningen som kan innefatta familjen. 

Det sägs därför att det krävs fokus på patientens omgivning för att patientens hälsa och ohälsa 

skall balanseras (Benzein, Hagberg & Saveman 2012 ss. 23-24). Det är inte enbart barnet som 

drabbas av livsstilsförändringar vid en diabetesdiagnos, utan även familjen blir påverkad. 

Barnets hälsa och ohälsa kommer såväl även att avspegla sig i om familjen mår bra eller 

dåligt. Familjen har därför inverkan på hur barnet mår och kan därför orsaka lidande hos 

barnet (Ibid). Om sjuksköterskan inte utgår från patientperspektivet kan detta hindra patienten 

till att ta egna initiativ, förlora sin identitet och uppleva hopplöshet. Detta leder till att 

patienten kan komma få stort behov av sjuksköterskan och patientens förmåga till egenvård 

blir försämrad (Insulander & Björvell 2013 ss. 146-147). Kneck (2013 s. 36) belyser vikten av 

att vårdpersonal skall sträva efter att lyfta fram patientperspektivet då vårdaren får möjlighet 

att förstå vilka vårdbehov och vårdinsatser som patienten är i behov av. 

 

Vårdvetenskapliga aspekter 

Livsvärld 

Livsvärld beskrivs som den värld som varje enskild individ erfar den. Varje individs livsvärld 

grundar sig på de erfarenheter som individen bär med sig genom livet. Genom att försöka 

förstå patientens livsvärld kan vårdpersonalen göra ett försök i att åstadkomma välbefinnande 

och hälsa hos patienten (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 126-127). Wiklund (2003 s. 40) 

beskriver livsvärld som en verklighet som varje person upplever den. Värld och liv går därför 

inte att skilja på då världen är det individen lever och har levt och livet är världsligt.  

Ekebergh (2009 s. 31) belyser hur livsvärlden kan användas för lärandet. Den vardagliga 

aktiviteten som varje individ utför härstammar från livsvärlden. Det är därför av stor vikt att 

använda sin reflekterande förmåga då detta gör individen medveten om sin levda värld. 

Genom detta kan livsvärlden uppmärksammas och kan var grund för lärande. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Upplevelse av hälsa beskrivs av (Birkler 2007 s. 80; Wrammer, Wrammer och Pellmer 2012 

s. 11; Dahlberg och Segesten 2010 ss. 47-52) som att individen upplever välbefinnande trots 

sjukdom och symtom av den. Wiklund (2003 ss. 79-80) uttrycker att hälsa kan variera för 

varje individ. Det är därför svårt att beskriva hälsa som begrepp. Hälsan är beroende av 

individens erfarenheter och livsvärld. Hälsa kan variera och komma och gå under livet (Ibid). 

 

Lidande 
Wiklund (2003 ss. 96-109) menar att i samband med att uppleva hälsa går känslan av lidande 

inte att undgå. Människan kan uppleva lidande som orsakas av vården, livet eller sjukdom. 

Inom dessa områden kan lidandet uppstå av symtom från sjukdom och brister från 

sjukvården. Livslidande kan vara en samling av flera faktorer. Exempelvis kan detta lidande 

yttra sig från sjukdomen och väcker tankar hos människan om livet. Lidandet kan komma 

försökas att fly ifrån, detta kan yttra sig genom förnekelse av sjukdom. Om varje enskild 

individ finner sammanhang och känsla av helhet kan meningen med lidandet finnas. Leger 

(2008 s. 302) beskriver att föräldrar ofta blir överbeskyddande över sitt sjuka barn då de 

ständigt är oroliga för att något ska hända. Detta kan leda i sin tur att barnet blir mindre 

självständigt och känner sig isolerat. Personer i barnets omgivning behöver kunskap om 

sjukdomen för att vet vilka symtom de ska vara observanta på. Genom att fler personer i 

barnets omgivning är medvetna om sjukdomen kan det minska oron hos föräldrarna och de 

kan känna sig tryggare med att låta barnet gör aktiviteter på egen hand (Ibid). 
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Stöd 

Den professionella personalen som ska finnas som stöd till individen ska möta och förstå 

människans erfarenheter och livsvärld. För att stödet skall bli individanpassat krävs närhet, 

öppenhet och följsamhet. Kännetecken på bra stöd är följsamhet, lyhördhet, respekt och 

kreativitet (Ekebergh 2009 s. 65). Stöd delas in i emotionellt, socialt och instrumentellt stöd 

samt praktisk hjälp. Stöd till patienten och närstående används för att få dem att uppnå 

oberoende av vårdpersonal. I de situationer som barn är närstående till sjuk familjemedlem är 

det viktigt att planera och genomföra stödjande insatser tillsammans. Närstående kan erbjudas 

flera olika typer av stöd var av ett från den sjuka individen. Både den sjuke och den som 

vårdar har behov av livskvalitet och välbefinnande. Det stöd som vården kan bidra med till 

närstående är främst avlastning men även ekonomiskt stöd. Det viktigaste stödet närstående 

kan få är känslomässigt stöd. Detta stöd ges genom egna nätverk med andra i familjen men 

även på gruppträffar. Gruppträffarna består av deltagare som är i liknande situationer där 

kunskap och erfarenheter utbyts (Carlsson & Wennman-Larsen 2014 ss. 209-210; Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2013 ss. 135-136). 

 

Delaktighet 

Edwinson Månsson och Enskär (2008 ss. 34-35) menar att föräldrar har svårt att se vilken roll 

de ska ha i sitt barns vård. För att kunna vara delaktig behövs tydlig information och god 

kommunikation från sjuksköterskan om vad familjen kan göra för barnet för att undvika 

osäkerhet. Dahlberg och Segesten (2010 ss. 90-94 & 108) belyser vikten av att patienten skall 

vara delaktig i sin vård detta för att patientens rättigheter, inflytande, självbestämmande och 

ansvar skall tillgodoses. Om patienten är delaktig i sin vård och får tar ansvar kan detta att 

komma spela roll i hur kvaliteten av patientens vård är. För att vården skall bli god skall 

vårdpersonalen bjuda in patienten till att berätta om sina egna erfarenheter och livsvärld. 

Brist på delaktighet kan leda till ensamhet vilket har koppling till begreppet sammanhang. 

Känslan av ensamhet upplevs som stark och djup. Denna känsla kan uppstå när personen 

tidigare haft gemenskap med andra individer som plötsligt försvinner. Känslan av ensamhet 

kan finnas trots att betydande människor finns i livet och vardagen (Ibid). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler barn i Europa drabbas av diabetes typ 1 varje år och antalet fortsätter att öka. 

