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Sammanfattning    

Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som drabbar ca 900 barn om året i Sverige. Att 

behandla och underhålla sjukdomen kräver mycket tid, engagemang men också 

livsstilsförändringar. Diabetes mellitus typ 1 påverkar inte bara det diagnostiserade 

barnet utan hela familjen. Vårdnadshavaren blir ofta den som får huvudansvaret över 

barnets diabetes mellitus typ 1 då barnet sällan klarar av det själv. Syftet med 

litteraturstudien var att lyfta fram vårdnadshavarnas upplevelser av att leva tillsammans 

med ett barn diagnostiserad med diabetes mellitus typ 1. Detta arbete är en 

litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar granskats och sammanställts till ett resultat 

med två teman och fem subteman. Resultatet visade att vårdnadshavare upplever 

känslor som oro, ångest, sorg och skuld vilka är kopplade till olika upplevelser. Många 

vårdnadshavare upplever skuld kopplat till att inte alltid kunna vara närvarande för 

barnet. Sorg, oro och ångest över att tänka på barnets framtida hälsa då diabetes mellitus 

typ 1 kan ge komplikationer efter långvarigt svängande blodsocker. Vårdnadshavare 

uttryckte även känslor som stress och ångest över att barnet i högre ålder ska ta mer 

ansvar över sin diabetes mellitus typ 1 då de upplevde en förlust av kontroll. Resultatet 

visar på en tydlig sammankoppling mellan vårdnadshavares upplevda hälsa och barnets 

diabetes mellitus typ 1.  
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INLEDNING 

Under vår sjuksköterskeutbildning och genom egna erfarenheter har vi fått 

uppfattningen av att det krävs mycket arbete för att underhålla sjukdomen diabetes 

mellitus typ 1. Barn i alla åldrar behöver stöttning av sina vårdnadshavare i 

behandlingen av sin diabetes mellitus typ 1. Vi har förstått att detta kan leda till viss 

problematik med att få vardagen att fungera i och med de förändrade 

levnadsförhållandena. Vi vill därför genom en litteraturstudie sammanställa forskning 

för att beskriva hur vårdnadshavare till barn med diabetes mellitus typ 1 upplever att det 

är att leva med sjukdomen.  

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 (DT1) är en sjukdom som ca 900 barn i Sverige drabbas av 

årligen. Det finns ca 7000–8000 diagnostiserade barn i Sverige idag och dessa siffror 

beräknas stiga i framtiden. Detta beror på att det inte finns någon klar orsak till varför 

DT1 uppstår. Sjukdomen kräver livslång behandling och går i dagsläget inte att bota 

(Barndiabetesfonden 2017). Sverige och Finland är de länder som har högsta antalet 

barn diagnostiserade med DT1 (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-Lyckhage 2012).  

I litteraturstudien kommer barn att definieras mellan åldrarna 0–18 år enligt 

föräldrabalken kap 6 §2 (SFS 2017:727).   

 

DT1 är en autoimmun sjukdom som leder till att det egna immunförsvaret förstör de 

insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Orsaken till varför detta uppstår är 

ännu oklart, men viss forskning tyder på att arv och särskilda virusinfektioner kan leda 

till DT1. När de insulinproducerande betacellerna förstörs resulterar detta i att insulin 

inte längre produceras. Insulin är ett livsviktigt hormon som främst muskel- och 

fettvävnad är helt beroende av för att kunna absorbera glukos från blodet. När detta inte 

längre fungerar ökar halterna glukos i blodet. Denna förhöjning av glukosvärden i 

blodet kallas för hyperglykemi. Symtomen är ökad törst och urinproduktion men även 

avmagring och trötthet (Ericson & Ericson 2015, ss. 545–553).  

 

Underhållande behandling  

Att diagnostiseras med DT1 påverkar det vardagliga livet och kräver omställningar i 

livsstil och rutiner (Boman et al. 2012). För att underhålla sjukdomen och förhindra 

komplikationer måste det flera gånger om dagen utföras blodsockerkontroller där 

glukoshalten i blodet mäts samt behandlas med insulininjektioner. Det finns även andra 

hjälpmedel att tillföra insulin med, såsom insulinpumpar. Insulinpumpen har vissa 

egenskaper som exempelvis att tala om hur mycket aktivt insulin som finns kvar i 

kroppen. Behandling av DT1 kräver stort engagemang av vårdnadshavarna då det 

innebär mycket tid och arbete för att lära sig att sköta sitt barns DT1 (Ericson & Ericson 

2015, ss. 555, 568–572). Insulindoserna skiljer sig från individ till individ, där personen 

i fråga måste lära sig hur insulindosen ska justeras och varieras utefter behov och kost. 

För att säkerställa att blodsockernivåerna hålls stabila måste insulininjektioner tas i 
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kombination till kolhydratmängd vid varje måltid. Detta för att kunna dosera 

måltidsinsulinet. Måltidsinsulin kombineras även med ett basinsulin som vanligtvis 

delas upp i två doser. Basinsulinet ges vanligtvis en dos på morgonen och en dos på 

kvällen vilket ger effekt under hela dygnet.  

 

Det finns även livsstilsåtgärder som påverkar behandlingen positivt såsom kost, motion 

och god egenvård hos personer med DT1. Blodsockret påverkas av fysisk aktivitet, 

infektioner, hormoner, stresspåslag, klimat och årstid vilket då påverkar insulinbehovet. 

Blodsockret har en tendens att öka vid infektioner då det sker en ökad förbränning i 

cellerna vilket innebär att mer insulin och ett ökat kolhydratintag krävs. Fysisk aktivitet 

påverkar blodsockret genom att öka musklernas glukosupptag vilket leder till ett 

sänkande och mer stabilt blodsocker. En välbalanserad kost och kunskap kring hur olika 

livsmedel påverkar glukosupptaget är därför en viktig del i underhållet av sjukdomen. 

Den rekommenderade kosten skiljer sig inte från de allmänna råden av en välbalanserad 

kost. Personer med DT1 erbjuds ofta hjälp från sjukvården och dietister (Ericson & 

Ericson 2015, ss. 557–562). Barnets behandling av DT1 följs genom att regelbundet 

mäta barnets HbA1c värde. Detta värde ger en indikation på hur blodsockret legat under 

en länge tid tillbaka (Ericson & Ericson 2015, ss. 555, 562). 

Komplikationer 

Hyperglykemi resulterar i att ketoner bildas i blodet vilket kan leda till ketoacidos. 

Ketoacidos är en syraförgiftning i blodet som orsakas av insulinbrist och måste 

behandlas akut då den obehandlad kan resultera i att personen avlider. Ketoacidos 

uppstår när kroppen inte längre kan använda kolhydrater som bränsle, utan börjar 

istället bryta ner fett till bränsle. Detta leder i sin tur till ökade halter av fettsyror i blodet 

och produktion av syran keton ökar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2006, s. 212). 

