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Sammanfattning    

 

Diabetes typ 1, även kallad barn- och ungdomsdiabetes är en av de vanligaste kroniska 

sjukdomar som drabbar barn i Sverige. Den kan ge allvarliga komplikationer och 

kontrolleras med hjälp av täta blodsockertester och insulininjektioner. En balanserad 

kost och motion utgör också en viktig del av behandlingen. I de fall de finns syskon till 

det diabetesdrabbade barnet blir också de indirekt drabbade av sjukdomen. Den 

förändrade livsvärlden som följer kan skapa ett lidande. Därför har vi valt att beskriva 

barns upplevelser av att leva med ett syskon drabbat av diabetes. För att göra en studie 

som bygger på barns upplevelser och känslor, är en kvalitativ litteraturstudie lämplig. I 

resultatet framkom sex olika teman; att stå i bakgrunden, att känna oro för sitt syskon, 

att leva ett annorlunda liv, att känna ökat ansvar, att uppleva stress och slitningar inom 

familjen samt att lära genom erfarenhet. Barnen i våra valda artiklar uttryckte många 

gånger ett slags utanförskap. Vården om det sjuka syskonet tog tid och uppmärksamhet 

från det friska barnet. Det fanns också en tydlig oro och rädsla hos dessa barn. De 

uttryckte ängslan för deras syskons framtid, men också en rädsla att själva utveckla 

diabetes. Många barn talade om hur sjukdomen styrde familjens vardag genom till 

exempel strikta måltidsrutiner. Vad som också framkom var hur det friska barnet tog 

stort ansvar för sitt sjuka syskon. Många syskon i artiklarna fick mycket begränsad 

information om sjukdomen och dess behandling från sjukvården. De fick ofta lära sig 

genom levd erfarenhet. I diskussionen beskrivs de mest framträdande teman ur 

resultatet. Vi jämför med andra studier och reflekterar över hur sjuksköterskor kan 

bemöta dessa barns behov.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, syskon, kvalitativ, litteraturstudie, livsvärld, utanförskap. 
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INLEDNING 

Vi känner en flicka som är fantastisk. När hon var fem år gammal drabbades hennes, ett år 

äldre, bror av diabetes typ 1. Vi har många gånger förundrats över hur hon hanterat olika 

situationer som uppkommer i samband med broderns sjukdom. Hon är en tjej med stor 

empatisk mognad och en ansvarskänsla utöver det vanliga för barn i hennes ålder. Hennes 

vardag präglas av rutiner knutna till sin broders sjukdom. Fritidsaktiviteter anpassas efter 

måltidstider som måste hållas. Måttlighet gällande sötsaker och läsk är visserligen bra för alla, 

men är ett måste i hennes liv på grund av broderns sjukdom. Hon var den som stod i köket 

och ringde 112 när pappa var tvungen att hålla i brodern, drabbad av insulinkramper. Att ha 

extra koll på broderns mående och se till att han alltid har druvsocker med sig, ter sig naturligt 

för henne. Hon har aldrig beklagat sig över sin situation. 

 

Vi funderade över henne och andra barn i samma situation. Barn som ofta hamnar i 

skymundan, men som alltjämnt tar ett stort ansvar över ett sjukt syskon. Som sjuksköterska 

kan vi i mötet med dessa barn göra skillnad, vi kan ge dem utrymme för deras behov samt 

stötta dem i sin vardag. Det krävs dock stor kunskap och förståelse för hur de upplever att 

leva med ett syskon drabbad av diabetes typ 1. För att kunna sätta sig in i dessa barns 

upplevelser har vi valt att göra en kvalitativ litteraturstudie ur syskonens perspektiv.  

 

 

BAKGRUND  

Lidande hos syskon till ett barn med diabetes typ 1. 

  

Att ha ett syskon med diabetes kan skapa många frågor och funderingar hos ett barn.  

Ansvaret för det sjuka barnet brukar vila hos föräldrarna. I all välmening väljer föräldrarna 

måhända att inte belasta det friska barnet med olika termer och förklaringar om vad diabetes 

innebär. Med detta föreligger en risk att syskonen upplever utanförskap. Det okända, det man 

inte förstår, kan verka skrämmande. Många barn som inte förstår varför något händer, kan i 

sin fantasi skapa egna förklaringar. De kan till och med skuldbelägga sig själva för syskonets 

insjuknande (Hanås, 2001). 