Diabetes typ 1 är ärftlig och finns det släktingar som har sjukdomen är risken att drabbas 

högre. I dagens samhälle drabbas det varje år cirka 700 barn i åldrarna 0-14 år av diabetes typ 

1 (Dahlquist 2010 s. 76). Familjen till barnet som drabbats av diabetes typ 1 kan uppleva 

chock och har svårt att ta in ny kunskap om sjukdomen i början av sjukdomsprocessen. Det 

kan därför finnas ett behov av att stödja familjen i den första delen av barnets insjuknande. 

Det krävs att balans mellan familjens behov och sjuksköterskans förmåga till att stödja och 

informera uppnås. Det är bara familjen som vet vad deras behov är, och att upplysa 

sjuksköterskan om hur familjen vill bli bemött och hur dessa tankar och känslor styr dess 

vardag är viktigt (Viklund 2006 ss. 94-95). 

SYFTE 

Att ur ett föräldraperspektiv belysa hur familjen påverkas när barn har diabetes typ 1. 
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METOD 

Design 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie utifrån Axelssons modell (2012 ss 203-

220). Enligt Axelsson (2012 s. 205) är målet med en litteraturstudie är att sammanställa redan 

befintlig kunskap. Hon menar även att den nya kunskapen som framkommer kan leda till ett 

ökat lärande.  

 

Datainsamling 

Författarna har sökt artiklarna till examensarbetet i databaserna Cinahl och SveMed+ (se 

bilaga 1) med sökorden: Diabetes, Family, Children, Knowledge, parent*, home, fear, safe*, 

security, diabetes type 1, fear, sibling, nursing, nurses. Sökningen av artiklarna genomfördes 

utifrån studiens syfte. Artiklarna som presenteras i resultatet är peer reviewed, åldern på 

barnen är 0-17 år, publiceringsår mellan 2003-2014, med utgångspunkt i att granska 

Europeiska förhållanden. För att undersöka kunskapsläget inom det valda området utfördes en 

pilotsökning. Den initiala sökningen resulterade i en betydande mängd artiklar av 

vetenskaplig karaktär, vilket styrker att forskningsområdet är väl utvecklat. Datainsamlingen 

utfördes i databasen Cinahl vilken fokuserar på omvårdnad, vård och omsorg. I denna databas 

utfördes fyra sökningar (se bilaga 1) som resulterade i 299 träffar. Vi kunde snabbt exkludera 

de som riktade in sig på diabetes typ 2, barnperspektiv samt sjuksköterskans upplevelse. De 

återstående artiklarnas abstrakt, resultat och syfte lästes och då kunde ytterligare artiklar 

uteslutas då de inte stämde överens med syfte. De återstående 13 artiklarna lästes i fulltext då 

vi konstaterade att 9 av de stämde väl överens med syftet. Det gjordes även en sökning i 

databasen SveMed+ vilken innehåller nordiskt material med fokus på medicin. Sökningen 

genomfördes för att undersöka om det fanns material som kunde antas vara användbar i 

studien. Sökningen resulterade i 9 artiklar varav 1 inkluderades. SveMed+ är medicinskt 

inriktad men efter utförd granskning konstaterades att vald artikel var vårdvetenskaplig, 

således inkluderades den. 

 

Ambitionen var att begränsa urvalet av artiklarnas språk till engelska eller svenska, men 

under sökningsprocessen påträffades även en artikel skriven på norska vilken inkluderades. I 

sökmetodiken utnyttjades trunkering för att undvika behovet av att söka på samtliga 

böjningsformer. Östlundh (2006 ss. 68-70) beskriver trunkering som ett sätt att utföra en 

sökning på ordets alla böjningsformer, på så sätt minskas komplexiteten i sökningen och 

minimerar risken för att någon av böjningsformerna exkluderas av misstag. Östlund (2006 ss. 

68-70) menar att boolesk sökteknik kan bidra till en bredare eller smalare sökning. Genom att 

kombinera sökord med AND, OR eller NOT kan sökningen begränsas genom att välja, 

kombinera eller utesluta sökord. Sökningen genererade 10 artiklar som motsvarade syftet, 

varav 6 var kvalitativa och 4 var kvantitativa. (se bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Vid artikelanalys valdes Axelssons modell (2012 ss. 212-214) där syfte, urval, metod och 

kärnan i resultatet redovisas i en tabell som ger överblick (se bilaga 2). Axelsson menar att en 

tabell som sammanfattar artiklarnas innehåll ger bättre översikt och underlättar den fortsatta 

analysen (Ibid). Författarna valde att granska artiklarna individuellt och gemensamt, då 

artiklarna kunde vara svårlästa. Genom att båda författarna läste hela artiklarna flera gånger 

kunde eventuella tolkningsfel undvikas samt ge en god helhet av innehållet. Författarna 

använde färgade pennor för att markera det innehåll som besvarade examensarbetets syfte.  

De delar som valts ur artiklarna lades in i ett nytt dokument, där texten delades upp och 

innehåll som var återkommande kunde då ses. Utifrån detta kunde begrepp identifieras som 
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blev nyckelord. För att inte missa väsentliga nyckelord i texten granskades den flertalet 

gånger. När nyckelorden analyserats fram kunde samband identifieras mellan dessa och de 

kunde kopplas ihop till subteman. De subteman som identifierats grupperades i teman efter de 

parametrar och nyckelord som hade beröringspunkter sinsemellan. Tre subteman ansågs 

innehålla nyckelord som var kopplade till en ny situation för familjen och dessa grupperades 

som temat Familjens nya vardag. De två subteman som berör hur familjen hanterar 

ansvarsfördelning och stödet inom familjen samlades under temat Balans mellan delaktighet 

och ansvar inom familjen. Slutligen kombinerades de två subteman som ansågs behandla hur 

familjens externa stöd var beskaffat under temat Familjens behov av bekräftelse. Analysen 

mynnade ut i sju subteman och tre teman som genom vår granskning blir studiens resultat, 

sammanställt enligt tabell 1 i resultatet.   

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras i tre teman: Familjens nya vardag, balans mellan delaktighet och 

ansvar inom familjen samt familjens behov av bekräftelse. Tabell 1 nedan visar samband 

mellan nyckelord, subtema och tema som framkom i analysen. Därefter presenterar vi 

resultatet utifrån respektive tema och dess subtema. 

 

Tabell 1: Analys över nyckelord, subteman och teman. 

