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Sammanfattning    

Diabetes typ 1 är idag ett växande problem bland barn och ungdomar i Sverige. Den 

kroniska sjukdomen innebär ett stort egenvårdsansvar. Hälso- och sjukvården har till 

uppgift att stödja egenvården genom att informera om hur de berörda kan förhindra 

allvarliga följder som kan uppkomma samt stötta de berörda till en bra livsstil som 

gynnar sjukdomen. Som sjuksköterska kan man möta de här barnen med diabetes typ 1 

och deras föräldrar på vårdcentraler och sjukhus. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om de känslor och den kunskap föräldrar innehar för att kunna stötta dem på 

bästa sätt. Syftet med uppsatsen är därför att beskriva föräldrars upplevelser av att leva 

med ett barn som har diabetes typ 1. Metoden vi valt att använda oss av är en 

litteraturstudie med grund i 8 kvalitativa artiklar som behandlar föräldrars upplevelser 

av att leva med ett barn med diabetes typ 1 i vardagen. Vi identifierade tre teman och 

nio underteman. Vårt resultat visar på en ständig oro hos föräldrarna. Tankarna på det 

drabbade barnet och sjukdomen finns ständigt i deras medvetande. Redan under barnets 

unga år infinner sig en oro hos föräldrarna inför tonårsperioden då barnet ska ges ett 

ökat egenvårdsansvar. Denna oro yttrar sig sedan i ett kontrollbehov vilket påverkar 

relationen mellan föräldrar och barn. Oron grundar sig i föräldrars upplevelse av 

kontrollförlust. Föräldrarna upplever även en brist på stöd ifrån hälso- och sjukvården. 

Diskussionen behandlar behovet av ett ökat stöd till både föräldrar och barn för att 

underlätta deras vardag. Även idén om en enskild kontaktperson till tonåringar lyfts 

fram. Vidare behandlas även hur uppmuntran och stöd från föräldrar kan förbättra och 

stärka förmågan till egenvård hos tonåringar samt behovet av upplyst skolpersonal för 

att tillgodose de drabbade barnens rättigheter. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, föräldrar, barn, upplevelser, oro, egenvård, stöd, kontroll.  
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INLEDNING 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och därigenom ger 

påverkan på hela familjen, inte minst föräldrarna som ges ett ökat ansvar. Området 

intresserar oss då vi kommer att träffa de här barnen och deras föräldrar på våra första 

arbetsplatser inom yrket som sjuksköterskor, på dels en barnavdelning samt en 

diabetesavdelning. Nära koppling till sjukdomen finns även inom en av våra familjer. 

Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om de känslor som föräldrar kan ha för att 

kunna stötta dem på bästa sätt. Vi har därför valt att skriva om hur föräldrar till barn 

med diabetes typ 1 upplever vardagen. 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 kallas ofta för barn- och ungdomsdiabetes då det främst är denna typ 

barn drabbas av (Leger, 2008). Diabetes typ 1 är en autoimmun kronisk sjukdom som 

innebär att insulinproduktionen från bukspottkörteln har upphört vilket gör att den 

drabbade flera gånger dagligen är beroende av insulinbehandling för att överleva 

(Leger, 2008). 

 

Sverige är det land i världen efter Finland med störst andel insjuknande i diabetes typ 1 

(Fritz, 2010). I Sverige lider cirka 8000 barn av diabetes typ 1, och man uppskattar att 

ungefär 750 barn under 14 år insjuknar varje år. Diabetes typ 1 har ökat med 50 % hos 

barn de senaste 20 åren (Klasén McGrath, 2010), och sjukdomen kryper allt lägre ner i 

åldrarna (Leger, 2008). Varje människa upp till 18 års ålder räknas enligt 

barnkonventionen (1989) som ett barn. Orsakerna till att vissa barn utvecklar diabetes är 

ännu inte helt kända, men Leger (2008) skriver att det skulle kunna finnas ett samband 

mellan dels en genetisk känslighet och dels utlösande omgivningsfaktorer. De här 

omgivningsfaktorerna kan exempelvis vara en infektion hos modern under graviditeten 

eller snabb viktökning antingen under fosterlivet eller tidigt i barnets liv för att 

sjukdomen ska utvecklas. 

 

Kosten har en betydande del i behandlingen av diabetes typ 1. Då föräldrar oftast 

ansvarar för barnets matintag bör de vid insjuknandet få träffa en dietist, då en stor del 

av egenvården syftar till att hålla blodglukosen på en jämn nivå för att förhindra de 

komplikationer som annars kan uppstå. Familjen och den drabbade får lära sig att 

anpassa insulindosen efter kosten samt vikten av regelbundna mattider och 

gemensamma måltider. Störst påverkan på blodglukosnivån har kolhydrater. 

Kolhydrater innefattar sockerarter, kostfibrer och stärkelse. Kolhydrater finns i 

livsmedel som frukt, grönsaker, pasta, bröd och godis (Leontos, 2003).  

 

En felbehandlad diabetes typ 1 kan leda till en rad komplikationer. Ketoacidos är ett 

allvarligt tillstånd till följd av högt blodglukos och förknippas med symtom som 

acetondoftande andedräkt, buksmärta, illamående, kräkningar, djup och häftig andning, 

medvetandesänkning och i värsta fall koma (Gattullo, 2008). Vid bristfällig 

insulinproduktion kan cellerna i kroppen inte ta in glukos från blodet vilket resulterar i 

förhöjda glukosnivåer i blodbanan, hyperglykemi. Hyperglykemi kan även uppstå då 
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insulinbehandlingen är för låg i förhållande till kolhydratintaget. Typiska symtom som 

kan uppkomma vid hyperglykemi är ökade urinmängder, törst, trötthet, viktnedgång 

samt synförändringar (Leger, 2008). Hypoglykemi är ett annat allvarligt tillstånd som 

kan uppkomma då glukoshalten i blodet istället blir för låg. Detta kan ske genom att 

barnet erhållit för stor insulindos, ej ätit tillräckligt eller varit mer fysisk aktiv än 

normalt (Gattullo, 2008). Enligt Tiberg och Wennick (2009) stimulerar fysisk aktivitet 

glukosupptaget i cellerna vilket leder till sänkta glukosnivåer i blodet. Föräldrar och det 

drabbade barnet bör därför inför barnets aktivitet ta ställning till eventuell sänkning av 

insulindosen eller ökat kolhydratintag. Trötthet, irritabilitet, hungerkänslor, darrighet, 

blekhet, förvirring samt medvetandesänkning är symtom på hypoglykemi.  

 

Dahlberg, Segesten, Nystöm, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver begreppet 

livsvärld som människans vardagsvärld, den verklighet hon möter i det dagliga livet och 

som tas för given. Människan förstår och erfar situationer och upplevelser utifrån sin 

unika livsvärld. Tiberg och Wennick (2009) skriver att när ett barn diagnostiseras med 

diabetes typ 1 påverkar det hela familjen. Under första tiden behöver familjen stöd och 

vägledning i den svåra situationen som många drabbade familjer beskriver som en 

ständig läroprocess. De måste lära sig vikten av de förändrade matvanor som sjukdomen 

kräver, kontrollera glukosnivåerna, bemästra insulinhanteringen, vara uppmärksam på 

symtom till följd av komplikationer samt hitta nya fungerande rutiner i vardagen. När 

barn insjuknar i diabetes typ 1 kan det innebära en förändrad livsvärld för hela familjen. 

 

Egenvård 

I de nationella riktlinjerna för diabetesvården (socialstyrelsen, 2010) står det att hälso- 

och sjukvården har till uppgift att stödja egenvården genom att informera om hur de 

berörda kan förhindra allvarliga följder som kan uppkomma samt stötta de berörda till 

en livsstil som gynnar sjukdomen.  