Ketoacidos ger symtom som illamående, kräkningar, yrsel och acetonluktande 

andedräkt. Behandling av detta måste ske akut i form av infusion med vätska och 

insulintillförsel (Ericson & Ericson 2015, ss. 575–580). Vid användning av insulinpump 

ökar risken markant för att drabbas av ketoacidos då detta hjälpmedel endast använder 

sig utav snabbverkande insulin och inte basinsulin. Det betyder att om det av någon  

injektion av glukagon (Ericson & Ericson 2015, ss. 574–575). anledning skulle bli 

avbrott på tillförsel av insulin exempelvis genom hinder i slangen, kommer 

glukoshalten i blodet snabbt öka (Ericson & Ericson 2015, s. 572). 

 

En annan komplikation som kan uppstå vid insulinbehandlad DT1 är något som kallas 

för hypoglykemi. Det innebär att glukoshalten i blodet sjunker under det normala (3 

mmol/l) vilket leder till insulinkänning eller i värsta fall medvetslöshet. Detta orsakas 

främst av för höga insulindoser i kombination med födointag. Symtomen på det är 

svettningar, yrsel, skakningar, oro, sluddrigt tal och ibland medvetslöshet. Det 

sistnämnda sker då hjärnan inte längre har någonting att utvinna energi ifrån. Detta 

tillstånd måste behandlas akut med snabbt intag av kolhydrater eller intramuskulär 

 

Svängande blodsocker påverkar kroppen på längre sikt. Vanligtvis uppstår skador i 

blodkärl vilka kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, skador på njurar och nedsatt syn. 

Nedsatt syn orsakas av förändringar på näthinnan som är en vanlig följd av långvariga 

perioder med hyperglykemi. Detta är en orsak till varför personer med DT1 följs upp 

med regelbundna ögonbottenfotograferingar (Ericson & Ericson 2015, ss. 575–580).  
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Ytterligare en komplikation som kan uppstå av långvarigt svängande blodsocker är 

något som kallas för diabetesfot. Det innebär att fot- och bensår uppstår på grund av 

belastningen på benens artärer och nerver då det höga blodsockret skadar blodkärlens 

väggar. Därför är det viktigt med uppföljning och regelbundna undersökningar hos sin 

diabetessköterska (Ericson & Ericson 2015, ss. 579, 585–586).  

 

Vårdnadshavare  

Begreppet vårdnadshavare kommer i denna litteraturstudie användas och syftar då till 

den eller de personer som har det juridiska ansvaret över barnet. Detta innebär bland 

annat att vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får den vård, trygghet samt fostran hen 

behöver (Regeringskansliet: Justitiedepartementet 2017). Eftersom DT1 kräver 

underhåll under dygnets alla timmar och barn inte alltid klarar av att sköta sin DT1 

själva, krävs det ett stort engagemang och mycket arbete av vårdnadshavarna. De 

behöver vara tillgängliga dygnet runt och stötta upp barnet samt personal i DT1 

relaterade frågor då barnet vistas i skola eller förskola (Barndiabetesfonden 2013).   

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 119–121) nämner vikten av att inkludera de 

närstående, speciellt vid vård av barn. De beskriver begreppet närstående som de 

personer som står patienten nära och kan därför vara vårdnadshavare, syskon, släkt och 

vänner. De tar även upp att det är etiskt korrekt att erbjuda vård och stöd till 

vårdnadshavare vars barn får medicinsk vård. De lyfter fram att forskning visat på att 

vård av en anhörig skapar tung belastning och kan orsaka stora bekymmer för både 

vårdnadshavare och den sjuke om de inte får eller upplever någon stöttning under denna 

process. Det är vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att vårdnadshavarna erbjuds 

att vara närvarande och delaktiga vid vård av barn samt att vårdnadshavarna erbjuds det 

stöd de upplever ett behov av. 

Sjukvårdens roll 

När ett barn insjuknar i DT1 läggs barnet in för vård på sluten avdelning. Där kommer 

barnet och dess vårdnadshavare att få kunskap och information om vad sjukdomen 

innebär samt hur den ska underhållas. Detta sker med hjälp av ett team som ofta består 

utav flera olika yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, diabetessköterskor, kuratorer, 

läkare och dietister. Där finns även hjälp för barnet i form utav lekterapi för att 

underlätta för barnet som nu utsätts för nya främmande och skrämmande situationer, 

såsom blodsockerkontroller och insulininjektioner. Diabetesteamet fungerar som en 

hjälp, dit familjer kan vända sig för råd och stöd även efter utskrivning. Det är 

diabetesteamet, främst diabetessköterska och diabetesläkare som kommer att följa 

barnets behandling med regelbundna kontroller (1177 Vårdguiden 2017). Det är i första 

hand vårdnadshavarna som sköter vården kring sjukdomen i hemmet då barnen inte 

klarar av det på egen hand (Barndiabetesfonden 2013). Forskning visar att genom att 

göra vårdnadshavare delaktiga i vården kring barnets DT1 vård minskar risken för att 

barnet i vuxen ålder drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför av stor vikt att 

diabetesteamet stöttar och uppmuntrar vårdnadshavare till delaktighet (Boman et al. 

2012).  
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Hälsa och ohälsa 

Syftet med vårdvetenskap är att utforska samt finna kunskap gällande hälsa för att med 

hjälp utav denna kunskap kunna stärka och stödja de hälsoprocesser en person besitter. 

Det beror på att hälsa inte enbart uppnås vid frånvaro av sjukdom utan är ett 

mångdimensionellt begrepp (Dahlberg 2014, ss. 27–28). Det är via en människas levda 

kropp som omvärlden och synen på sig själv upplevs och erfars. Det är alltså via den 

levda kroppen som en persons identitet skapas. Det resulterar i att vid en förändring av 

kroppen förändras en människas syn på världen, sig själv och sin identitet. Förändring 

av den levda kroppen kan även påverka hur människor runt omkring personen ser på 

hen. Det benämns med begreppet livsvärld (Wiklund 2003, ss. 46, 48–49). Sjukdom är 

något som påverkar både den subjektiva och den objektiva upplevelsen hos en 

människa. Alltså personens egna upplevelser och dennes behov. Därför kan en patient 

lida av en sjukdom men ändå känna sig frisk. Det sker genom acceptans och att 

personen ifråga kan lära sig att leva med sin sjukdom (Birkler 2007, s. 72). En person 

som upplever en känsla av trygghet upplever sig ha kontroll och kan då hantera 

sjukdomen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 84). Vid långvarig sjukdom måste den sjuka 

och hens närstående förändra deras livssituationer för att anpassa deras liv efter 

sjukdomen. Detta kan påverka alla berörda parters välbefinnande samt deras vardag 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 244–245).  