 

Exempel nyckelord Subtema Tema 

Nya mönster 
Avbruten vardag 

Föräldrarna upplever att familjen får 

nya rutiner 

Familjens nya vardag 
Kunskap om sjukdomen 
Att uppnå välbefinnande 

Kunskap främjar en fungerande vardag 

för familjen 

Att hela tiden vara på sin vakt 
Ny situation 

Familjens ständiga oro för barnet 

Hur syskon inkluderas 
Balans mellan vård och ansvar 

Familjens samarbete Balans mellan 

delaktighet och ansvar 

inom familjen Föräldern släpper kontrollen 
Stödja barnet i sin egenvård 

Familjens stöd bidrar till 

självständighet 

Bemötande från vården 
Vårdpersonalen som resurs till 

familjen 
Familjens behov av 

bekräftelse Behov av att uttrycka känslor 
Samtal med personer i liknande 

situationer 
Familjens behov av samtal 

 

 

Familjens nya vardag 

När någon i familjen drabbas av diabetes typ 1 kommer vardagens rutiner att förändras. I 

artiklarna visar det sig att vardagens rutiner inte alltid gav negativ inverkan på livet utan kan 

även ge en positiv effekt. För en fungerande vardag krävs kunskap om hur sjukdomen 

hanteras samt hur det på bästa sätt utförs så att vardagen blir så opåverkad som möjligt. I 

samband med insjuknandet kunde känsla av oro uppstå. Det var av stor vikt att varje individ 

fick möjlighet att känna oro samt fick råd och stöd i hur den hanterades. 
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Föräldrarna upplever att familjen får nya rutiner 

Studien av Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008 s. 1707) belyser hur föräldrarna 

beskrev familjens upplevelse av förlust då barnet blev sjukt. Friheten familjen hade innan 

sjukdomen upplevdes som förlorad och självförtroendet hos främst föräldrarna minskade. I 

artiklarna av Wennick och Hallström (2007 ss. 302-303) och Marshall, Carter, Rose och 

Brotherton (2008 s. 1707) uttrycker föräldrarna att familjen upplever rädsla för att inte kunna 

skydda barnet i samband med sjukdomen. Huus, Castor, Ek Rosander och Enskär (2012 s. 43) 

beskriver i sin studie hur föräldrarna berättar att sjukdomen styr över familjens vardag samt 

aktiviteter, och hur sjukdomen påverkar planering av dagen. Barnets sjukdom gjorde sig 

påmind och orsakade frustration, osäkerhet och behov av kontroll. Med tiden skapades nya 

rutiner i vardagen och familjen accepterade sjukdomen (Ibid). 

 

För att vardagen skulle fungera krävdes stabilt blodsockret och anpassad kost. Kostvanor hos 

familjen förändrades i samband med insjuknandet och förbättrades enligt föräldrarna då 

mängden socker minskade (Huus, Castor, Ek Rosander & Enskär 2012 s. 43; Marshall, 

Carter, Rose & Brotherton 2008 s. 1707). De kostvanor som ändrades påverkade syskon då 

fasta måltider var ett krav för att kontrollera sjukdomen (Huus, Castor, Ek Rosander & Enskär 

2012 s. 43; Wennick & Hallström 2007 s. 303). Föräldrarna fick nya rutiner och dessa 

förändringar drabbade även syskonen och övriga i familjen då de fick anpassa sig att äta på 

fasta tider och undvika godis (Wennick & Hallström 2007 s. 302). Föräldrarnas känsla av hur 

familjen påverkades av situationen upplevdes efterhand bättre. De beskrev att familjen 

successivt kunde slappna av och acceptera de nya rutinerna (Wennick & Hallström 2007 s. 

304; Marshall, Carter, Rose & Brotherton 2008 s. 1708).  

 

Kunskap främjar en fungerande vardag för familjen  

Enligt Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008 s. 1707) berättade föräldrarna att familjen 

inledningsvis kände oro över hur barnet kontrollerade sjukdomen. Genom ökad kunskap 

kunde de tillsammans med familjen stödja barnet till självständighet (Ibid). Föräldrarna talade 

om hur familjen upplevde att kunskap och information som samtal med andra familjer bidrog 

till liknande den information som vårdpersonal delat med sig av (Newell & Hahessy 2013 ss. 

30-31; Kristensens 2003 s. 33). De berättade att familjen tillhandahöll kunskap de fick av 

vårdpersonalen och använde den i sin vardag. De uppgav att familjen fick en känsla av 

trygghet och välbefinnandet då förtroendet för vårdpersonalen skapades (Kristensens 2003 s. 

33). Utvecklingen hos familjen under barnets sjukdomsprocess förändrades med tiden. Det 

hade visat sig att deras förmåga att tolka sjukdomens symtom ökade under 

sjukdomsförloppet. Information som gavs av vårdpersonal anpassades så att familjen förstod. 

Informationen kunde ges verbalt, visuellt eller i form av rollspel (Kelo, Eriksson & Eriksson 

2012 ss. 903-907). Niedel, Traynor, McKee och Grey (2012 s. 255) menar genom 

informations anpassningen ökade förståelsen vilket bidrog till god kunskap. Marshall, Carter, 

Rose och Brotherton (2008 s. 1706-1708) skriver att efter att barnet vant sig leva med 

sjukdomen hade familjen god kunskap vilket bidrog till bättre vardag. 

 

Familjens ständiga oro för barnet  

Resultatet från Jönsson, Lundqvist, Tiberg och Hallström (2014 s. 129) studie visade att 

föräldrarnas och familjens livskvalitet var lägre än innan barnet insjuknade samt att de 

upplevde psykisk ohälsa, känslomässiga, sociala och kognitiva svårigheter. Familjen visade 

sig ha svårigheter att prata med andra om den nya situationen. Föräldrarna berättade att 

familjens oro var större när barnet var yngre och avtog i samband med att barnet blev äldre 

(Ibid).  
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Wennick och Hallström (2007 s. 304); Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008 s. 1706); 

Kristensen (2003 s. 32) menar att familjens medlemmar kände sig enligt föräldrarna oroliga 

då barnet ibland prioriterade andra aktiviteter utan att ta hänsyn till sjukdomen och vilka 

konsekvenser som kunde uppstå. I Huus, Castor, Ek Rosander och Enskär (2012 ss. 43-44) 

beskrev föräldrarna att oron hos syskonen grundade sig i den chock som uppstod i samband 

med barnets insjuknande. Syskonen oroade sig ofta för vad som kunde hända med sin syster 

eller bror vid hypoglykemi. De uppmärksammade att syskonens oro var starkast i samband 

med blodsockermätningar samt att det fanns oro över att behöva hjälpa till att förhindra 

eventuell hypoglykemi. De beskrev även att syskonen också fanns där och påminde 

föräldrarna om insulininjektioner. Ansvaret från syskonen avtog enligt föräldrarna efter en 

period då de upplevde att rutiner och vardagen fungerade. De kände oro för sin egen hälsa och 

att de skulle drabbas av sjukdomen och uppgav att de var rädda för att behöva ta 

insulininjektioner och testa sitt blodsocker. Huus, Castor, Ek Rosander och Enskär (2012 ss. 

43-44); Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008 s. 170) menar att oron som familjen 

kände hanterades utifrån föräldrarnas perspektiv genom att tillbringa mer tid tillsammans, för 

att få bättre kontroll och uppsikt över sjukdomen. 