 

Vid diabetes typ 1 kan man påverka sin hälsa mycket själv genom att utföra den 

egenvård som krävs. Orem i Kristoffersen (2006) beskriver egenvård som något man på 

eget initiativ utför för sig själv och beroende eller hjälplösa familjemedlemmar. Ett 

tydligt mål ska finnas med de handlingar som utförs. Orem beskriver vidare sex olika 

egenvårdsbehov att ta hänsyn till vid sviktande hälsa. Dessa är: behovet av att efterfölja 

medicinska ordinationer, observera negativa effekter av den medicinska behandlingen, 

observera konsekvenser av sjukdomen, vid sviktande hälsa uppsöka hälso- och 

sjukvården, behovet av att acceptera sin nya situation samt lära sig leva med sin nya 

sjukdom på ett sätt som främjar den personliga utvecklingen (Kristoffersen, 2006). 

 

Föräldrar har en stor roll i sitt barns vård och hantering av den kroniska sjukdomen i 

vardagen. Beroende på vilken ålder barnet befinner sig i är det i olika sorters behov av 

hjälp och stöd ifrån sina föräldrar. Små barn upp till sju års ålder är i behov av föräldrars 

hjälp med blodglukosmätningar och insulininjektioner. Äldre barn upp till tolv år klarar 

ofta själva av de praktiska momenten men är i behov av stöd och påminnelser från 

föräldrar. Här har föräldrar även en viktig roll i att föra resonemang med sina barn kring 

reglering av doser samt hur kostintag och fysisk aktivitet påverkar blodglukosnivåerna. 

Föräldrar till barn i tonåren bör tänka på att respektera och uppmuntra barnets 
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självständighet och låta det bära huvudansvaret. Det är dock viktigt att inte fullständigt 

släppa taget utan finnas som ett stöd i bakgrunden (Tiberg & Wennick, 2009). 

 

Enligt Kelo, Martikainen och Eriksson (2011) är familjens stöd och föräldrars 

kunskaper om, och förmåga att hantera sjukdomen en viktig förutsättning för deras 

barns hanterande av sin diabetes typ 1. Föräldrar behöver därför anpassa sig till det 

levnadssätt som krävs och känna sig trygga i detta för att kunna stötta sina barn på bästa 

sätt. Dahlberg et al. (2003) menar att trygghet är en känsla som grundar sig i inre 

mognad, en känsla av kontroll och kunskap, goda och pålitliga relationer samt en positiv 

miljö. Upplevelse av kontroll kan handla om att känna sig inbegripen i sjukdomen 

genom adekvat information som beskriver vad den innebär och dess risker, vara 

införstådd i den vård som ges och varför, förstå vårdarnas handlande samt uppleva att 

de är närvarande. Saknas denna typ av kontroll hos den drabbade leder det till otrygghet, 

vilket betraktas som ett vårdlidande. Ett vårdlidande orsakas av den vård patienten 

erhåller eller lider brist på. Vidare beskriver Dahlberg et al. (2003) otrygghet som den 

negativa motsatsen till trygghet, vilken inträder när individen upplever sig hotad. Det 

kan handla om en sjukdom som hotar tillvaron och som medför upplevelse av 

kontrollförlust. Om hotet försvinner eller om individen upplever att den återfår kontroll 

över situationen så kan trygghet återinfinnas. Kelo et al. (2011) menar att föräldrar med 

hjälp av praktisk, kognitiv och känslomässig stöttning från hälso- och sjukvården kan 

bli mer självständiga och få bättre kontroll över sitt barns vård. 

 

Sjuksköterskans vårdande roll 

En relation med positiv återkopplig från hälso- och sjukvården är viktig för barns 

hantering av sin diabetes. Många barn upplever det som lättare att prata och ställa frågor 

till sjuksköterskor som de har goda relationer med, medan det upplevs svårare att föra 

dialog med läkare (Kelo et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). De handlar om att främja patienters hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. I sjuksköterskors kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005) står det att de ska ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. 

Det innebär att se till det friska hos patienter samt tillvarata patienters och närståendes 

kunskaper och tidigare erfarenheter i vårdandet. Sjuksköterskor ska i sitt arbete främja 

hälsa genom att identifiera hälsorisker och förhindra dem genom att motivera patienter 

till nödvändiga livsstilsförändringar. Det är i detta fall då nödvändigt att identifiera 

förmågan till egenvård hos patienterna. Det ingår även att motverka komplikationer som 

kan uppkomma i samband med vård eller sjukdom. Sjuksköterskor ska kommunicera 

med patienter på ett lyhört sätt samt respektera deras autonomi, integritet och värdighet. 

I sjuksköterskors kompetensbeskrivning står det att vården inom verksamhetsområdet 

innefattar arbete med såväl barn och ungdomar samt vuxna och äldre (Socialstyrelsen, 

2005). I sjuksköterskors primära ansvar ingår det även att visa respekt för patienter och 

närståendes värderingar och förse dem med adekvat information på ett sätt som lämpar 

sig till de specifika mottagarna (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).   

 

Målet med vårdandet är enligt Dahlberg et al. (2003) att lindra lidande och skapa 

förutsättning för att nå välbefinnande. Begreppen är inte nödvändigtvis en motsatts till 



 

 

 4 

varandra, utan det är möjligt att till exempel som kroniskt sjuk uppleva ett 

välbefinnande i vardagen. Författarna beskriver tre former av lidande. Livslidande är 

kopplat till livssituationen som idag ofta associeras till en för hög stressnivå. Ett 

sjukdomslidande är kopplat till ohälsa eller sjukdom och präglas bland annat av dess 

symtom, upplevelser av en förändrad kropp, förlorad kontroll och sårbarhet. Ett 

vårdlidande är orsakat av den vård patienter erhåller eller lider brist på och kan göra att 

patienter kan uppleva sig förbisedda och maktlösa. Dahlberg et al. (2003) skriver vidare 

att de tre formerna även kan appliceras på fenomenet välbefinnande. För att uppnå ett 

välbefinnande i sin sjukdom menar de att man först måste erkänna lidandet. Att agera 

vårdare till patienter eller sitt barn innebär att man blir delaktig i lidandet genom att 

finnas till hands och stötta. Denna delaktighet bidrar med ökade möjligheter för de 

drabbade att uppleva ett välbefinnande. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år insjuknar ca 750 barn under 14 år i diabetes typ 1 och för närvarande lider cirka 

8000 barn i Sverige av den kroniska sjukdomen. Diagnosen kräver stora förändringar i 

vardagen samt ett stort egenvårdsansvar, för barnet och dess föräldrar, som upprepande 

blodglukoskontroller och ändrade kostvanor. Föräldrar har en viktig roll och ett stort 

ansvar i sitt barns vård och hantering av den kroniska sjukdomen, som kan leda till en 

rad allvarliga komplikationer om inte riktlinjerna efterföljs. Sjuksköterskor träffar dessa 

barn och deras föräldrar och har då till uppgift att behandla samt förse både patienter 

och dess närstående med adekvat information. Då föräldrar har en så stor del i vården av 

sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskor har insikt i hur de upplever vardagslivet 

tillsammans med det sjuka barnet.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som 

har diabetes typ 1. 

 

 

METOD 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie som är baserad på kvalitativa primärkällor. 

Axelsson (2008) definierar en systematisk litteraturstudie som ett systematiskt val av 

texter med beskriven sökstrategi, angivna inklusions- och exklusionskriterier samt en 

kvalitetsgranskning av artiklar och analys av deras resultat.  

 

Vi började med en inledande litteratursökning för att få en överblick över det valda 

forskningsområdet. Denna sökning resulterade i att vi kunde utforma vår 

problemformulering och vårt syfte. Därefter inledde vi den egentliga 

litteratursökningen.  
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Datainsamling 

Vi har sökt litteratur i databaserna CINAHL, Pubmed och Medline som är inriktade på 

områdena omvårdnad och medicin. Våra sökningar i databaserna skedde mellan 2012-

01-12 och 2012-02-23. Sökorden vi använde oss av var type 1 diabetes, parent, children 

och experience i olika konstellationer samt med boolesk sökteknik och trunkering. 