 

När en människa känner sig oälskad, otillräcklig och obekräftad skapas en känsla av 

skam hos denne person. Detta uppkommer när personen ifråga upplever att det finns en 

risk att hen förlorar sambandet och gemenskapen med de personer hen älskar och är 

viktiga i hens liv (Wiklund 2003, s. 113). En människa som inte upplever en känsla av 

sammanhang och att ens liv saknar mening upplever inte heller hälsa. Vad som upplevs 

som meningsfullt är subjektivt och individuellt för varje person (Dahlberg & Segesten 

2010, s.77, 266).  

 

Lidande är ett tillstånd där en upplevelse av skuldkänslor, förlorad kontroll samt förlust 

av helhet finns. Lidandet blir påtagligt när upplevelsen av att inte kunna leva sitt liv som 

hen önskar inträffar (Wiklund 2003, s. 97, 101–102). Enligt Wiklund (2003, ss. 

104,108–110) finns olika slags lidande. Det benämns som sjukdomslidande som innebär 

att lidandet har sin grund i exempelvis den smärta en sjukdom medför. Vårdlidande som 

ett onödigt lidande som orsakas av vården som exempelvis fel eller brister som hade 

gått att undvikas. Livslidande innebär ett sådant lidande som uppkommer av de följder 

en sjukdom för med sig. Det har inverkan på hela människans existens och dennes syn 

på världen. Det kan exempelvis röra sig om att sjukdomen påverkar arbetslivet eller 

hindrar en från att utföra aktiviteter som man kunnat förut. Det innebär också att 

sjukdomen kan påverka människans relationer till andra, alltså det sociala umgänget. 

 

PROBLEMFORMULERING 

DT1 är en sjukdom som främst drabbar barn. I dagsläget går sjukdomen inte att bota 

utan kräver livslång behandling. Tidigare litteratur visar att det krävs mycket arbete för 

att underhålla sjukdomen DT1 och att det ligger ett stort ansvar hos vårdnadshavare. 

Det är oftast vårdnadshavarna som har huvudansvaret kring barnets DT1 tills barnen är 
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kapabla till att själva ta över ansvaret. Ett barn med DT1 kan förekomma vart som helst 

i vårdkedjan och kan därför av vikt att sjuksköterskan som möter dessa familjer har 

kunskap om hur DT1 påverkar och upplevs av vårdnadshavarna för att på så sätt 

förhindra uppkomsten av ohälsa hos vårdnadsvaren.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdnadshavarnas upplevelser av att leva 

med barn som diagnostiserats med Diabetes mellitus typ 1. 

 

METOD 

Data 

Litteraturstudien är utförd i form utav en litteraturstudie där granskning och 

sammanställning av vetenskaplig forskning har gjorts. Enligt Friberg (2017) innebär det 

att både kvalitativ och kvantitativ forskning kan användas för att skapa nya resultat. Det 

är alltså med hjälp av befintlig forskning som ny kunskap kan skapas. En 

litteraturöversikt är ett bra sätt att utforma ett examensarbete på kandidatnivå (Friberg 

2017, ss. 141–143). I litteraturstudien har boolesk söklogik använts. Detta är något som 

Östlundh (2017, s. 72) beskriver kan ge ett gott litteraturval. Till resultatet i 

litteraturstudien har sex stycken kvalitativa artiklar och fyra stycken kvantitativa artiklar 

använts.  

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom att söka vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats från databaserna Cinahl och PubMed. För att avgränsa sökningen av 

artiklar skapades fyra block med teman baserade efter arbetets syfte och dess bärande 

begrepp. Dessa begrepp lades in i Cinahl Headings samt MeSH termer för att få fram 

sökord. Varje block tilldelades sökord som matchade med blockets tema och 

sammanställdes tillsammans med operatoren OR och citationstecken i de olika blocken. 

I Cinahl användes Exact Major Subject Heading (MM) och Exact Subject Heading 

(MH) och i PubMed användes MeSH Major Topic (se tabell 1 & tabell 2). Efter detta 

moment utfördes en artikelsökning med hjälp av alla block och operatoren AND. 

Artikelsökningen avgränsades ytterligare genom att endast söka artiklar som publicerats 

efter år 2008 samt som var peer-reviewed eller reviewed. Denna sökning bestod utav 

följande sökord och tecken i Cinahl: (MH “Guardianship, Legal” OR MH “Parents”) 

AND (“experience” OR “Quality of Life” OR “Parent-Child Relations”) AND (MM 

“Diabetes Mellitus, Type 1”) AND (MH “Child” OR MH “Adolescence”) (se tabell 1). 

I PubMed användes följande sökord och tecken: (Parents” OR “Child Custody”) AND 

(“Ecological Momentary Assessment” OR “Quality of Life” OR “Parent-Child 

Relations”) AND ([MeSH Major Topic] “Diabetes Mellitus, Type 1”) AND (“Minors” 

“Adolescent” “Child”) (se tabell 2). 

I tabellerna presenteras de olika sökorden, hur citationstecknet, MM, MH och OR 

användes i artikelsökningen (se tabell 1 & tabell 2). Där presenteras även antalet träffar, 

lästa abstrakt samt hur många av dessa artiklar som valdes att användas i 
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litteraturstudiens resultat. Denna tabell har inspirerats av SUB: S HANDBOK (2017, s. 

38). Artiklarna som valdes att användas i arbetet är funna i databaserna PubMed samt 

Cinahl. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, ss. 80–81) förklarar att dessa är två stora 

databaser vars innehåll fokuserar på vård och omvårdnad. I PubMed exluderades dock 

de funna artiklar då de fokuserade på barnens upplevelser och inte vårdnadshavarens. 

Däremot hittades en ny artikel i sekundära urvalet på PubMed som valdes att användas i 

resultatet. Av de funna artiklarna i Cinahl inkluderades sju st artiklar. Därefter hittades 

ytterligare en artikel via sekundära urvalet i Cinahl. Totalt hittades nio st artiklar från 

Cinahl. Det sekundära urvalet var de artiklar som upptäcktes genom tidigare sökningar 

samt innan blocksökningarna slogs ihop. Till litteraturstudiens resultat användes totalt 

10 stycken artiklar.  

 Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var att artiklarna påträffades i den sista 

blocksökningen. Det vill säga att de hittades via de bestämda sökorden från respektive 

databas. Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2008, vara Peer Reviewed eller 

reviewed. Artiklarna skulle utgå ifrån vårdnadshavarnas upplevelse för att kunna 

besvara litteraturstudiens syfte. Litteraturstudier exkluderades.  