 

Balans mellan delaktighet och ansvar inom familjen 

När barnet hade insjuknat i diabetes typ 1 var det av stor vikt att alla parter i familjen 

involverades för att få god kunskap om sjukdomen. Det var även viktigt att föräldrarna lät 

barnet ta eget ansvar när de kände sig redo för att uppnå självständighet. Som förälder kunde 

det vara svårt att helt släppa kontrollen, då rädsla ständigt fanns för barnets hälsa. Familjen 

var i behov av balans mellan ansvar och delaktighet för att uppnå en fungerande vardag. 

 

Familjens samarbete 

Newbould, Smith och Francis (2008 s. 121); Wennick och Hallström (2007 ss. 302 & 304) 

skriver att familjen önskade enligt föräldrarna delaktighet i sjukdomen utan att kontrollera 

barnet. Svårigheter uppstod då föräldrarna skulle låta barnet ta ansvar över sig själv och 

sjukdomen då oron alltid var närvarande (Ibid). Samarbetet mellan föräldrarna, barnet och 

syskonen grundade sig i att alla var delaktiga och hade god kunskap om sjukdomen 

(Newbould, Smith & Francis 2008 s. 121). I studien av Huus, Castor, Ek Rosander och 

Enskär (2012 s. 43) beskrivs att föräldrar uppmuntrade syskonen att vara delaktiga men de 

fick själva välja hur mycket de ville närvara. Föräldrarna upplevde att syskonen fick ökat 

välbefinnande när de fick information och kunskap. De uppgav att de kände att syskonen 

tvingades till att ta till sig information, trots detta uttryckte syskon nyfikenhet att lära sig mer 

om barnets sjukdom. Föräldrarna beskrev utifrån deras perspektiv och upplevelse att 

syskonen kände sig ensamma. Syskonen tyckte även att deras dagliga aktiviteter blev 

avbrutna då det sjuka barnet prioriterades (Ibid). De uppmärksammade att syskonen kände 

utanförskap. Tydligast var det vid barnets insjuknanden då vardagen förändrades samt då 

föräldrarnas oro var starkast (Wennick & Hallström 2007 s. 302). Föräldrarna uttryckte behov 

av balans mellan delaktighet och ansvar från alla parter i familjen för ett fungerande 

samarbete (Marshall, Carter, Rose & Brotherton 2008 s. 1706). 

 

Familjens stöd leder till självständighet 

Föräldrarna upplevde en skyldighet att kontrollera om barnet regelbundet genomförde sina 

vardagliga kontroller av sjukdomen (Wennick & Hallström 2007 s. 302; Newbould, Smith & 

Francis 2008 ss. 120-121). Föräldrarna uppmärksammade även under utbildning där barnet 

deltog att de under flertalet tillfällen fick stödja samt kontrollera, då okunskap av 
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blodsockermätning och medicinering fanns (Marshall, Carter, Rose & Brotherton 2008 s. 

1706). De upplevde det svårt att släppa kontrollen och överlåta ansvaret till barnet (Wennick 

& Hallström 2007 ss. 302-303; Newbould, Smith & Francis 2008 s. 122). Allt eftersom att 

barnet blev äldre upplevde föräldrarna att familjen kände trygghet med att barnet tog mer 

ansvar och blev självständig (Newbould, Smith & Francis 2008 s.124). I studien av Marshall, 

Carter, Rose och Brotherton (2008 s. 1708) beskrevs att efter acceptans av sjukdomen började 

strävan att ta eget ansvar uppstå hos barnet. När barnet insåg att den egna hälsan förbättrades 

då blodsockerkontroll samt medicinering sköttes på ett korrekt sätt, ökade viljan att ta eget 

ansvar för sjukdomens umbäranden (Ibid). 

 

Familjens behov av bekräftelse 

När barn insjuknar i diabetes typ 1, drabbades inte bara barnet utan hela familjen. Familjen 

sattes i en ny situation och föräldrarna uttryckte behov av bekräftelse genom information och 

samtal. Vårdpersonalen sågs enligt föräldrarna som en stor resurs för familjen då de följde 

barnets sjukvårdsprocess. Behovet tillfredsställdes då samtal med vårdpersonal samt 

gruppsamtal med familjer i liknande situationer genomfördes. 

 

Vårdpersonal som resurs till familjen 

Newbould, Smith och Francis 2008 s. 125 skriver att några av familjerna upplevde avsaknad 

av intresse från sjuksköterskan under möten och kontroller. Otillräckligt engagemang från 

sjuksköterskan medförde att barnet hindrades i strävan efter att bli självständig och att ta mer 

ansvar över sjukdomen och egenvård. Niedel, Traynor, Tamborlane, Acerini och McKee 

(2013 ss. 72-77) beskriver att vårdpersonal hade som uppgift att göra familjen insatt i 

sjukdomen då den var livslång. Vårdpersonalen erbjöd familjen att träffa specialister inom 

området för djupare förståelse kring sjukdomen. Föräldrarna tillsammans med vårdpersonal 

bestämde insulindos utifrån hur barnet åt och aktiverade sig. Vårdpersonalen stärkte familjen i 

att lära känna igen mönster i barnets sjukdom. Efter en tid uppmärksammade vårdpersonal 

säkerhet och trygghet hos familjen. De tog då ett steg tillbaka så att familjen kunde vara mer 

aktiva och självständiga i beslut angående barnets behandling (Ibid).  

 

Familjen gick på samtal där de fick ge uttryck för sina känslor (Kelo, Eriksson & Eriksson 

2012 ss. 894-904). Föräldrarna ansåg att vårdpersonal besatt bred kunskap om sjukdomen. 

Kunskapen de hade skapades genom tidigare upplevelser, vilket bidrog till att de kunde 

använda den i sitt arbete för att på bästa sätt bemöta familjen (Kelo, Eriksson & Eriksson 

2012 ss. 894-904; Kristensen 2003 s. 33). Föräldrarna uppgav att familjen kände nöjdhet och 

trygghet med vårdpersonalens bemötande vilket gynnade framtida samarbete (Kristensen 

2003 s. 33).   

 

Familjens behov av samtal 

Föräldrarna i Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2008 ss. 1707-1708) berättade om deras 

strävan att familjen skulle samtala gemensamt om problem som kunde uppstå i samband med 

sjukdomen. Efter en tid accepterades det faktum att deras vardag kommer att förbli 

annorlunda. I Kristensen (2003 s. 33) studie beskrivs det att familjen fick stöd från 

betydelsefulla personer i barnets omgivning. Detta genom samtal och avlastning. Likväl 

uttrycktes saknad och behov av samtalsgrupp med familjer i liknande situationer där de fick 

uttrycka känslor och fick råd (Ibid). 