Inklusionskriterier vi valde var artiklar som belyser föräldrars upplevelser av att leva 

med ett barn som har diabetes typ 1, publikationsår från 2006 samt peer reviewed. Vi 

läste artiklarnas titlar samt abstrakt på de vi fann relevanta.  

 

CINAHL: Sökning på orden type 1 diabetes, parent* och experience* i fritext gav 107 

träffar. Begränsning till abstrakt/full text/peer reviewed/publikationsår från 2006 gav 17 

träffar. En ny sökning i fritext, där vi bytte ut ordet parent* mot child*, gav 205 träffar. 

Begränsningar till abstrakt/full text/peer reviewed/ publikationsår från 2006 gav 21 

träffar. Av de funna artiklarna exkluderades sedan 27 stycken varav 21 inte var 

relevanta till vårt syfte samt sex stycken som utgick från barns perspektiv. Totalt gav 

sökningarna elva träffar. 

 

Pubmed: Frisökning på orden type 1 diabetes, parent* och experience* gav 189 träffar. 

Med begränsning till fulltext/publikationsår från 2006 gav det 27 träffar. Ordet parent* 

byttes ut mot child* och ny sökning med samma begränsningar gav oss 57 träffar. Av 

artiklarna exkluderades 79 artiklar varav 64 stycken ansågs irrelevanta, åtta var 

reviewartiklar, sex stycken beskrev barns perspektiv samt en vi tidigare funnit. Totalt 

gav sökningarna fem träffar. 

 

Medline: Frisökning med sökorden type 1 diabetes, parent* och experience* gav 187 

träffar. Med samma begränsningar som vi använt tidigare fick vi 29 träffar. Av dem 

exkluderades 23 artiklar varav 17 inte var relevanta till vårt syfte, tre belyste barnens 

upplevelser samt tre artiklar som vi funnit tidigare. Totalt gav sökningen sex artiklar. 

Genom manuella sökningar i tidigare publicerade uppsatser och litteraturöversikters 

referenslistor hittade vi en användbar artikel. 

 

Kvalitetsgranskning av de 23 artiklarna vi fann skedde enligt modellen Critical 

Appraisal Skills Programme, CASP (2002), se bilaga 2. Modellen utgår ifrån tio frågor 

som besvaras med hjälp av artikeln, för att bedöma dess kvalitet. Modellen ifrågasätter 

bland annat artikelns validitet, trovärdighet och relevans för studien. 

Kvalitetsgranskningen ledde till att vi exkluderade 15 artiklar varav tolv av dessa var 

kvantitativa och tre ej motsvarade vårt syfte. Resultatet blev slutligen åtta artiklar. 

 

Analys 

Vi analyserade våra artiklar utifrån Axelssons analysmetod i Granskär (2008). Axelsson 

(2008) beskriver hur analysen börjar med att grundligt gå igenom artiklarna. I en 

översiktstabell skall sedan en sammanfattning av artiklarna samt deras viktigaste 

resultat föras in. Artikelns helhet ska delas upp i delar, för att så småningom identifiera 

en ny helhet i form av en litteraturstudie med teman och underrubriker. För att nå dit 

behöver resultatet först ordnas upp och kategorier urskiljas, förslagsvis med hjälp av att 

markera i texten med olika färgpennor för att ge en lättare överblick över all fakta. All 
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väsentlig data ska sedan sammanfattas och delarna sorteras in och struktureras upp 

(Axelsson, 2008). 

 

För att skapa oss en översiktlig bild av de artiklar vi valt förde vi in dem i en 

översiktstabell vars mall är hämtad från Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i 

Borås (2012), se bilaga 1. Vi läste noggrant igenom artiklarna och dess resultat flertalet 

gånger var för sig, för att få en så tydlig bild som möjligt av vad de tog upp och för att 

kunna sammanställa varje artikels väsentligaste resultat. Detta gjorde att vi kunde 

försäkra oss om att det motsvarade vårt syfte. Under tiden vi läste strök vi under och 

antecknade nyckelord i marginalen i varje artikels resultat. Vi diskuterade sedan 

tillsammans de likheter och olikheter vi fått fram. Vi delade sedan upp resultaten i 

kategorier utifrån de nyckelord vi identifierat och markerade dessa med färgpennor för 

att skapa oss en tydlig översikt. Utifrån dessa markeringar kunde vi sedan identifiera 

likheter och skillnader och skapa nya teman och subteman. Vi identifierade fyra teman, 

men efter noggrannare granskning insåg vi att det ena temat gick in i de andra och kvar 

blev tre huvudteman samt nio subteman. Temanas namn ändras flera gånger under 

skrivandets gång då vi insåg att flera texter föll under samma rubrik. 

 

 

RESULTAT 

Nedan i tabell 1 presenterar vi de teman och subteman som vi identifierade under vår 

analys. 

 

Tabell 1. Översikt av teman och subteman. 

Tema 

 

Subtema 

 

Strävan efter en fungerande vardag 
 Att leva med sitt barns sjukdom 

 Rutiner och hantering av 

sjukdomen 

 Strävan efter normalitet 

 

Behov av stöd 
 Kontakt med sjukvården 

 Kontakt med skola 

 Föräldrar som ett team 

 

Att släppa kontrollen 
 Tidig oro inför tonårstiden 

 Oro över att lämna över ansvaret 

 Oro till följd av kontrollförlust 

 

Strävan efter en fungerande vardag 

Att leva med sitt barns sjukdom 

Då föräldrar fick reda på att deras barn drabbats av diabetes upplevde de alla en rad 

liknande känslor som skuld, rädsla, sorg och förlust av självförtroende (Bowes, Lowes, 

Warner & Gregory, 2009, Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009, Smaldone & 

Ritholz, 2011).  Föräldrar i Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayards (2006) artikel 

beskrev hur en känsla av att behöva vara stark för barnets skull snabbt infann sig, samt 
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hur de snabbt efter diagnos var tvungna att acceptera situationen och börja lära sig det 

som sjukdomen krävde av dem.  

 

Efter den initiala sorgeperioden vid diagnos kände många föräldrar att de var tvungna 

att förlika sig med sjukdomen för att kunna ge sitt barn den bästa möjliga vården 

(Marshall et al., 2009). Många föräldrar upplevde så småningom sjukdomen som en del 

i vardagen och försökte finna en mening med den nya situationen (Bowes et al., 2009, 

Marshal et al., 2009, Wennick & Hallström, 2007). Bowes et al. (2009) skriver dock att 

en del föräldrar aldrig accepterat sitt barns diabetes trots att familjerna levt med 

sjukdomen i mellan sju till tio år. Att ge sitt barn insulininjektioner eller se barnet utföra 

momentet upplevde en del föräldrar fortfarande som väldigt känslomässigt påfrestande 

(Bowes et al., 2009, Sullivan-Bolyai et al., 2006).   

 

Rutiner och hantering av sjukdomen 

Föräldrar insåg att barnets diabetes krävde en ständig planering av vardagslivet vilket så 

småningom blev en del i rutinerna (Bowes et al., 2009, Marshall et al., 2009, Wennick 

& Hallström, 2007, Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Stabiliteten i vardagslivet 

grundade sig på deras kunskaper, rutiner samt erfarenheter, och så länge dessa rutiner 

följdes upplevde föräldrarna att de kunde koppla av i vardagen. Vetskapen om att barnet 

själv kunde meddela sig vid insulinkänningar hjälpte även en del föräldrar att slappna av 

(Wennick & Hallström, 2007, Wennick et al., 2009). Enligt Sullivan-Bolyai et al. 

(2006) och Wennick et al. (2009) gjorde dock medvetenheten om sjukdomens ständiga 

närvaro att föräldrar upplevde en ökad stress och oro i vardagen. I Wennick och 

Hallströms (2007) artikel beskrev föräldrar däremot en vardag som tedde sig likt den 

innan sjukdomen. Dock innebar nya situationer nya sätt att hantera barnets diabetes på, 

vilket skapade frustration då blodglukosnivåerna var svåra att förutsäga (Wennick & 

Hallström, 2007, Wennick et al., 2009).  