 

Tabell 1 

Sökning i 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

resultat 

Första 

urval 

Sekundärt  

urval 

Block 1 

Tema: 

Vårdnadshavare 

MH 

“Guardianship

, Legal” OR 

MH “Parents” 

26,384     

Block 2 

Tema: 

Upplevelse 

“experience” 

OR “Quality 

of Life” OR 

“Parent-Child 

Relations” 

270,764 

 

 

 

    

Block 3 

Tema: Diabetes 

mellitus typ 1  

MM “Diabetes 

Mellitus, Type 

1”  

10,173 

 

    

Block 4 

Tema: Barn 

MH “Child” 

OR MH 

“Adolescence” 

401,145     

Block 5: 

Tema: Alla 

Block 1, block 

2, block 3, 

block 4, Peer 

Reviewed & 

publicerade 

59 49  27 

 

7 2 
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senast 2008 

 

 

 

 

Tabell 2 

Sökning i 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

Resultat 

Första 

urval 

sekundärt 

urval 

Block 1 

Tema: 

Vårdnadshavare 

Parents” OR 

“Child 

Custody” 

290927     

Block 2 

Tema: 

Upplevelse 

“Ecological 

Momentary 

Assessment” 

OR “Quality of 

Life” OR 

“Parent-Child 

Relations” 

386625     

Block 3 

Tema: Diabetes 

mellitus typ 1  

[MeSH Major 

Topic] 

“Diabetes 

Mellitus, Type 

1” 

56972     

Block 4 

Tema: Barn 

“Minors” OR 

“Adolescent” 

OR “Child”  

321386

5 

    

Block 5 

Tema: Alla 

Block 1, block 

2, block 3, 

block 4, 

reviewed & 

2008 

30 11 4 0 1 
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Dataanalys 

De valda artiklarna presenteras i en bilaga (se bilaga 1). Friberg (2017) förklarar att en 

bilaga som denna ger en god översikt över de valda artiklarnas innehåll såsom syfte, 

metod och resultat (Friberg 2017, ss. 46–47). 

Artiklarna som hittades granskades och lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna var för sig. Under denna process valde författarna att markera innehållet i 

artiklarnas resultat som ansågs vara av vikt. Detta för att sedan jämföra med varandra 

om artiklarnas innehåll uppfattats på samma sätt. Nästa steg i processen var att 

tillsammans gå igenom och diskutera artiklarnas innehåll för att säkerställa att ingen 

viktig information fallit bort. Därefter lades likheter mellan de olika artiklarna ihop 

genom att kategorisera de betydande begreppen i olika färger. Detta moment resulterade 

i att teman och subteman lättare kunde identifieras (se tabell 3). Dessa teman förenklade 

bearbetningen, kategoriseringen samt uppdelningen av litteraturstudiens resultat.    

Etiska överväganden  

Godkännande av forskning där människor ingår är ett krav. Detta görs genom 

bedömningar av etikprövningsnämnden där endast forskning som har respekt för 

människovärdet godkänns (Olsson & Sörensen 2011, s. 86). Artiklarna som använts i 

litteraturstudien är alla etiskt prövade och godkända.  

 

RESULTAT 

Under dataanalysen och granskningen av artiklarna framkom två teman och fem 

subteman till denna litteraturstudies resultat. Dessa presenteras i en tabell (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3 

Teman: Subteman: 

Diabetes mellitus typ 1s 

inverkan på 

livssituationen 

●  Känslomässig påverkan 

 

● Ensamhet och behov av stöd 

 

● Att tvingas acceptera och hantera  

Våga släppa kontrollen  ● Att lämna över sitt ansvar  

● Trygghet under skoltid 

 

Diabetes mellitus typ 1s inverkan på livssituationen  

Känslomässig påverkan 

Vid diagnostisering av DT1 hos barn visar studier på att de flesta vårdnadshavare 

skuldbelade sig själva (Bowers, Lowes, Warner & Gregory 2009). Vårdnadshavare 
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upplevde ofta känslor som ångest, sorg och överväldigade vid diagnostisering av sina 

barn (Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak 2015; Bowers et al. 

2009). Vårdnadshavare uttryckte att dessa känslor ökade vid utskrivning då de tvekade 

på sin egen förmåga att kunna ansvara över barnets DT1 (Smaldone & Ritholz 2011). 

Detta benämndes även i en studie utförd av Boogerd et al. (2015). Denna sorg 

upplevdes inte konstant resten av livet utan uppkommer vid vissa tillfällen, tidpunkter 

och situationer exempelvis vid försämring av barnets hälsa. Detta ledde till psykisk 

påverkan då vårdnadshavare skuldbelade sig själva för försämringen (Bowers et al. 

2009). Dessa skuldkänslor samt ångest och stress uppkom även om vårdnadshavare 

upplevde att de inte hade barnets hälsa i åtanke konstant. Exempel på detta var om 

vårdnadshavare försökte bibehålla sitt sociala umgänge till bekanta efter att barnet 

diagnostiserats med DT1. Det framkom även i studier att vårdnadshavare till barn med 

DT1 löper ökad risk att drabbas av depression, ångest och stress (Streisand, Mackey, 

Elliot, Mednick, Slaughter, Turek & Austin 2008). Detta stöds även av studierna utförda 

av Streisand, Mackey och Herge (2010) samt Grey, Jaser, Whittemore, Jeon & 

Lindemann (2011). Vårdnadshavare till barn med DT1 får i de flesta fall en störd 

nattsömn då de behöver kontrollera barnets blodsocker nattetid. Detta kan även påverka 

samt öka risken att uppleva stress, ångest och depression (Monaghan, Hilliard, Cogen & 

Streisand 2009).  

Ensamhet och behov av stöd 

Vårdnadshavare uttryckte ett stort behov av stöd från sjukvården under livets gång. De 

uttryckte även vikten av att sjukvården tar upp DT1´s påverkan på det vardagliga livet 

(Boogerd et al. 2015). De beskrev hur de hade ett behov av mer stöd vid vårdandet av 

äldre barn då vårdnadshavarna ofta upplevde en känsla av ensamhet när barnen nådde 

en högre ålder (Paterson & Brewer 2009). Det uttrycktes att utöver behovet av stöd 

gällande det medicinska var de behov av emotionellt stöd samt råd kring 

vårdnadstrategier av barn i högre ålder. Vårdnadshavarna uttryckte ett behov av stöd 

och vägledning för att förstå sin nya roll då barnen nådde den högre åldern (Holtslander, 

Kornder, Letourneau, Turner & Paterson 2012). När barnen strävade efter mer 

självständighet upplevde vårdnadshavarna ett stort behov av stöd då detta upplevdes 

som en väldigt påfrestande situation (Paterson & Brewer 2009). 