 

I studien av Newell och Hahessy (2013 ss. 29-30) beskrivs det att föräldrarna uttryckte likväl 

att familjen vid läggdags kände ro och tillfredsställelse då de inte längre var ensamma om att 
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leva med ett barn som hade diabetes typ 1. Under samtal fick familjen möjlighet att öppet 

berätta om sin vardag och sina känslor, detta bidrog till känsla av hopp. Föräldrarna beskrev 

att familjen hade rädsla över att bli dömda och att denna försvann då de fick prata med andra 

familjer i liknande situation, De uttryckte även att deras känsla av skyldighet minskade och att 

de kom ut ur sig själv och fick ny tro på sig själva. De berättade att familjens känsla av 

ensamhet avtog när de fick möjlighet att dela sina erfarenheter med andra (Ibid). Föräldrarna 

uttryckte att det fanns skillnad mellan samtalen de fick från vårdpersonal och andra föräldrar 

(Kelo, Eriksson & Eriksson 2012 ss. 894-904). De ansåg att familjens behov av bekräftelse 

bättre uppfylldes genom samtal med andra i liknande situationer än med vårdpersonal. De 

uppgav att de andra föräldrarna hade förståelse och viljan att dela erfarenheter (Newell & 

Hahessy 2013 ss. 29-30; Kelo, Eriksson & Eriksson 2012 ss. 894-904). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Axelsson (2012 s. 205) menar att genom att sammanställa befintlig forskning, genom en 

litteraturstudie, kan ny kunskap uppnås som kan vara till hjälp i framtida empiriska studier 

och för vårdpersonal. Kunskapen grundar sig på flera källor och därmed ökar trovärdigheten. 

Då det fanns mycket forskning inom valt område ansåg författarna att det var den mest 

lämpade metoden att använda för att summera den nya kunskapen. Författarna undersökte 

olika metoder för hur en litteraturstudie kunde skrivas och fastnade för Axelssons modell 

(2012 s. 203-220) då den var väl beskriven. 

 

Datainsamlingen resulterade i 10 gentemot syftet passande artiklar. Författarna ansåg att det 

var en tillfredsställande mängd data att handha och kunde på så sätt vidmakthålla en bra 

översikt. Nackdelen med att använda för många artiklar är att studien kan bli för bred och 

spretig. Axelsson (2012 s. 208) menar att antalet artiklar bör vara hanterbart för att studien 

ska vara av god kvalitet och inte bli osammanhängande (Ibid). De databaser som valts 

återfanns på Högskolan i Borås biblioteks hemsida. Författarna kände trygghet i databaserna 

då de använt sig av dessa genom hela sjuksköterskeutbildningen. För att säkerställa att 

artiklarna var av vårdvetenskaplig kontext skulle det finnas ett avgränsat syfte samt innehålla 

alla delar i forskningsprocessen. Under hela datainsamlings processen hade författarna syftet i 

fokus samt hur urval och forskningsetik hanterats i artiklarna. Genom att ha detta i beaktande 

kunde författarna bedöma att artiklarna var av god kvalitet och relevanta för studien. Östlundh 

(2012 s. 63) menar att databaser på bibliotekets hemsida betraktas som säkra källor, då 

artiklarna med stor sannolikhet är av hög kvalitet vilket är ett krav för att tillämpa i 

litteraturstudie (Ibid). Artiklarna i studien skulle var “peer review” vilket innebar att de var 

granskade av forskare inom området, vilket stärkte trovärdigheten i resultatet. Barnen i 

artiklarna var mellan 0-17 år. Detta spann sträcker sig över alla utvecklingsstadier under ett 

barns uppväxt, vilket var något som författarna ville fånga i studien.  

 

Författarna besitter egen erfarenhet från familjer med barn vilka drabbats av diabetes typ 1. Vi 

har observerat hur detta påverkar familjer och uppmärksammat det behov av stöd som krävs 

för att vardagen skall fungera. Valet av syfte är knutet till förförståelsen som skapat ett 

intresse vilket driver författarna till att förbättra kunskapsläget inom området. Förförståelsen 

är en faktor som författarna tagit hänsyn till under hela studien. Författarna granskade 

individuellt artiklarna för att sedan sammanställa dem gemensamt. Under analysen 

uppmärksammade författarna individuell och gemensam förförståelse. Under hela analysfasen 
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fick författarna återvända till den gemensamma förförståelsen och göra sitt bästa för att tygla 

den. Samtliga slutsatser är grundade och väl motiverade i förhållande till refererade artiklar. 

Den del av förförståelsen vilket kunnat påverka utslaget av studien består i hur analysfasen 

utfördes. Wiklund (2003 s. 52) och Nyström (2012 s. 157) förklarar att förförståelse bygger 

på tidigare erfarenheter. Nyström (2012 s. 157) menar att om inte nya fynd framkommer i 

resultatet bör tanken finnas om bakgrunden styrt hur det presenterats. Förförståelsen bör 

reflekteras för att veta hur den påverkar studien således bör informationen i studien reflekteras 

för se verkningen av förförståelsen (Ibid). 

 

Resultatdiskussion 

Studien resulterade i sju subteman och tre tillhörande teman som svarade an på syftet. När 

familjen drabbades av diabetes typ 1 orsakade detta en förändrad vardag. Förändringen 

innebar att nya rutiner tillkom. Familjen behövde då få kunskap om hur vardagen hanterades 

på bäst sätt. I samband med att sjukdomen träder in i familjens liv kommer varje aktör att 

uppleva känslan av oro. Detta kunde yttra sig individuellt hos varje familjemedlem, i form av 

en känsla av ensamhet, utanförskap, behov av kontroll och rädsla för att bli självständig. För 

att dessa uttryck skall minimeras påvisade resultatet att det krävs balans mellan delaktighet 

och ansvar i familjen. För att familjen skall kunna hantera de motgångar och utmaningar som 

uppstod krävdes stöd från vårdpersonal och gruppsamtal tillsammans med andra familjer som 

lever liknande liv. De rubriker vi kommer belysa i diskussionen är de tre teman resultatet 

visade: Familjens nya vardag, balans mellan delaktighet och ansvar inom familjen samt 

familjens behov av bekräftelse. 

 

Familjens nya vardag 

Resultatet visade att familjens vardag förändrades i samband med att barnet fick diabetes. 

Familjen fick förändra mycket i sitt leverne för att anpassa sig till sjukdomen. Efter en tid 

hade nya rutiner skapats och sjukdomen blivit del av vardagen. Ekebergh (2009 s. 25) menar 

att när sjukdomen blir en del av vardagen kommer individen sträva mot att uppnå 

välbefinnande och ta tillbaka det goda livet. Wiklund (2003 ss. 85-87) beskriver Erikssons 

ontologiska hälsomodell där hälsan beskrivs från tre olika synvinklar, görandet, varandet och 

vardandet. Görandet kännetecknas av att människan strävar efter att ha hälsa och undvika 

sjukdom. Hälsa som varande innebär att sträva efter behovstillfredsställelse som gynnar 

upplevelsen av välbefinnande. Slutligen beskrivs hälsa som vardande som att konfronteras 

med sin kropp och livssituation. Människan kommer inte undan lidandet men lär sig att 

försonas med det. Vi reflekterar om svårigheten med att leva sitt liv som det var innan 

familjen drabbades av sjukdomen. Då diabetes inkräktar i vardagen hos familjen är det med 

stor sannolikhet att familjen kommer få omprioritera sina mål och önskningar. Majoriteten av 

familjerna uttryckte att livet blir komplicerat och att sjukdomen styr familjens vardag. 