 

Strävan efter normalitet 

Så småningom blev stävan efter normalitet något som ansågs viktigt. Många föräldrar 

upplevde att deras barn inte ville sticka ut från mängden och bli annorlunda behandlade 

än deras kompisar (Carroll & Marrero, 2006, Marshall et al., 2009, Sullivan-Bolyai et 

al., 2006). De upplevde även att barnen försökte dölja sin sjukdom och de moment som 

den förde med sig för omgivningen, såsom testning av blodsockret och injektioner 

(Carroll & Marrero, 2006). Trots att föräldrarna var medvetna om att barnet var 

annorlunda gentemot friska barn, då de alltid var tvungna att bära med sig sin 

diabetesutrustning, beskriver Marshall et al. (2009) och Wennick och Hallström (2007) 

hur föräldrar la stor vikt vid att barnet såg sig själv som lika friskt som andra barn. Flera 

föräldrar beskrev hur de hade svårt att se barnet som sjukt och föredrog att se sitt barn i 

första hand, och deras diabetes i andra (Sullivan-Bolyai et al., 2006, Wennick & 

Hallström, 2007). Wennick och Hallström (2007) skriver även att barnet utanför 

måltider uppfattades som friskt, men vid matsituationer och insulinreaktioner påmindes 

föräldrarna om sjukdomen vilket upplevdes hindra dem från att leva livet fullt ut. Enligt 

Smaldone och Ritholz (2011) tilltog föräldrars rädsla då barnet ställdes inför olika 

aktiviteter som ansågs vara normalt i ett barns vardag, så som övernattning hos vänner. 
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Dock insåg de att det var nödvändigt att uppmuntra barnen till dessa för att gynna deras 

normala utveckling. 

 

Behov av stöd 

Kontakt med sjukvården 

Var tredje månad hade barn och föräldrar tid för uppföljning och kontroll på sjukhuset 

(Wennick & Hallström, 2007, Wennick et al., 2009). Föräldrarna i Wennick och 

Hallströms artikel (2007) avseende föräldrars upplevelser ett år efter diagnos, beskrev 

hur de kände sig bevakade och bedömda utifrån hur väl det skötte sitt barns sjukdom. 

De upplevde att de aldrig nådde upp till vårdpersonalens förväntningar. Wennick et al. 

(2009) beskriver däremot de här besöken som något viktigt för de föräldrar som levt 

med diagnosen i tre år. Besöken var något som de inte kunde vara utan då de upplevde 

en bekräftelse på att de skötte barnets diabetes på rätt sätt. 

 

Föräldrar i Sullivan-Bolyai et al. (2006) samt Wennick och Hallströms (2007) artiklar 

ansåg att hjälp från sjukvården i form av telefonkontakt då problem behövde lösas inte 

var till någon stor hjälp. I slutändan var det ändå deras egna tankar och lösningar som 

användes. I motsats skriver Smaldone och Ritholz (2011) och Dashiff, Riley, Abdullatif 

och Moreland (2011) hur föräldrar beskrev möjligheten till kontakt med sjukvården som 

något positivt och som ett otroligt stöd.   

  

En del föräldrar upplevde en brist på känslomässigt stöd från hälso- och sjukvården. De 

stödgrupper som fanns tillgängliga uppfyllde inte deras behov och gav inte det stöd de 

var ute efter. Vissa föräldrar upplevde snarare att de andra föräldrarnas berättelser fick 

dem att känna en ökad oro (Bowes et al., 2009, Smaldone & Ritholz, 2011). Andra 

föräldrar upplevde däremot stödgrupperna som en tillgång. Grupperna tillät dem att 

känna sig förstådda och bekräftade samt gav dem möjligheten att träffa andra med 

liknande erfarenheter. Detta fick dem att känna sig lättade och inte längre lika 

utelämnade i sin roll som förälder till ett barn med diabetes typ 1 (Bowes et al., 2009, 

Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Kontakt med skola 

Många föräldrar upplevde det besvärligt med omgivningens bristande kunskap 

angående diabetes typ 1. De upplevde att omgivningen inte förstod vad sjukdomen och 

dess biverkningar innebar (Carroll & Marrero, 2006, Smaldone & Ritholz, 2011, 

Wennick & Hallström, 2007, Wennick et al., 2009). Detta ledde till att vissa barn 

påverkades negativt i förskolan och i skolan då lärare och skolsköterskor inte förstod 

allvaret och konsekvenserna av sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006, Smaldone & 

Ritholz, 2011).  

 

Föräldrar beskrev hur de ansträngde sig för att deras barn skulle bli behandlade som 

andra barn. För att försäkra sig om att barnet fick medverka i alla aktiviteter så beskrev 

flertalet av dem hur de samarbetade med idrottstränare, skolpersonal samt personal vid 

övriga aktiviteter så att barnet inte blev åsidosatt samtidigt som hänsyn togs till 

sjukdomen. I vissa fall beskrev föräldrar frustration och ilska över hur de behövde 
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kämpa för deras barns rätt till idrottsaktiviteter (Dashiff et al., 2011, Sullivan-Bolyai et 

al., 2006). 

 

Föräldrar som ett team 

I de fall där båda föräldrarna var involverade i vården och samarbetade som ett team 

kring barnets diabetes upplevdes detta som något positivt. Tillsammans diskuterade de 

insulindoser och övriga omvårdnadsbeslut (Smaldone & Ritholz, 2011, Sullivan-Bolyai 

et al., 2006). I Sullivan-Bolyais et al. (2006) artikel tas det upp att det ofta var mödrarna 

som hade huvudansvaret för matplaneringar och blodglukoskontroller, medan fäderna 

under kvällar och helger tog över stora delar av ansvaret för att ge sin partner andrum. I 

de förhållanden där teamwork saknades makarna emellan ledde det till irritation och 

bristande stöd, där stressen i vardagen av att leva med allt vad barnets diabetes innebar 

kan ha varit den utlösande faktorn till separationer (Bowes et al., 2009, Smaldone & 

Ritholz, 2011).  

 

Att släppa kontrollen 

Tidig oro inför tonårsperioden 

Många föräldrar till yngre barn med diabetes beskrev redan flera år innan tonåren en oro 

inför denna period då barnet skulle få ett större ansvar kring egenvården av sin sjukdom. 

De oroade sig över om barnet skulle komma att vara kapabel att klara av det ansvar som 

krävdes på ett fungerande sätt (Dashiff et al., 2011, Marshall et al., 2009, Smaldone & 

Ritholz, 2011). De oroade sig över om det skulle komma att finnas någon till hands då 

föräldrarna inte var närvarande som kunde ta hand om dem och hjälpa dem vid 

eventuell hypo- eller hyperglykemi (Smaldone & Ritholz, 2011, Wennick et al., 2009). 

Trots att det var ett orosmoment då barnen skulle växa upp och behöva bli mer 

självständiga så insåg de att det skulle komma bli nödvändigt att stötta dem och lita på 

att de skulle klara av att fatta bra beslut, för att kunna ge dem en bra start i vuxenlivet 

(Marshall et al., 2009, Smaldone & Ritholz, 2011, Wennick & Hallström, 2007, 

Wennick et al., 2009). 

 

Oro över att lämna över kontrollen 

Då föräldrar tidigare i sitt barns liv haft det övergripande ansvaret över sjukdomen 

upplevdes det svårt att lämna över diabetesvården till barnet då det klev in i tonåren. 