  

Vårdnadshavare uttryckte att stödgrupper med andra vårdnadshavare till barn med DT1 

kunde skapa en känsla av stöd, samvaro, upplevelse av att inte vara ensam samt att bli 

förstådda (Smaldone & Ritholz 2011). Detta är något som även benämndes i studierna 

av Bowers et al. (2009) och Boogerd et al. (2015). Vissa vårdnadshavare uppfattade 

däremot inte stödgrupperna som positiva (Smaldone & Ritholz 2011). Detta ansåg 

vårdnadshavarna bero på att många stödgrupper inte tar hänsyn till barnets ålder, typ av 

diabetes eller behandling. Detta ledde till att vårdnadshavarna upplevde en svårighet att 

ta del av de råd och stöd som gavs (Boogerd et al. 2015). De beskrev även problematik 

med att få tiden att räcka till för att kunna delta i dessa grupper. De poängterade att 

stödgrupper online vore en god idé (Holtslander et al. 2012) 

 

Vårdnadshavare uppgav att vissa viktiga personer i deras omgivning var rädda för att 

ansvara över barnets DT1 (Smaldone & Ritholz 2011). De upplevde sig inte bli 

förstådda av omgivningen och viktiga personer i deras närhet vilket skapade en känsla 

av ensamhet och isolering (Boogerd et al. 2015). De beskrev hur de upplevde att viktiga 
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personer i omgivningen samt utomstående inte förstår innebörden av DT1 och dess 

behandling. Att ansvara för ett barn med DT1 påverkar inte bara vårdnadshavarnas 

sociala nätverk och umgänge utan även deras förmåga att arbeta (Smaldone & Ritholz 

2011). Det beskrevs i studierna att vårdnadshavare upplevde ensamhet. Vårdnadshavare 

uppgav hur DT1 inte enbart påverkar dem utan drabbade hela familjen (Holtslander et 

al. 2012). Studier visade också på att DT1 kan påverka vårdnadshavares relation till 

varandra (Bowers et al. 2009). Vårdnadshavarna beskrev vikten av att arbeta 

tillsammans som ett team, vilket hade en positiv inverkan på relationen. Detta 

samarbete resulterade även i att vårdnadshavarnas upplevelser av ensamhet reducerades 

(Smaldone & Ritholz 2011). 

  

Att tvingas acceptera och hantera  

Vårdnadshavare beskrev att de lärde sig hantera barnets sjukdom och att leva parallellt 

med den. Det uttrycktes dock att de aldrig riktigt nått en acceptans av diagnosen 

(Bowers et al. 2009). Vårdnadshavare förklarade svårigheter med att hantera barnets 

DT1 och att det uppstod en frustration och upprördhet kring DT1 (Grey et al. 2011). För 

att kunna hantera sjukdomen bättre var det viktigt att vårdnadshavarna arbetar 

tillsammans som ett team (Smaldone & Ritholz 2011). Vårdnadshavarna upplevde ökad 

trygghet i att sjukvården fanns tillgänglig dygnet runt. Detta gjorde att vårdnadshavarna 

lättare kunde hantera DT1 i hemmet (Boogerd et al. 2015).  

 

Våga släppa kontrollen  

Lämna över ansvaret 

En upplevelse av rädsla och oro uppstod då barnen ville utföra fysiska och sociala 

aktiviteter där vårdnadshavare inte kan delta. Det uppstod då vårdnadshavarna måste 

lämna över ansvaret till utomstående exempelvis vid lek hos kompisar (Smaldone & 

Ritholz 2011). Vårdnadshavare uttryckte att denna rädsla och oro främst berode på 

risken för att barnet skulle drabbas av komplikationer (Boogerd et al. 2015). Detta ledde 

till splittrade känslor hos vårdnadshavarna då de vill att barnen ska uppleva 

självständighet och inte känna sig hämmade av sin DT1 (Smaldone & Ritholz 2011). 

Det resulterade i att vårdnadshavarna upplevde sig vara maktlösa (Boogerd et al. 2015). 

Vårdnadshavare upplevde en förlust av kontroll då barnen nådde en högre ålder och 

krävde större självständighet. Denna självständighet ledde till att barnen tar större 

ansvar över sin DT1. När barnen blev äldre och förflyttades till vuxenvård upplevde ofta 

vårdnadshavare även här en känsla av förlust (Bowers et al. 2009). Vårdnadshavarna 

upplevde stor påfrestning under den tid då barnen strävade efter mer självständighet 

(Paterson & Brewer 2009). Vårdnadshavare uttryckte även en rädsla inför när barnen 

ville bli mer självständiga genom att flytta hemifrån och de förlorar all kontroll 

(Smaldone & Ritholz 2011). De förklarade att den största anledningen till denna oro 

berodde på att de är oroliga över att deras barn inte är redo att ta över allt ansvar över 

sin DT1 (Paterson & Brewer 2009). Vårdnadshavare förklarade att de och deras barn 

inte alltid är överens om hur DT1 ska skötas (Paterson & Brewer 2009). Ett flertal 

studier påvisade att vårdnadshavare upplevde känslor som oro och upprördhet då de 
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tänker på barnets framtida hälsa och på de komplikationer DT1 kan medföra (Bowers et 

al. 2009; Boogerd et al. 2015). Detta nämner även Paterson & Brewer (2009). 

 

Trygghet under skoltid 

En studie visade att vårdnadshavares upplevelser av trygghet till förskolor och skolor 

varierade och baserades på personalens inställning till DT1 (Smaldone & Ritholz 2011). 

Det framkom i en studie utförd av Paterson och Brewer (2009) att vårdnadshavare 

upplevde att vissa lärare enligt dem ansåg att då barnen nått högre ålder, bör ta det 

största ansvaret kring sin DT1 då de nästan är vuxna. Detta gjorde att vårdnadshavarna 

upplevde att lärarna inte längre ville samarbeta med dem gällande barnets DT1 

(Paterson & Brewer 2009). Tryggheten ökade när personalen visade ett intresse, 

delaktighet och en vilja av att lära sig att hantera DT1 (Smaldone & Ritholz 2011). Det 

kunde ske genom att personalen utförde och tog del av utbildning från sjukvården 

(Boogerd et al. 2015). En studie som inriktar sig på sjuksköterskans roll till barn med 

DT1 i skolor, visade att sjuksköterskan måste skapa en kontinuerlig dialog med både 

barn, vårdnadshavare samt annan skolpersonal. Den påvisade också att dialogen bör 

bestå av kontinuerlig feedback. Detta resulterade i att all personal fick samma 

information om barnets DT1 vilket minskade riskerna för missförstånd och ökade 

vårdnadshavarnas tillit. Genom att skapa en dialog mellan de olika parterna skapades en 

ökad trygghet hos vårdnadshavarna gällande barnen och deras DT1 i skolan ytterligare 

(Thorstensson, Fröden, Vikström & Andersson 2016). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är utförd genom granskning av vetenskapliga artiklar. Detta medför att 

studiens resultat baseras på sekundära källor istället för primära källor såsom 

exempelvis intervjuer. Segesten (2017) beskriver att genom att utföra en litteraturstudie 

kan en tydlighet i vad som har undersökts respektive inte undersökt synliggöras. Det 

visar även vad dessa forskningar kommit fram till. Syftet med en litteraturstudie är att 

kartlägga ett visst ämne för att med hjälp av denna kartläggning finna de områden som 

går att förbättra inom omvårdnadsarbetet (Segesten 2017, s. 108). Detta ledde till att en 

litteraturstudie valdes att utföras. 