Författarna tycker därför det är viktigt att sjukdomen tillåts ta plats i vardagen men att inte 

låta den inte styra. Vårt resultat och reflektion styrks av Kneck (2013 s. 19) och Saveman 

(2010 s. 29) som beskriver att sjukdomen orsakar förändring i vardagen. Det är svårt att 

konfronteras med de nya rutiner sjukdomen innebär då okunskap ofta finns. Genom att 

interagera sjukdomen med den vardagen som var innan kan meningsfull tillvaro skapas (Ibid). 

 

Resultatet visade att familjen gynnades av kunskap om sjukdomen vilket ledde till en 

fungerande vardag. Familjen var osäkra på hur symtom kunde tolkas vilket de lärde sig med 

tiden.  I Ekebergh (2009 ss. 51-52 & 116) beskrivs vilka förutsättningar som är att sträva efter 

för att skapa ett gott lärande. För att uppnå ett gott lärande krävs det att stödet ges utgår ifrån 

ett livsvärldsperspektiv. I de tre största grundstenarna för att uppnå det goda lärandet skall 

didaktiken skapa en relation som i slutändan bildar gemenskap och lärande. När en lärande 
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relation skapats skall vårdaren utgå från patienten med helhetssyn och fokus på livsvärlden. 

Det krävs att patienten ses utifrån patientperspektivet och att en helhetssyn på hela individens 

närvaro i relationen till ohälsa och sjukdom finns(Ibid). Vi vet att kunskap går att uppnå men 

det krävs då att sjuksköterskan ger familjen all kunskap de behöver. För att familjen ska 

kunna styra över sin vardag tror vi därför att tiden vid insjuknandet skall prioriteras. Risken 

finns dock att familjen har svårt att ta in den information som de behöver. Därför bör 

sjuksköterskan anpassa sig efter hur familjen hanterar situationen istället för att sträva efter att 

ge så mycket kunskap som möjligt. I och med att sjuksköterskan bidrar med kunskap styrker 

även Carlsson och Wennman-Larsen (2014 ss. 209-210), Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-

Ekstrand (2013 ss. 135- 136) och Dammen Mosand och Stubberud (2011 s. 516) att kunskap 

skall ges för att göra familjen självständig och oberoende av sjuksköterskan. Boman, Borup, 

Povelsen och Dahlborg-Lyckhage (2012 ss. 5-6) säger att familjen och föräldrarna skall bli 

informerade och utbildade om hur de skall ta beslut angående barnets sjukdom. Familjen skall 

ha kunskap om de försiktighetsåtgärder sjukdomen medför samt medicinsk kunskap både 

muntligt och skriftligt. Ett mål med diabetesvård är att föräldrar och barnet skall känna till 

sjukdomen bäst och veta hur barnets individuella behandling handhas (Ibid). 

 

Balans mellan delaktighet och ansvar inom familjen 

I resultatet visades att vikten av balans mellan delaktighet och ansvar från samtliga i familjen 

skapade gott samarbete. Dahlberg och Segesten (2010 s. 108) menar att om hälsa finns kan 

detta bidra till att patienten blir delaktig i sin vård. Delaktighet stärker patientens rättigheter 

och autonomi. Ekebergh (2015 s. 127) uttrycker att om barnet skall våga ta ansvar är det 

viktigt att sjuksköterskan visar öppenhet i det vårdande mötet och ser till patientens livsvärld, 

detta för att uppmärksamma eventuella resurser och hinder. Delaktighet handlar om att 

involvera någon. Vårdaren ska bidra till att patienten blir delaktig i vården. Sjuksköterskan 

skall sträva efter att bli delaktig i patientens sjukdom och patienten blir delaktig genom att 

öppna sig (Ibid). Vi tror även att familjens delaktighet påverkar hur tidigt barnet tar ansvar. 

En ökad delaktighet från familjen sida stärker barnet och ger en trygghet i sjukdomen. 

Familjens delaktighet visar på att barnet inte är ensam i sjukdomen. En gemenskap i familjen 

där varje individ tar sitt ansvar och vill vara delaktiga tror vi bidrar till att barnet själv tar 

ansvar. Rindstedt (2013 ss. 21 & 40) beskriver att barnets deltagande och möjlighet till ansvar 

och delaktighet varierar och är beroende av familjens kultur och syn på samhället. De 

beskrivs dock att barnet skall vara aktivt deltagande i sin egenvård. Dahlberg och Segesten 

(2010 s. 111) konstaterar att det är både vårdaren och patienten som bidrar till att vården blir 

god då det krävs delaktighet från båda parter för att uppnå hälsa. 

 

Resultatet visade även att då acceptans av sjukdomen uppnåtts kunde detta leda till att barnet 

tog mer ansvar över de dagliga kontrollerna. Barnet upptäckte att hälsa kunde uppnås om 

sjukdomen var under kontroll. Vilket resulterade i att familjen kunde ta ett steg tillbaka och 

ge barnet möjlighet till att ta ökat ansvar. Dammen Mosand och Stubberud (2011 ss. 499-500 

& 517) belyser att om egenvården skall bli så bra som möjligt krävs det att sjuksköterskan 

bidrar till att främja patientens självständighet. Vid långvariga och kroniska sjukdomar talas 

det om empowerment, det vill säga att patienten får hjälp och stöd till att kunna göra egna val 

och sätta upp mål. I början av sjukvårdsprocessen skall sjuksköterskan ha en styrande roll 

vilket i längden kommer bidra till att patienten tar mer ansvar. I Berne och Sörman (2009 s. 

209) beskrivs begreppet egenvård som att patienten skall kunna ta ansvar över sin sjukdom 

och göra rätt val i vardagen. Vi reflekterar om att det kan finnas svårigheter kring att veta vem 

som avgör när barnet kan ta mer ansvar. Vi tror att detta är individuellt från familj till familj 

och beror helt på hur barnet ställer sig till sjukdomen. Barnets möjlighet till ansvar avgörs 

beroende på vad föräldrarna har för uppfostran och syn på familjen. I en familj där barnet får 
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ta mycket ansvar tror vi kan gynna och leda till självständighet, däremot tror vi att det kan 

skapas etisk konflikt kring detta. Vi anser att barn skall få vara barn och inte växa upp för 

fort. Det finns de familjer där föräldrar och närstående inte vill ha någon kontakt med barnet. 