Detta sågs som en tuff period då de inte längre hade kontroll över sitt barns sjukdom 

(Bowes et al., 2009, Dashiff et al., 2011, Marshall et al., 2009). Vetskapen om vilka 

konsekvenser som orsakas av dålig kontroll av glukosnivåerna gjorde att många 

föräldrar flera år efter diagnos fortfarande upplevde stress och oro. Känslorna grundade 

sig i att barnen inte upplevdes ta hänsyn till de långsiktiga komplikationer som kunde 

uppstå till följd av detta, vilket resulterade i oro inför framtiden (Bowes et al., 2009, 

Carroll & Marrero, 2006). Dashiff et al. (2011) skriver att vissa föräldrar upplevde en 

oro över att inte ha förberett sina barn tillräckligt väl inför vuxenlivet. De kände skuld 

över att inte alltid ha varit bra förebilder och föregått med gott exempel. 
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Oro till följd av kontrollförlust 

Övergången till tonårsperioden med det ökade ansvar av egenvård som krävdes av 

barnet skapade enligt föräldrar spänningar i relationen mellan dem. De beskrev hur de 

under sitt barns tonårsperiod upplevde en orolig och frustrerande tid med ett konstant 

behov av att försäkra sig om att barnet skötte sin egenvård. Detta sågs tydligt då 

föräldrar hade svårt att skapa en balans mellan att vara intresserade och kontrollerande 

gällande tonåringarnas skötsel av sin diabetes. Föräldrar beskrev även hur de oroade sig 

över att barnen inte prioriterade sin diabetesvård när de var upptagna med andra 

aktiviteter och var ute bland kompisar (Carroll & Marrero, 2006, Dashiff et al., 2011, 

Marshall et al, 2009). Detta resulterade många gånger i ett ständigt tjat om 

glukoskontroller och insulin till följd av oron över allvarliga konsekvenser (Carroll & 

Marrero, 2006, Dashiff et al., 2011, Marshall et al., 2009, Wennick et al., 2009). 

Wennick och Hallström (2007) skriver dock att familjen försågs med ett ökat oberoende 

när barnen gavs ett större egenvårdsansvar kring sin diabetesvård. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en litteraturstudie med utgångspunkt i vetenskapligt publicerade 

kvalitativa artiklar. Valet av artiklar med kvalitativ ansats grundade sig i att vi ville ha 

en djupare förståelse för att på bästa sätt kunna beskriva erfarenheter och känslor, då 

vårt syfte var att beskriva föräldrars upplevelser. Arbetet är upplagt efter Axelssons 

(2008) struktur samt riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå för Högskolan i 

Borås, Institutionen för Vårdvetenskap. För att minimera risken för feltolkningar hade 

vi helst velat genomföra en empirisk studie, men då detta är vårt första kandidatarbete 

och vi anser vår kunskap begräsad kring detta upplägg valde vi att genomföra en 

litteraturstudie. Tiden var även en viktig faktor och spelade en stor roll i varför denna 

metod valdes framför empirisk studie.   

 

Artiklarna inkluderade 95 mödrar och 76 fäder. Då de flesta artiklars deltagande 

mestadels bestod av mödrar, så valde vi att använda oss av en artikel som enbart 

behandlade fädernas upplevelser för att få en jämnare bild av båda könens upplevelser. 

Enstaka artiklar tog upp genusskillnader i upplevelserna, men då detta inte förekom i de 

övriga artiklarna så valde vi att inte lägga fokus på den vinklingen, trots att det är en 

intressant fråga.  

 

Av de åtta artiklar vi valt är två från Sverige, två från Storbritannien och fyra från USA. 

Familjerna bestod av olika kulturella och sociala bakgrunder samt med olika typer av 

familjekonstellationer. Då den geografiska spridningen är något begränsad samt 

sjukvårdssystemen i de länder våra valda artiklar härstammar från skiljer sig åt, kan 

resultatet ej ses som överförbart. Eftersom artiklarnas deltagare kommer från olika 

kulturella och sociala bakgrunder samt att artiklarnas resultat har stora likheter anser vi 

ändå att resultatet kan ses som en fingervisning kring hur många föräldrar upplever 

vardagen med ett barn som har diabetes typ 1. 
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Resultatdiskussion 

Behov av stöd 

I vårt resultat framkom det hur föräldrar upplevde en brist på känslomässigt stöd från 

hälso- och sjukvården. För att föräldrar ska kunna känna en trygghet och minskad oro 

kan det krävas ett utökat stöd från hälso- och sjukvården som riktar sig till både 

föräldrar och barn i tonåren. Detta stöds av Bucklohs et al. (2008) artikel där författarna 

kom fram till att föräldrar har svårt att nå fram till sina tonåringar och därför föreslår att 

barnet får information ifrån någon annan utöver föräldrarna. Stödet till tonåringar anser 

vi borde bestå av en fast kontakt inom hälso- och sjukvården som de kan vända sig till. 

Någon lättillgänglig person som står utanför familjen och inte är förknippad med tjat. 

Denna kontakt bör förmedla både emotionellt och praktiskt stöd där barnen får 

information om sin sjukdom samt möjlighet att lära sig hur de kan tänka när de själva 

sköter sin egenvård. Karlsson, Arman och Wikblad (2008) skriver om vikten av att 

barnet innehar denna kunskap, då brist på denna kan leda till en sämre egenvård. Vi 

menar att hälso- och sjukvården bör stötta och uppmuntra samt komma med konkreta 

råd och tips, snarare än att kritisera och sätta hårda gränser, då detta enligt både 

Karlsson et al. (2008) och Kelo et al. (2011) har en bättre inverkan på barnets lärande. 

Genom att förse barnet med ett ökat stöd minskar sannolikt föräldrarnas belastning då 

de blir avlastade i sin roll att lära ut och stödja.  

 

Det framkom även i resultatet att en del föräldrar upplevde att det stöd som erbjöds ifrån 

hälso- och sjukvården inte uppfyllde deras behov. Till synes tycks föräldrar behöva stöd 

och råd kring hur de ska förhålla sig i vardagen exempelvis kring hur de ska samtala 

med sitt barn om vikten av ansvar, samt vilka komplikationer som kan inträffa. Genom 

att föräldrar lär barnet förstå sjukdomen och normaliserar familjelivet menar Kelo et al. 

(2011) att barnets självständighet och förmåga till egenvård förbättras. I Bucklohs et al. 

(2008) artikel framför föräldrar hur de önskar guidning i att kunna prata med sitt barn 

om komplikationer som sjukdomen kan föra med sig samt hur de ska undervisa barnet i 

en positiv anda.  

 

Vårt resultat visade att vissa föräldrar kände sig bedömda och kritiserade vid kontakt 

med hälso- och sjukvården. Detta bekräftas även av Karlsson et al. (2008) samt 

Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane och Grey (2003) som skriver att 

hälso- och sjukvården inte alltid förstår vad sjukdomen innebär för familjen och hur den 

påverkar deras livsvärld. Vi anser att detta kan beskrivas som ett vårdlidande enligt 

Dahlbergs et al. (2003) definition av begreppet. För att föräldrar ska kunna nå ett 

välbefinnande i sin situation måste de enligt Dahlberg et al. (2003) känna sig bekräftade 

i sitt lidande. Förmodligen kan hälso- och sjukvårdens handlande bero på att 

vårdpersonal många gånger främst besitter de medicinska kunskaperna men saknar 

insikt i hur sjukdomen påverkar familjen i vardagslivet. Vårdpersonal tycks ofta 

fokusera på de medicinska bitarna, men för familjen är de medicinska bara ytterligare en 

del i allt det som sjukdomen för med sig till deras vardag. 

 

I resultatet framkom det att föräldrarna fick kämpa för barnets rättigheter till 

idrottsaktiviteter och hur barnet påverkades negativt i skolan på grund av personalens 

okunskap om sjukdomen. Enligt barnkonventionen (1989) ska barnets bästa komma i 

första rum, alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, de får inte diskrimineras 
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utan ska behandlas lika. Föräldrars kamp visar på att detta inte alltid efterföljs. På grund 

av okunskap diskriminerades här barnen då de inte fick samma möjligheter som övriga 

barn. För att undvika de här situationerna är det viktigt att all skolpersonal är insatt i 

barnets sjukdom, vad den innebär och vad den kan leda till. Kelo et al. (2011) skriver att 

föräldrar och barn hade förväntat sig att skolan skulle ha en bättre förståelse för barnets 

diabetes samt ta ett större ansvar för sjukdomen. Vi anser att information och 

undervisning till skolpersonal krävs, och det är viktigt att ansvaret för denna 

information och undervisning inte tvingas på föräldrar, utan tillhandahålls av utbildad 

hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis i form av skolsköterskor. Ett samarbete 

föräldrar och lärare emellan där föräldrar är medvetna om att deras barns lärare är 

insatta i sjukdomen och vet hur de ska agera i olika situationer, kan underlätta för 

föräldrar då de vet att barnet är i trygga händer och de inte behöver kämpa för dess 

rättigheter. 