För att söka väsentliga artiklar till litteraturstudien identifierades de bärande begreppen i 

litteraturstudiens syfte. De bärande begreppen skrevs sedan in i Cinahl Headings samt 

MeSH termer för att få fram sökorden som representerade begreppen. Dessa sökord 

användes sedan i databaserna Cinahl och PubMed för att finna relevanta artiklar. Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver vikten av att använda en tydlig och konkret sökstrategi 

för att finna relevanta artiklar. Detta leder också till att artikelsökningen hålls inom 

området då sökningens omfattning och djup begränsas (Olsson och Sörensen 2011, 

s.279). Att Cinahl och PubMed användes till att söka artiklarna stärker denna 

litteraturstudie då dessa databaser lägger stort fokus på vård och omvårdnad  
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En styrka med arbetet är att det från början dokumenterats och planerats kring 

litteraturstudien. Detta är något Östlundh (2017, s. 61–62) nämner som viktigt vid 

presentationen av litteratursökningen. En svaghet som kan uppstå vid artikelsökning är 

att egna åsikter, värderingar samt förutfattade meningar färgar artikelsökningen. Detta 

betyder att artiklar utefter deras rubriker och abstrakt väljs bort då författarna inte finner 

dem av värde. Det kan i sin tur påverka dataanalysen och litteraturstudiens resultat. 

Fransson (2007) förklarar att informationssökning på internet leder till stora mängder 

information och att författare måste välja bort vissa källor för att avgränsa antalet 

artiklar. Han förklarar också att alla parter påverkas av deras världsbild vilket påverkar 

informationssökningen (Fransson 2007, s. 106). Granskning och jämförandet av 

artiklarnas innehåll utfördes genom att författarna var för sig sorterade ut bärande 

begrepp, likheter och olikheter mellan de olika artiklarna. Vid redovisningen av 

författarnas fynd upptäcktes att samma stycken i texten ansetts var av värde. Efter detta 

moment utfördes en noggrann granskning av dessa stycken för att genom denna process 

finna litteraturstudiens bärande begrepp, likheter och olikheter. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskriver att det finns olika metoder att utföra sammanställning av 

olika studiers resultat. Ett sätt är att genom systematisk granskning och identifiering av 

begrepp och teman i de olika artiklarna, för att sedan sammanställa dessa i ett resultat 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s. 111). 

  

Olsson och Sörensen (2017) beskriver reliabilitet som en likhet mellan olika mätningar 

det vill säga att studien har hög reliabilitet om resultatet blir densamma vid olika 

tillfällen (Olsson och Sörensen 2017, s 123). Då det i litteraturstudien har förts en tydlig 

och konkret sökstrategi med noggrann dokumentation samt att en systematisk 

granskning och identifiering utförts stärks litteraturstudiens reliabilitet.  

Litteraturstudiens resultat stärks även av att majoritetet av de utvalda artiklarnas resultat 

påvisade att det finns ett samband mellan barnets DT1 och vårdnadshavares upplevda 

hälsa. Detta stärker litteraturstudiens generaliserbarhet och trovärdighet då artiklarna 

som använts är utförda i olika länder, under olika tidpunkter och olika 

undersökningsgrupper. Detta betyder att vårdnadshavare till barn med DT1 upplever 

liknande känslor oavsett bakgrund och kultur. Då vårdnadshavare i denna 

litteraturstudie är den person som har det juridiska ansvaret kring barnet innebär detta 

att litteraturstudiens resultat kan tillämpas till olika individer som ansvarar för barnet. 

Det kan innebära att vårdnadshavare till barn drabbade av sjukdom utöver DT1 kan 

uppleva liknande resultat. Att litteraturstudien nått samma resultat som tidigare 

forskning stärker även trovärdigheten. Olsson och Sörensen (2011) beskriver hur en 

studies generaliserbarhet innebär att resultatet går att tillämpa till andra grupper än den 

som undersöks. Genom att generalisera resultatet kan slutsatser dras (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 257). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) nämner att studiers 

trovärdighet ökar om flera artiklar påvisar likadana resultat oavsett vem som utfört 

studien eller var den är utförd. Det är dock viktigt att de grupper som undersöks har 

vissa likheter (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, ss.110). Under dataanalysen 

upptäcktes det även att flera av de utvalda artiklarna var genomförda av samma 

författare. Detta kan vara både positivt och negativt. Resultatet kan påverkas negativt 

genom att det blir begränsat men kan också ha sina fördelar då författarna kan ha stora 

kunskaper kring det undersökta området. Litteraturstudiens validitet stärks av att 

tidigare forskning kommit fram till liknande resultat. Detta betyder att litteraturstudiens 

resultat är relevant för litteraturstudiens syfte och problemformulering.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att om vårdnadshavare inte upplever stöd samt om de känner sig 

ensamma ökar risken för känslor som rädsla, sorg, oro och skuld. Detta kan då leda till 

ångest, stress, depression samt en upplevelse av otrygghet till DT1. Vårdnadshavare 

uttrycker då ett ökat kontrollbehov över barnet då rädsla för hur sjukdomen ska påverka 

barnets framtida hälsa förekommer. 

 

Känslomässig påverkan 

Resultatet visar på att vårdnadshavare uttrycker att de upplever emotionell och psykisk 

påverkan då deras barn diagnostiseras med DT1. Dessa känslor följer även med vid 

utskrivning från sjukvården samt vid försämring av barnets hälsa. De emotionella och 

psykiska känslorna kan vara ångest, stress, sorg och skuld. Enligt Wiklund (2003) kan 

känslan av skuld leda till ett lidande. Lidandet kan i sin tur leda till en känsla av att inte 

kunna leva sitt liv så som önskas (Wiklund 2003, s. 97). En studie visar hur 

vårdnadshavares välmående och deras stressupplevelser har en påverkan på barnets 

hälsa alltså i detta fall HbA1c värden. Det påvisades även att barnets HbA1c värden i 

sin tur påverkade vårdnadshavares välmående (Nieuwesteeg, Hartman, Aanstoot, van 

Bakel, Emons, van Mil & Pouwer 2016). Att vårdnadshavare till barn med DT1 

upplever emotionell och psykisk påverkan kan leda till ett lidande och ohälsa. Detta kan 

bero på att de upplever en känsla av att vara begränsade. När sjukdom drabbar en 

individ förändras även dennes syn på sig själv samt omvärlden. Detta kan innebära att 

DT1 påverkar vårdnadshavarens upplevelse av sig själv och omvärlden då de oftast bär 

det största ansvaret.  Att ständigt uppleva emotionell och psykisk påverkan kan 

möjligtvis leda till somatiska symtom. Detta innebär att vårdnadshavare riskerar att 

drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa vilket kan leda till ökat lidande. Då 

vårdnadshavares upplevda hälsa har stor betydelse för barnets hälsa är det av stor vikt 

att vårdpersonal uppmärksammar detta samband. Att vårdnadshavare kan sätta ord på 

sina känslor och beskriva hur de uppkommer, kan öka utomstående samt 

vårdpersonalens möjlighet till att erbjuda stöd. Det kan möjligtvis bli enklare att erbjuda 

stöd som är anpassat utefter vårdnadshavare behov om denne har förmågan att uttrycka 

sina upplevda känslor.  