Detta kan komma leda till att barnet får ta mer ansvar då ingen vuxen finns att tillgå. Tidigare 

har vi beskrivit att det är barnet som skall bestämma vem som skall ingå i familjen, dock kan 

barnet inte bestämma vilka dess föräldrar skall vara och vi tror inte heller barnet har förmåga 

till att avgöra detta i tidig ålder utan uppstår i början av barnet blir vuxen. Om familjen strävar 

efter att barnet engagerar sig i sjukdomen tror vi att det gynnar till att barnet tidigare vill ta 

mer ansvar. Viktigt att belysa är att varje familj är unik och synen på hur ansvar ska delas kan 

se olika ut. I artikeln av Sonneveld, Stating, van Staa och Nieboer (2011 s. 74) beskrivs barn 

ta för lite ansvar över sjukdomen och föräldrarna har svårt att kontrollera dem. Både barnet 

och föräldrarna upplever stor oro för hur barnet skulle komma in i vuxenvärlden. Föräldrarna 

uttryckte dock att de senare kunde ta ett steg tillbaka och låta barnet ta mer ansvar. I Arman 

(2015 s. 184) beskrivs att tillämpning av patientperspektivet hos sjuksköterskan bidrar till 

förståelse om vad som är betydande för patienten och dess livsvärld. Arman och Rehnsfeldt 

(2006 ss. 70-71) säger däremot att familjeperspektivet skall användas i vården och mötet med 

familjen. Familjeperspektivet skall utgå från tre aspekter: den lidandes, närståendes och 

utifrån familjen som helhet. En alltför kraftig sammanhållning i familjen kan leda till att 

barnet får svårt att självständigt ta ansvar över sjukdomen, detta då familjen tar mycket ansvar 

över barnets hälsotillstånd. Det har visat sig att lidandet lindras bäst om hela familjen får dela 

det tillsammans (Ibid). 

 

Familjens behov av bekräftelse 

Resultatet visade att familjen enligt föräldrarna var i stort behov av bekräftelse från 

vårdpersonal i samband med barnets insjuknande. Genom ökad känsla av bekräftelse kunde 

familjen känna trygghet i tillvaron och efter en tid känna igen mönster i sjukdomen. 

Vårdpersonal uppmärksammade detta och kunde ta ett steg tillbaka och låta familjen ta mer 

beslut om barnets behandling. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vården 

skall vara av god kvalitet med strävan till känsla av trygghet hos patienten. Dahlberg och 

Segesten (2010 ss. 80 & 85-87) beskriver att trygghet upplevs då individens behov 

tillgodoses. Detta tillfredsställs då upplevelsen av säkerhet, stabilitet, skydd, ordning och 

struktur finns. De menar också att välbefinnande kan uppnås trots närvaro av sjukdom. Om 

det finns medvetenhet om sjukdomen, att den är livslång och att den kommer begränsa livet 

kan det skapa känsla av frihet. Det handlar om hur individen förhåller sig till sjukdomen och 

att den inte får utgöra hinder i livet (Ibid). I vår reflektion väcks tankar om hur trygghet 

upplevs hos varje individ och att detta är individuellt och utgår från patientens livsvärld. I 

samband med att barnet blir sjukt rubbas tryggheten i familjen. Föräldrarna kastas in i en ny 

främmande situation och är i stort behov av bekräftelse. Vårdpersonal kan använda sin 

erfarenhet och kunskap och på så sätt bekräfta familjen. Vårt resultat och reflektion styrks av 

5 kap. 10 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som skriver att stöd skall erbjudas för att 

underlätta för närstående. Leger (2008 ss. 288 & 290) skriver att i samband med att barnet får 

diabetes ges hela familjen undervisning hur de hanterar sjukdomen. Sjuksköterskan 

undervisar hur blodsockermätning görs och insulininjektioner ges samt finns som resurs tills 

familjen känner säkerhet med att utföra behandlingen. Leger (2008 ss. 288 & 290) och 

Dammen Mosand och Stubberud (2011 s. 516) uttrycker att familjen lär sig hantera 

sjukdomen men sjuksköterskan finns i bakgrunden om behov finns. Sjuksköterskan ska ha 

som mål att barnet genom kunskap och erfarenheter ska ta ansvar för sjukdomen självständigt 

med hjälp av familjen. Dahlberg och Segesten (2010 s. 199 & 201) uppger att vårdpersonal 

behöver anpassa sitt språk i samtalet så att patienten förstår. Personalen använder sig ofta av 

medicinska termer vilket kan göra att patienten missförstår viktig information om sitt 
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tillstånd. De talar även om vikten av att kunskap är centralt för en god vård. Dels behöver 

sjuksköterskan utvecklas i sin profession för att vården skall bli god och patienten behöver 

lära sig leva med långvarig sjukdom för att uppnå hälsa (Ibid). 

 

SLUTSATSER 

Syftet med studien var att ur ett föräldraperspektiv belysa hur familjen påverkades när barn 

har diabetes typ 1. När barn drabbas av diabetes påverkar det enligt föräldrarna hela familjen. 

Nya rutiner skapas i samband med insjuknande vilket gör att familjens vardag förändras. 

Genom rätt kunskap kunde familjen dock anpassa sig och hitta nya lösningar som fick 

vardagen att fungera. Föräldrarna uttryckte att en ständig oro fanns för barnets hälsa, vilket 

påverkade hela familjen. När barnet fick diabetes typ 1 blev hela familjen involverad. När 

familjen anpassat sig till sjukdomen blev delaktighet och samarbete från samtliga 

familjemedlemmar en del i vardagen. Barnet i familjen konstaterade att hälsa kunde uppnås 

om sjukdomen hanterades rätt vilket ledde till vilja att bli självständig och ta mer ansvar över 

sjukdomen. Sjuksköterskan gav bekräftelse till familjen genom kunskap och information. 

Familjens medlemmar uppskattade samtal med familjer i liknande situationer, där de kunde få 

råd samt ge uttryck för sina känslor.  

 

Hållbar utveckling 

Vi tror att rätt kunskap om sjukdomen leder till minskad risk för senkomplikationer vilket i 

längden leder till minskade vårdkostnader för samhället. Vid ett ostabilt blodsocker som 

pendlar mellan lågt och högt kan detta komma att påverka om patienten drabbas av 

senkomplikationer längre fram i livet. Som tidigare nämnt bidrar sjukdomen diabetes typ 1 

och senkomplikationer till höga samhällskostnader. Inte bara då patienten behöver mer 

mediciner utan kommer troligtvis behöva vara inneliggande på vårdavdelning för utredningar 

och operationer. Att i tidigt skede involvera barnet i sjukdomen och uppmuntra till 

självständighet kan detta bidra till avlastning hos föräldrar och de kan återgå till arbete. Detta 

leder också till minskade samhällskostnader. Det visade sig att föräldrarna i familjen ofta 

drabbades av psykisk ohälsa i samband med barnets sjukdom. Psykisk ohälsa kan leda till 

sjukskrivning under en lång period och ökar därmed även samhällskostnaderna. 