 

Resultatet visade att teamwork makarna emellan hade stor betydelse för hur de upplevde 

vardagen. Ett gott samarbete visade sig leda till en positiv upplevelse kring barnets vård. 

Sullivan-Bolyai (2003) bekräftar detta genom att skriva att stöd från en partner, familj, 

vänner samt stödgrupper underlättar hanteringen av sitt barns vård och ses som ett 

viktigt känslomässigt stöd. Dåligt samarbete mellan föräldrarna visade sig däremot leda 

till en upplevelse av bristande stöd samt en ökad stress. Lindström, Åman och Norberg-

Lindahl (2011) menar att en otillfredsställande relation föräldrar emellan kan leda till en 

ökad risk för utbrändhet. Sullivan-Bolyai (2003) skriver att belastningen av att ensam ha 

det övergripande ansvaret för sitt barns vård kan leda till fysisk ohälsa såsom migrän 

och depression. Här har hälso- och sjukvården en viktig uppgift i att ta reda på hur 

familjesituationerna ser ut, vilket stöd som finns i barnets och föräldrarnas omgivning 

och identifiera behov av att sätta in extra resurser. 

 

Familjens livsvärld 

Tydligt i vårt resultat framkom föräldrars starka behov av kontroll och ständiga tjat när 

de skulle lämna över egenvårdsansvaret till sina barn i tonåren, samt hur detta många 

gånger ledde till spänningar dem emellan. Vårt resultat visar även hur föräldrar 

upplevde en stress, oro och rädsla över denna situation. Troligtvis kan detta vara kopplat 

till en känsla av otrygghet hos föräldrar då de inte längre har den övergripande 

kontrollen över vården. Detta bekräftas av Dahlberg (2009) som skriver att otrygghet 

kan inträffa då individen upplever en känsla av kontrollförlust. Enligt Lindström et al. 

(2011) är ett stort kontrollbehov hos mödrar till barn med diabetes typ 1 associerat med 

ytterligare en ökad risk för utbrändhet. Anledningen till att just mödrar löper en risk att 

drabbas av utbrändhet kan bero på att de har det största ansvaret för vården av barnet, 

framförallt när de är små. Detta stöds av Sullivan-Bolyai et al. (2003) som skriver att 

mödrarna hade det primära ansvaret för barnets vård och fick begränsad hjälp av 

fäderna på grund av deras arbetstider. 

 

Resultatet visade att föräldrar var väldigt oroade över de allvarliga komplikationer som 

kunde uppstå till följd av dålig metabol kontroll. Det kan vara denna oro och otrygghet 

som ligger till grund för tjatet, samt en oro över att barnet inte kommer att klara av 

ansvaret på egen hand. Karlssons et al. (2008) artikel visar att föräldrars tjat och 

ständiga frågande ofta leder till konflikter och snarare har en motsatt effekt på barnets 
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ökande egenvårdsansvar. Vidare skriver Karlsson et al. (2008) hur uppmuntran och 

förtroende från föräldrar däremot är viktigt för att öka barnets förmåga och motivation 

till egenvård. Även Buckloh et al. (2008) och Kelo et al. (2011) skriver att motivation är 

en viktig förutsättning för att barnet på egen hand ska klara av att hantera sin vård. För 

att föräldrar ska kunna ge den uppmuntran som barnet behöver, tror vi att de behöver 

vara trygga med sjukdomen och våga lita på sitt barns förmåga till egenvård. 

 

Praktiska implikationer 

 Anamnestagning och dokumentation av sjuksköterskan kring hur 

familjeförhållandet ser ut rörande det befintliga stödet kring barnet.  

 Uppmärksamhet från sjuksköterskans sida på ett behov av utökat stöd i vardagen 

till föräldrar. 

 I ett tidigt skede av sjukdomen ge information till barnets föräldrar om vikten av 

ett gott samarbete dem emellan kring barnets vård. 

 Stödja föräldrar i hanteringen kring barnets övertag av egenvården genom att 

sjuksköterskan kommer med idéer och förslag på strategier och metoder. 

 En egen kontaktperson inom hälso- och sjukvården till tonåringar. 

 En insatt skolsköterska som informerar berörd skolpersonal om diabetes och 

dess risker för komplikationer. 

 Möjlighet till ett kontinuerligt stöd från hälso- och sjukvården till föräldrar under 

hela barnets uppväxt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under vår litteratursökning fann vi ett begränsat utbud av forskning från Sverige om 

tiden efter den initiala tiden vid diagnos. Vi anser att ytterligare sådan forskning skulle 

behövas, särskilt med tanke på den höga grad insjuknande i diabetes typ 1 som sker i 

Sverige.  

 

Då det i en del av våra artiklar framkommit genusskillnader kring föräldrars upplevelser 

av barnets vård, anser vi att ytterligare forskning inom detta ämne skulle vara intressant. 

Detta skulle även kunna bidra till en ökad förståelse kring familjers situation för hälso- 

och sjukvården. Det hade även varit intressant att undersöka föräldrars upplevelser 

kontra tonåringars upplevelser då egenansvaret skall lämnas över. Detta är något vi har 

med oss i tankarna inför vår framtida D-uppsats på magisternivå.  

 

I dagens samhälle använder sig många av olika typer av sociala forum för att uttrycka 

sig och bearbeta sina känslor. Att göra en studie som utgår ifrån föräldrars bloggar där 

de beskriver sina upplevelser tror vi är ett bra sätt att få fram information från en annan 

vinkel än sjukvårdens. Många av de studier som finns idag består av material som är 

insamlat via intervjuer utförda av vårdpersonal. Intervjuerna är ofta styrda mot ett 

sjukvårdsperspektiv och risken finns då att man går miste om de vardagliga företeelser 

som är en så stor del av sjukdomen. Vi anser att dessa delar behövs för att kunna stötta 

och förstå föräldrar på bästa sätt.  
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Bilaga 1: Översikt av analyserade artiklar 

 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel 

Everyday 

experience of 

families three 

years after 

diagnosis of type 

1 diabetes in 

children: A 

research paper. 

Författare 

Wennick, A., 

Lundqvist, A. & 

Hallström, I. 

Tidskrift 

Journal of 

pediatric nursing 

År 

2009 

Land 

Sverige 

Vårdvetens

kapligt. 

Familjemed

lemmars. 

Problem: 

Det är sedan tidigare känt 

att diabetes har en stor 

inverkan på livet för det 

drabbade barnet och den 

övriga familjen eftersom det 

kräver en högre grad av 

beteendereglering än vad 

som är normalt för barn i 

samma ålder. Lite är dock 

känt om dynamiken mellan 

det drabbade barnet och den 

övriga familjen. 

Syfte: 

Belysa familjemedlemmars 

upplevelse av vardagslivet 3 

år efter att ett barn i familjen 

diagnostiserats med diabetes 

typ 1. 

Kvalitativa intervjuer 

med öppna frågor till 35 

familjemedlemmar i 11 

familjer. Artikeln är en 

tredje del i en 

longitudinell studie. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. 

Latent kontent 

innehållsanalys.  

Barn och syskon skulle 

vara minst 7 år. Barnen 

skulle vara 

diagnostiserade med 

diabetes typ1 samt 

familjen skulle kunna 

prata och förstå svenska. 