 

Ensamhet och behov av stöd 

Resultatet tyder även på att vårdnadshavare till barn med DT1 upplever behov av stöd i 

olika former. Detta kan vara genom information från sjukvård eller genom att delta i 

stödgrupper. Det kan bero på att exempelvis personer i deras sociala nätverk tar avstånd 

på grund utav rädsla samt brist på förståelse för DT1 vilket leder till en känsla av 

ensamhet. Litteraturstudiens resultat visar att en god relation samt teamarbete mellan 

vårdnadshavare reducerar upplevelsen av att vara ensam. Wiklund (2003) förklarar att 

om gemenskapen och sambandet med viktiga personer försvinner kan en känsla av 

otillräcklighet och skam uppstå vilket då leda till ett lidande (Wiklund 2003, s.113). En 

studie visar på hur sambandet mellan vårdnadshavares relation till varandra samt deras 

upplevelse av stress har en koppling till barnets DT1 och deras HbA1c värden (Moreira 
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& Canavarro 2016).  När barnet insjuknar och familjens vardagliga rutiner vänds upp 

och ner kan vårdnadshavarna få en känsla av ensamhet och att viktiga personer i 

omgivningen tar avstånd. Det kan resultera i att gemenskapen och känsla av 

sammanhang förloras vilket då kan leda till ohälsa uppstår. Då det finns en koppling 

mellan vårdnadshavares relation till varandra och barnets välmående bör det 

uppmärksammas inom vården. Vården kan möjligen erbjuda teambuilding för att på 

detta sätt främja barnets samt vårdnadshavares hälsa.  

 

Att tvingas acceptera och hantera 

I litteraturstudiens resultat uttrycker vårdnadshavare att de lärt sig att leva med 

sjukdomen men att de aldrig når en fullständig acceptans av diagnosen. De förklarade 

även att hanteringen av sjukdomen underlättas om vårdnadshavarna arbetar som ett 

team. Birkler (2007) beskriver hur en acceptans till sjukdomen behövs för att kunna 

uppleva friskhet och hälsa trots diagnostisering (Birkler 2007, s.72). En studie har funnit 

resultatet att det är av vikt att sjukvården ser familjer som individuella då stöttningen de 

är i behov av är subjektivt och kan variera (Castensøe-Seidenfaden, Teilmann, Kensing, 

Hommel, Olsen, & Reventlov -Husted 2016). En vårdnadshavare som inte upplever 

kontroll och trygghet till sjukdomen kan möjligtvis inte heller hantera och acceptera 

den. Det är därför viktigt att vårdpersonal erbjuder vägledning och stöttning. Stödet bör 

anpassas utefter vårdnadshavarens behov, för att lättare kunna nå en acceptans till 

sjukdomen. Genom att vårdnadshavaren accepterar sjukdomen finns det en möjlighet att 

upplevelsen av hälsa kan uppnås trots barnets diagnos. Vårdnadshavares attityd till 

sjukdomen kan även påverka barnens acceptans till sin DT1 och deras inställning till 

hur de låter sjukdomen påverka deras liv.  

 

Att lämna över sitt ansvar  

Resultatet i litteraturstudien visar att vårdnadshavarna upplever oro och rädsla inför att 

barnen blir mer självständiga. Detta resulterar i att vårdnadshavarna upplever en förlust 

av kontroll samt rädsla inför barnets hälsa. Resultatet i en studie visar att 

vårdnadshavare oroar sig över barnens framtida hälsa i och med de komplikationer DT1 

kan föra med sig. Vårdnadshavare uttrycker även en känsla av att deras barn inte tar 

sjukdomen på allvar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av att känna och 

att uppleva kontroll då det påverkar känslan av trygghet till sjukdomen (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 84). En tidigare studie visar att vårdnadshavarna upplever en förlust 

av kontroll då barnet når en högre ålder och ska ta över ansvaret över sin DT1 

(Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Vårdnadshavare kan uppleva det som påfrestande 

att ständigt uppleva en oro inför deras barns självständighet. Detta kan resultera i ett 

lidande samt en upplevelse av ohälsa hos vårdnadshavarna då de upplever att de förlorar 

kontrollen när deras barn strävar efter självständighet. Vilket kan leda till att 

vårdnadshavares känsla av trygghet reduceras då barnet tar över ansvaret över sin DT1.  

Detta betyder att vårdnadshavarens behov av att uppleva kontroll kan vara 

sammankopplat med deras upplevelse av trygghet. Möjligtvis kan det innebära att 

vårdnadshavare som upplever trygghet exempelvis genom att utomstående och barnet är 

väl insatta i barnets DT1 upplever sig ha kontroll. Trots att vårdnadshavarna lämnat 
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över ansvaret över barnets DT1 till någon annan. Det innebär att vårdnadshavarnas 

upplevelse av ohälsa reduceras.  

 

Trygghet under skoltid   

Litteraturstudiens resultat tyder på att det är av stor vikt att vårdnadshavarna upplever 

trygghet till skolpersonal. Denna trygghet uppnås då skolpersonal visar intresse för 

barnets DT1 men också att det förs en kontinuerlig dialog och feedback mellan de olika 

parterna. Detta resulterar i att alla parter har tillgång till samma information vilket ökar 

vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet. En studie utförd av Nieuwesteeg et al. (2016) 

visar att det finns ett sammanband mellan vårdnadshavares välmående och barnets 

HbA1c värde (Nieuwesteeg et al. 2016). Då barn i Sverige vanligtvis spenderar stora 

delar av sin vardag i skola samt förskola är det viktigt att vårdnadshavaren upplever 

trygghet i att lämna över ansvaret över deras barn till skolpersonalen. Därför är det av 

stor betydelse att vårdnadshavarna tillsammans med skolpersonal och skolsköterska har 

kontinuerliga dialoger med feedback. Det innebär att det kan vara viktigt att skolor tar 

sig tid till att föra dessa dialoger med vårdnadshavare samt att personalen får utrymme 

till utbildning kring DT1. Detta kan leda till att vårdnadshavarnas upplevelse av 

trygghet till skolan kan stärkas. Det kan resultera i att vårdnadshavarnas upplevelse av 

ohälsa minskar vilket i sin tur kan ha betydelse för barnets välmående. 