 

Kliniska implikationer 

Utifrån vårt resultat och diskussion framkom hur familjen kan påverkas av diabetes typ 1.  

 

● Sjuksköterskan får information och kan använda denna kunskap som stöd i vårdandet 

till familjen och barnet. 

● Vårdpersonal skall uppdatera sin kunskap om diabetesvård kontinuerligt då det är ett 

område i ständig utveckling.  

● Att ständigt tänka på att familjen är unik och informationen som ges skall anpassas 

därefter. 

● Sjuksköterskan ska se familjen som en helhet och involvera alla medlemmar i 

vårdandet 
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g har gjorts med 
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år och syskonen 
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med diabetes 

påverkas 

uppmärksamhete
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sjuka barnet, det 
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efter det sjuka 

barnet. Syskonen 
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vilken de själva 

vill. 

Författare: 

Newbould, J., 

Smith, F. & 

Francis, S. 

Titel: 'I'm fine 

doing it on my 

own': partnership 

between young 

people and their 

parents in the 

management of 
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aspekter av hur 
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egenvård. 



26 

asthma and 

diabetes. 

Årtal: 2008 

Tidskrift: 
Journal of Child 

Health Care. 

Land: 
Storbritannien. 

Författare: 
Niedel, 

S.,Traynor, T., 

McKee, M. & 

Grey, M. 

Titel: Parallel 

vigilance: Parents' 

dual focus 

following 

diagnosis of type 

1 diabetes 

mellitus in their 

young child. 

Årtal: 2012 

Tidskrift:  
Health 

Land: 
Storbritannien. 

Att beskriva hur 

föräldrar till barn 
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spelades in. 
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med föräldrar 
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engelsktalande. 

Barnen är under 6 

år och ska varit 

sjuk dom senaste 
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Föräldrarna kände 
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tolka symtom hos 

barnet efter en tid 

in i sjukdomen 

enligt 

sjukvårdspersonal

en. 

Författare: 
Niedel, 

S.,Traynor, M., 

Tambolane, W., 

Acerini, C. & 

McKee, M. 

Titel: Developing 

parent expertise: 

A framework to 
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care following 
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young child. 

Årtal: 2013 

Tidskrift: 
Journal of Health 

Services Research 

& Policy. 
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Storbritanien. 

Undersöker hur 

sjukvårdspersonal 

guidar föräldrar 
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när man har ett 

barn med typ 1 

diabetes. 

Kvantitativ metod 

där intervjuer 
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avdelningar en i 
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Deltagarna var 

föräldrar med 

barn under 6 år 

som fått diabetes 

inom en ram av 

14 månader. 

Föräldrarna var 

engelsktalande. 

Fyra strategier 

identifierades 

som använt för 
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Kristensen, F. 
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tiltro og frihet- 

bekymring og 

kontroll. 

Årtal: 2003 

Tidskrift: Vård i 

Norden. 

Land: Norge. 

föräldrarnas 

reaktion och hur 

dom tog sig an 

utmaningen med 

ett förändrat liv 

vid typ 1 

diabetes. 

strukturerade 

intervjuer. 

och en 

ensamstående 

mor. Barnen var 

14-16 år. Alla 

barnen fick 

diagnos tidigt i 

livet. Familjen 

gick på 

regelbundna 

kontroller minst 

en av föräldrarna 

är yrkesaktiva. 

Inga 

komplikationer 

kopplade till 

diabetes fanns. 

att problem som 

att vårda och 

kontroller i 

familjen kopplat 

till andra med 

interaktion och 

stöd från 

vårdpersonal. 

Författare: 
Wennick, A. & 

Hallström, I. 

Titel: Families' 

lived experience 

one year after a 

child was 

diagnosed with 

type 1 diabetes. 

Årtal: 2007 

Tidskrift: The 

authors Journal 

compilation. 

Land: Sverige. 

Familjens 

upplevelse av att 

ha ett barn med 

diabetes 1 år efter 

diagnos. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie baserad på 

intervjuer. 

11 familjer som 

är svensktalande. 

Barnen är mellan 

9-14 år. 

Familjen 

beskriver sina 

upplevelser från 

att leva ett 

vardagligt liv till 

att det blir 

annorlunda. 

Författare: Kelo, 

M., Eriksson, E. 

& Eriksson, E. 

Titel: Perceptions 

of patient 

education during 

hospital visit- 

descibed by 

scool-age 

children with a 

chronic illness 

and their parents. 

Årtal: 2012 

Tidskrift: 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

Land: 

Upplysa om det 

faktorer som 

berör barn och 

föräldrars 

undervisning om 

diabetes typ 1. 

Kvalitativ 

deduktiv 

innehållsanalys. 

19 föräldrar och 

12 barn (5-12 år) 

med diabetes, 

epilepsi, astma 

och allergi. 

Barnen ska kunna 

uttrycka sig 

själva. 

Kunskap krävs 

för att familjen 

ska känna en egen 

makt, välmående 

och lindra lidande 

tillsammans med 

vårdpersonal. 
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Författare: 

Marshall, M., 

Carter, B., Rose, 

K. & Brotherton, 

A. 

Titel: Living with 

type 1 diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents. 

Årtal: 2008 

Tidskrift:  
Journal of 

Clinical Nursing 

Land: 

Storbritannien 

Att utforska och 

beskriva barn och 

deras föräldrars 

upplevelse av att 

leva med diabetes 

typ 1. 

Fenomenologisk 

studie baserad på 

levd erfarenhet. 

Intervjuer med 

föräldrar och 

barn. 

10 barn (4-17 år) 

och deras 

föräldrar som 

intervjuas i det 

egna hemmet. 

Föräldrar 

upplever det svårt 

att hitta en balans 

mellan att visa 

intresse och 

kontrollera 

barnets sjukdom. 

Det finns en oro 

över hur mycket 

kunskap barnet 

har men också en 

vilja att få barnet 

självständigt. 

Författare: 
Newell, E. & 

Hahessy, S. 

Titel: Social 

support for the 

parents of 

children with type 

1 diabetes: An 

ethnographic 

study. 

Årtal: 2013 

Tidskrift: 

Journal of 

Diabetes Nursing. 

Land: Irland. 

Föräldrars 

upplevelse av 

socialt stöd när 

barnet har 

diabetes och 

information om 

hur föräldrar 

upplever 

situationen.  

Hermeneutisk 

kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer.  

8 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Föräldrarna 

tycker det är bra 

att kunna sitta i 

samtalsgrupper 

där man träffar 

andra i liknande 

situationer. 

 