8 kategorier. Tre år 

efter diagnos kände 

föräldrarna hur 

sjukdomen blivit en del 

i vardagen. Trots detta 

upplevde föräldrarna 

ändå svårigheter med 

bl.a. hur stort ansvar de 

skulle ta ju äldre barnen 

blev och själva skulle ta 

hand om sin sjukdom.  

För att inte 

opassande 

tidpunkter och 

miljöer skulle 

påverka innehållet i 

intervjuerna fick 

familjerna själva 

välja tidpunkt och 

plats. Det framgick 

tydligt att hela 

familjen tre år efter 

diagnos nu hade en 

bättre grund att stå 

på för att kunna 

hantera sjukdomen 

bättre i 

vardagslivet. 

Titel  

Chronic sorrow 

in parents of 

children with 

type 1 diabetes. 

Författare 

Vårdvetens

kapligt. 

Föräldraper

spektiv. 

Problem: 

Det har framkommit att 

föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 upplever en 

initial sorgreaktion vid 

diagnostiseringen liknande 

Kvalitativa djupgående 

intervjuer med 10 mödrar 

och 7 fäder 7-10 år efter 

diagnos. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

Många föräldrar hade 

aldrig riktigt accepterat 

diagnosen. De upplevde 

återkommande sorg vid 

speciella tillfällen. 

Rädslan för tänkbara 

Föräldrarnas sorg 

verkar inte vara 

tidsbunden eller nå 

en slutpunkt. Även 

om sorgen fortgick 

periodvis under 

1
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Bowes, S., 

Lowes, L., 

Warner, J. & 

Gregory, J.W. 

Tidskrift 
Journal of 

advanced nursing 

År 

2009 

Land 

England 

den som upplevs vid förlust.  

Lite är dock känt om hur 

sorgeprocessen upplevs av 

föräldrar på lång sikt. 

Syfte: 

Undersöka föräldrars 

långsiktiga upplevelser av 

att leva med ett barn med 

diabetes typ 1.  

ordagrant. Data kodades 

in i kategorier och 

utforskades inom en 

teoretisk ram av sorg, 

förlust, anpassning och 

förändring. Föräldrar till 

barn med samexisterande 

kroniska sjukdomar 

exkluderades.  

konsekvenser vid dålig 

metabol kontroll 

orsakade stress och oro. 

Framförallt mödrar 

upplevde en känsla av 

att förlora kontrollen då 

de skulle lämna över 

vården och ett större 

ansvar till sina 

tonåringar.  

barnets tonårstid 

och vidare in i 

vuxenlivet, verkade 

den inte vara lika 

stark som vid 

diagnostisering.  

Titel  

Living with type 

1 diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents. 

Författare 

Marshall, M., 

Carter, B., Rose, 

K. & Brotherton, 

A. 

Tidskrift 
Journal of clinical 

nursing 

År 

2009 

Land 

England 

Vårdvetens

kapligt. 

Patientpersp

ektiv/Föräld

raperspektiv

. 

Problem: 

Barn- och ungdomsdiabetes 

har ökat med en rasande takt 

de senaste åren. Få 

kvalitativa studier har 

genomförts för att 

undersöka föräldrar och 

barns upplevelser. Ingen 

forskning tar hänsyn till hur 

föräldrarna upplever 

barnens sätt att leva med sitt 

tillstånd. 

Syfte: 

Undersöka och beskriva 

föräldrar och barns 

upplevelse av att leva med 

diabetes typ 1 från diagnos 

och framåt. 

Fenomenologisk studie. 

Kvalitativa intervjuer 

med 10 barn (4-17 år) 

och 11 föräldrar 

(10mödrar, 1 fader) i 

deltagarnas egna hem. 

Barn och föräldrar 

intervjuades var för sig. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant.  

Tematisk analys. Varje 

utskrift kodades och 

teman identifierades. 

Data delades slutligen in 

i två texter, barnens och 

föräldrarnas. Deltagarna 

har olika kulturella 

bakgrunder, 

Både föräldrar och barn 

fann det svårt med 

övergången från barn 

till tonåring. 

Föräldrarna upplevde 

detta som en stressande 

tid. Trots 

medvetenheten om att 

deras liv är annorlunda 

upplever de att det har 

blivit normalt att leva 

med sjukdomen. 

Normalitet sågs som 

något betydelsefullt att 

sträva efter.  

Föräldrarna kunde 

aldrig släppa 

tankarna på det 

diabetesdrabbade 

barnet. Detta kunde 

göra att barnen 

kände att 

föräldrarna var 

kontrollerande och 

mer intresserade av 

sjukdomen än 

själva barnet. 

Diabetessjukdomen 

behövde inte 

betyda slutet på ett 

normalt liv. 

1
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åldersgrupper samt 

upplevelser av diabetes. 

Titel  

Perceptions of 

parenting 

children with 

type 1 diabetes 

diagnosed in 

early childhood. 

Författare 

Smaldone, A. & 

Ritholz, M.D. 

Tidskrift 
Journal of 

pediatric health 

care 

År 

2011 

Land 

USA 

Vårdvetens

kapligt. 

Föräldraper

spektiv. 

Problem: 

Diagnosen diabetes hos små 

barn (5 år eller yngre) 

innebär särskilda 

utmaningar för föräldrarna 

på grund av dessa barns 

begränsade 

kommunikationsförmåga 

och kognitiva färdigheter. 

Då sjukdomen kräver 

ständig vaksamhet och då 

barnen är så unga är de 

beroende av andra för sin 

diabetesvård.   

Syfte: 

Identifiera föräldrars 

upplevelse av de 

psykosociala anpassningar 

som krävs då man är 

förälder till ett barn med 

diabetes typ 1, från diagnos 

och genom barndomen. 

Kvalitativa intervjuer i 

deltagarnas hem med 

föräldrar till barn som 

diagnostiserats med 

diabetes typ 1 vid 5 års 

ålder eller yngre. 

Intervjuguide med öppna 

frågor samt frågor efter 

en genomgång av 

litteratur om föräldraskap 

och kronisk sjukdom 

användes. 

Innehållsanalys. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Dataanalysen pågick 

samtidigt som 

intervjuprocessen vilket 

gjorde att man använde 

sig av en konstant 

jämförande analys som 

möjliggjorde 

identifiering av länkar 

mellan teman. 

14 föräldrar 

intervjuades, i 

genomsnitt 8 år efter 

diagnos. 

Diabetesteamet 

upplevdes som en 

trygghet. Teamwork 

föräldrarna emellan 

sågs som positivt. 

Föräldrarna tyckte det 

var svårt när barnet 

skulle genomföra 

aktiviteter då de inte 

kunde vara där och 

kontrollera som vanligt. 

Framtiden sågs som 

något skrämmande då 

barnet skulle få ett ökat 

egenvårdsansvar.   

Hälso- och 

sjukvårdspersonal 

behöver inse att det 

är en ständigt 

pågående process, 

utan definitiv 

slutpunkt, att 

anpassa sig till 

diabetes. Nya 

situationer och 

frågor uppstår vid 

olika stadier vilket 

gör att föräldrar 

och barn är i behov 

av ny information i 

dessa nya 

psykosociala 

sammanhang.  

1
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Titel 

Parents’ 

experiences 

supporting self-

management of 

middle 

adolescents with 

typ 1 diabetes 

mellitus 

Författare 

Dashiff, C., Riley, 

H. R., Abdullatif, 

H. & Moreland, 

E. 

Tidskrift 

Pediatric nursing 

År 2011 

Land USA 

Vårdvetens

kapligt. 

Föräldraper

spektiv.  

Problem: 

Tonårsföräldrar kan uppleva 

särskild stress över att 

överlämna diabetesansvaret. 

Många tillgriper strategier 

som konkurrerar med 

tonåringarnas 

självbestämmande för att 

försäkra sig om att 

glykemisk kontroll 

uppehålls. Dock relateras 

det till familjekonflikter och 

sämre glykemisk kontroll. 

Syfte:  

Beskriva föräldrars 

upplevelser av att lära deras 

ungdomar självförvalta 

deras diabetes typ 1. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk metod. 