 

SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar på att det finns en tydlig sammankoppling mellan 

vårdnadshavares hälsa och barnets DT1. Vårdnadshavarna uttryckte att de upplever 

känslor såsom oro, ångest, sorg och rädsla samt att de har ett stort behov av stöd. Att 

majoriteten av de utvalda studierna funnit samma eller liknande resultat påvisar att 

ämnets kunskapskarta är både bearbetat samt utvecklat. Studien visar ett tydligt 

samband mellan vårdnadshavarens upplevda hälsa, trygghet och kontroll med det stöd 

vårdnadshavare upplever. Detta samband visar att om vårdnadshavare erbjuds stöd i 

olika former samt utefter deras behov kan upplevelse av ohälsa reduceras. Eftersom 

litteraturstudiens resultat tyder på att barnet påverkas av vårdnadshavarnas upplevda 

hälsa bör detta samband uppmärksammas. Detta kan leda till hållbar utveckling då 

behovet av vård hos både vårdnadshavare och barnet kan reduceras.  Det kan i sin tur 

påverka samhällskostnader, minska miljöpåverkan och öka vårdresurser.  
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BILAGA 1 

Titel: 

Författare & Årtal: 

Tidskrift: 

Syfte  Metod  Resultat 

Parent´s experiences, needs, 

and preferences in pediatric 

diabetes care: Suggestions 

for improvement of care and 

the possible role of the 

internet. A qualitative study.  
 
Boogerd, E. A., Maas-van 

Schaaijk, N. M., Noordam, 

C., Marks, H. J. G. & 

Verhaak, C. M. (2015) 

 

Journal for specialists in 

pediatric nursing  

Syftet var att 

undersöka föräldrar 

till barn med 

diabetes typ 1´s 

behov och 

preferenser gällande 

barnsjukvård samt 

internet rådgivning 

Föräldrarna deltog i 7 

fokusgruppsintervjuer. 

Resultatet visar vad 

föräldrar föredrog gällande 

sjukdomsinformation, 

stödgrupper och tillgång till 

vårdpersonal rådgivning.  

Chronic Sorrow in parents of 

children with type 1 diabetes 

 

Bowers, S., Lowes, L., 

Warner, J. & Gregory, J. W. 

(2009) 

 

Journal of advanced nursing 

syftet är att utforska 

föräldrars långsiktiga 

erfarenheter av att 

leva med ett barn 

med diabetes typ 1 

Djupintervju  Ökad förståelse över 

föräldrars erfarenheter av 

sorg och hur sjukvården kan 

med denna kunskap stötta 

föräldrarna.  

Coping Skills Training for 

Parents of Children With 

Type 1 Diabetes: 12-Month 

Outcomes 

 

Grey, M., Jaser, S., 

Whittemore, R., Jeon, S. & 

Lindemann, E. (2011) 

 

Nursing Research 

Syftet var att jämföra 

två 

utbildningsgrupper 

av föräldrar till barn 

med diabetes typ 1 

Två randomiserade 

grupper där de sedan 

jämförde barnens 

hbA1c. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna, dock 

ansåg föräldrarna att de fick 

en ökad förmåga till att 

hantera diabetes typ 1. 

Finding straight answers: 

identifying the needs of 

parents and service 

providers of adolescents 

Att utforska 

föräldrars behov av 

online social 

stöttning 

14 grupper intervjuades Resultatet visar att föräldrar 

har ett behov av onlinestöd 

genom kontakt med andra 

föräldrar och tillgång till 
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with type 1 diabetes to aid in 

the creation of an online 

support intervention. 

Holtslander, H., Kornder, 

N., Letourneau, N., Turner, 

H. & Paterson, B. (2012).  

Journal of clinical nursing 

information.  

Nighttime Caregiving 

Behaviors Among Parents of 

Young Children With Type 

1 Diabetes: Associations 

With Illness Characteristics 

and Parent Functioning. 

 

Monaghan, M. C., Hilliard, 

M. E., Cogen, F. R. & 

Streisand, R. (2009).  

 

Families, Systems, & Health,  

Att utforska hur ofta 

Vårdnadshavare tar 

blodsockerkontroller 

på nätterna. 

En beskrivande studie 

med intervjuer av 

Vårdnadshavare till 

barn med barn med 

diabetes typ 1. 

Resultat visade att 1 av 3 

vårdnadshavare utförde 

minst en nattlig 

blodsockerkontroll. 

Needs for social support 

among parents of 

adolescents with diabetes 

 

Paterson, B. & Brewer, J. 

(2009) 

 

Journal of nursing and 

healthcare of chronic illness.  

Att undersöka 

föräldrar till 

tonåringar med 

diabetes typ 1´s 

perspektiv gällande 

deras behov av 

socialt stöd. 

Singel intervjuer med 9 

föräldrar.  

Resultatet visade att 

föräldrars behov av stöd 

kretsar kring överlämnandet 

av ansvaret till barnet. 

Associations of Parent 

Coping, Stress, and Well-

Being in Mothers of 

Children with Diabetes: 

Examination of Data from a 

National Sample. 

 

Randi Streisand, R., 

Mackey, E. R. & Herge, W. 

(2010).  

 

Maternal and Child Health 

Journal 

Syftet var att 

utforska data kring 

föräldrars upplevelse 

av stress, 

självkänsla, psykiska 

samt psykosocialt 

mående 

Utforskning av data 

genom ett nationellt 

datasystem.  

Resultatet visade att 

föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 upplevde 

aggression, rädsla, sorg och 

hjälplöshet samt att de 

upplevde känslor av ångest 

och löpte risk för att drabbas 

av traumatisk stress.   

Perceptions of parenting syftet är att utforska semi strukturerade Tre huvudteman 
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children with type 1 diabetes 

diagnosed in early childhood 

 

Smaldone, A. & Ritholz, M. 

D. (2011) 

 

Journal of pediatric health 

care 

den psykosociala 

anpassningen hos 

föräldrar till barn 

med diabetes typ 1. 

intervjuer identifierades så som ångest, 

rädsla och frustration.    

Parental anxiety and 

depression associated with 

caring for a child newly 

diagnosed with type 1 

diabetes: Opportunities for 

education and counseling. 

 

Streisand, R., Mackey, E. R., 

Elliot, B. M., Mednick, L., 

Slaughter, I. M., Turek, J. & 

Austin, A. (2008).   

 

Patient Education and 

Counseling,  

Att utforska 

föräldrars upplevelse 

av ångest och 

depression vid 

diagnostisering av 

diabetes typ 1 hos 

barn. 

102 föräldrar skattade 

sina känslor av stress, 

ångest och självförmåga 

fyra veckor efter 

diagnosen. 

Resultatet visade att 

känslorna påverkar varandra 

samt att vissa av dessa gav 

större risk att drabbas av 

ångest och depression. 

Swedish school nurses 

experiences in supporting 

students with type 1 diabetes 

in their school environment 

 

Thorstensson, S., Fröden, 

M., Vikström, V. & 

Andersson, S. (2016) 

Nordic journal of nursing 

research 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

stötta barn med 

diabetes typ 1 

Intervjuer av 6 st 

skolsköterskor och 

analyserat datan med 

kvantitativ ansats 

Resultatet visar att 

skolsköterskans stöttande 

roll har betydelse för barnen 

samt deras vårdnadshavare 

och deras upplevelse av att 

känna tillit. 

 