Föräldrar i 23 familjer 

med barn mellan 16-18 

år med diabetes typ 1. 

Familjerna uppehåll sig 

på en endokrinologis 

klinik på ett barnsjukhus 

där de intervjuades om 

deras upplevelser om att 

leva med diabetes typ 1. 

 Föräldrar beskrev 

känslor som oro och 

frustration. De beskrev 

en kamp mot skolan 

samt att få tonåringar 

att hantera sin 

egenvård.  

Att stödja barnens 

egenvård genom att 

påminna, 

uppmärksamma och 

sätta gränser ansågs 

fungera bra. Tjat, skäll, 

att vara kontrollerande 

och känslomässig 

ansågs fungera sämre. 

Ungdomarnas 

förmåga till 

egenvård påverkar 

föräldrarnas 

upplevelser. 

Föräldrar till 

ungdomar med god 

glykemisk kontroll 

var mindre oroade, 

än föräldrar till 

ungdomar med 

sämre kontroll. 

Negativa känslor 

kan bero på 

bristande 

självförtroende om 

hur de ska bemöta 

sin tonårings 

egenvårdsproblem. 

Titel 

 Families’ lived 

experience one 

year after a child 

was diagnosed 

with type 1 

diabetes 

Författare 

Wennick, A. & 

Hallström, I. 

Vårdvetens

kapligt. 

Patientpersp

ektiv/ 

föräldrapers

pektiv. 

Problem:  

Många föräldrar till barn 

med diabetes upplever 

mycket ångest i slutet av 

förstå året efter diagnos, och 

25 % av mödrarna var 

deprimerade. Hypoglykemi 

kan öka föräldrarnas känsla 

av oro och osäkerhet. 

Föräldrarna möter unika 

Kvalitativ, hermeneutisk 

fenomenologiskstudie. 

Samtals- intervjuer 

gjordes ett år efter 

diagnos med föräldrar 

och med barn ur elva 

svensktalande familjer 

med barn mellan 9 och 

14 år. Longitudinell 

studie där nya intervjuer 

Perioder av bra 

blodsockernivåer 

beskrevs göra 

situationen acceptabel. 

Sämre perioder 

framkallade frustation 

och otrygghet. 

Sjukdomen upplevdes 

stundtals som ett hinder 

från att fullt kunna njuta 

Mest problematiska 

med sjukdomen 

ansåg föräldrarna 

var varierande 

blodsockernivå. De 

upplevde ett behov 

att lära barnen 

hantera sjukdomen 

så bra som möjligt 

för att ge dem en 

2
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Tidskrift Journal 

of advanced 

nursing 

År 2007 

Land Sverige 

ansvarsområden och 

problem på grund av deras 

barns hälsobehov. 

Syfte:  

Belysa familjers levda 

erfarenheter av diabetes ett 

år efter ett barn fått 

diagnosen typ 1 diabetes.  

gjordes även tre år efter 

diagnos. 

av livet. Genom att ge 

barnet ett större ansvar 

för behandlingen, 

försågs familjen med 

ökat oberoende och 

trygghet. Föräldrarna 

upplevde sig 

övervakade av 

sjukhuspersonal 

gällande barnets 

glykosnivåer, och 

bedömda gällande deras 

färdigheter i att hantera 

sjukdomen.  

god start i 

vuxenlivet. 

Föräldrarna 

upplever sig 

övervakande och 

bedömda av 

sjukvårdspersonal. 

Föräldrarna 

beskrev hur de 

ibland känt sig 

sårbara när det 

besöker 

sjukvården.  

Titel How do 

parents perceive 

their adolescent´s 

diabetes: a 

qualitative study. 

Förefattare 

Carroll, E. A. & 

Marrero G. D. 

Tidskrift  
Diabetic medicine 

År 2006 

Land USA 

Vårdveteska

pligt . 

Föräldraper

spektiv 

Problem:  

Få studier har undersökt hur 

diabetes påverkar föräldrars 

uppfattning om sitt barns 

välbefinnande, kvaliteten på 

föräldra- barnrelationen 

samt hur skolmiljön 

påverkar barnens egenvård 

av sjukdomen.  

Syfte: 

Förstå hur vardagen med en 

tonåring med diabetes 

påverkar föräldrarnas 

upplevelser av deras barn 

välmående, relationen till 

barnet och hur de uppfattar 

Kvalitativ metod. 28 

föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 i åldrarna 

13-18år år intervjuades 

med förbestämda öppna 

frågor, i fem olika 

fokusgrupper beroende 

på de ungas ålder. 

Materialet 

transkriberades. 

Många föräldrar oroar 

sig över att barnen inte 

beaktar långsiktiga 

komplikationer av 

sjukdomen, och över 

deras avsaknad av 

följsamhet i 

behandlingen, särskilt i 

tonåren. Många 

föräldrar upplevde att 

de konstant tjatade på 

sitt barn om skötseln av 

deras diabetes på grund 

av oro. 

Föräldrar oroar sig 

över kroniska 

tillstånd som kan 

bli en konsekvens 

av sjukdomen. 

Oron ledde många 

gånger till ett 

stressat samspel 

föräldrar och barn 

emellan då 

föräldrarna 

försökte tvinga 

barnet till att sköta 

sin egenvård. 

Sjukdomens 

negativa påverkan 

2
1

 

 



 

 

 22 

kompisar och skolans 

påverkan på sitt barns 

diabetes.  

på barn-

föräldrarelationen 

var tydlig. 

Titel Father´s 

Reflections on 

Parenting Young 

Children With 

Type 1 Diabetes 

Författare 
Sullivan-Bolyai, 

S., Rosenberg, R. 

& Bayard, M. 

Tidskrift The 

American journal 

of maternal child 

nursing 

År 2006 

Land USA 

Vårdveteska

pligt. 

Föräldraper

spektiv. 

Problem: Att uppfostra ett 

barn med en kronisk 

sjukdom innebär ett stort 

ansvar för både mödrar och 

fäder. Det finns dock 

mycket lite forskning på 

fäders upplevelser och 

behov av stöd när de har ett 

litet barn med diabetes typ 

1. 

Syfte:  

Beskriva fäders upplevelser 

av föräldraskap och sätt att 

hantera vården av deras 

unga barm med diabetes typ 

1. 

Fundamental, kvalitativ 

deskriptiv metod.  Data 

samlades in under mer än 

ett års tid. Fjorton fäder 

till femton barn (två 

syskon) med medelåldern 

5 år med diabetes typ 1 

deltog. Bandade 

intervjuer i ca 90 

minuters genomfördes 

och transkriberades 

sedan. Fäderna var vita, 

gifta, välutbildade och 

arbetade heltid. 

Många upplevde att ge 

injektioner var det 

värsta momentet, men 

det var även svårt att 

identifiera hyper- och 

hypoglykemi hos 

barnen. Många 

upplevde att de hade en 

närmare relation till 

barnen än ”vanliga” 

pappor, då de var mer 

aktiva i barnets liv 

vilket upplevdes 

positivt. Många 

upplevde att moderna 

var expert på barnets 

sjukdom, och var den 

som hade det primära 

ansvaret i vardagen.  

De vanligaste 

vardagsbekymren 

bland fäder i 

studien var 

liknande de som 

tidigare studier 

visat på att mödrar 

har. Fäderna i den 

här studien tenderar 

till att främst 

bekymra sig över 

framtida problem, 

medan mödrar 

fokuserar mer på 

omedelbara.  

2
2

 



 

 

 23 

 

Bilaga 2: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

1. Was there a clear statement of the aims of the research? 

 

2. Is a qualitative methodology appropriate? 

 

3. Was the research design appropriate to address the aims of the research? 

 

4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research? 

 

5. Were the data collected in a way that addressed the research issue? 

 

6. Has the relationship between researcher and participants been adequately 

considered? 

 

7. Have ethical issues been taken into consideration? 

 

8. Was the data analysis sufficiently rigorous? 

 

9. Is there a clear statement of findings? 

 

10. How valuable is the research? 