 

Wiklund (2003) menar att skuld är en form av lidande, samt att detta lidande innefattar mer än 

enbart det fysiska lidandet. Ett lidande symboliserar en inre process och får människan inte 

för utlopp för denna, sluter hon sig inom sig själv. Enligt Hanås (2001) är det är viktigt att 

bekräfta det friska syskonets känslor. Det friska barnet kan möjligen känna skuld över att vara 

frisk till skillnad mot sin sjuka syster eller bror. Det är då viktigt att tillåta syskonet tycka det 

är svårt att vara den som är frisk. En skuldkänsla kan övergå till ett lidande. Lidandet enligt 

Wiklund (2003) är en del av vår hälsa samt en grund till att vi utvecklas. Ett outhärdligt 

lidande däremot blir istället hämmande för vår växt och kan verka förlamande. 

 

Skam hänger nära samman med lidande. Skam kan uppkomma när man känner sig otillräcklig 

eller oälskad (Wiklund, 2003).  Syskon till barn med diabetes kan också ställa sig frågan 

”varför är hon/han drabbad och inte jag?” (Hanås, 2001). Detta kan leda till skamkänslor och 

till att det friska syskonet drar sig undan. Skamkänslor kan också ge sig uttryck på andra sätt, 

exempelvis genom ilska. 
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När tankar eller känslor inte blir bekräftade av andra människor kan barnet uppleva att deras 

känslor inte räknas och deras värdighet hotas. Barnets helhetsupplevelse kommer i gungning 

och tillvaron upplevs som kaotisk. Detta kan skapa ett livslidande hos barnet. Livslidandet 

symboliserar djupare, existentiella frågor. Lyckas inte barnet lösa dessa frågor finns risk för 

att hon/han bryts ner som människa (Wiklund, 2003) .  

 

Tidigare vetenskapliga studier 

 

Diabetes typ 1 hos ett barn påverkar hela familjen. Dagliga rutiner och framtidsplaner kan 

komma att se ut på ett annat sätt än vad de tidigare gjort. Till följd av sjukdomen kommer 

relationerna i familjen att förändras (Hallström & Wennick, 2007). Det har tidigare riktats 

mycket uppmärksamhet på det sjuka barnet och dess föräldrar. Mycket lite forskning har 

fokuserat på syskon till det sjuka barnet. Trots allt påverkas och oroas även de över sin bror 

eller systers sjukdom. Syskonens frågor och funderingar skiljer sig mycket från föräldrarnas. 

Syskon har i många tidigare studier blivit ignorerade eller så har deras talan förts via 

föräldrarna. Sällan har syskonen själva fått komma till tals (Loos & Kelly, 2006; Herrman, 

2010). 

 

Diabetes typ 1 och dess fruktade komplikationer 

 

Diabetes typ 1 brukar ofta kallas barn- och ungdomsdiabetes då sjukdomen sällan debuterar 

sent i livet.  Incidensen är som högst för flickor runt 12 årsålder och för pojkar i 14 årsåldern, alltså 

runt pubertetsstart. Det finns en risk att barnet drabbas av komplikationer till följd av sin diabetes 

(Quitterbaum, 2007).  

 

Tidiga komplikationer är allvarliga tillstånd som ingår i sjukdomsbilden vid diabetes typ 1. Vid kraftig 

hyperglykemi (hög blodsockernivå i blodet) kan barnet utveckla något som kallas ketoacidos. 

Ketoacidos innebär att kroppen inte kan använda kolhydrater som bränsle på grund av brist på insulin. 

Kroppen använder då istället fett och sura ketonkroppar bildas i blodet vilket skapar en 

syraförgiftning. De typiska symtomen vid hyperglykemi följs då av illamående, dålig aptit samt 

kräkningar. Barnet får lågt blodtryck, snabb puls och tydliga tecken på uttorkning. Förvärras acidosen 

ytterligare glider snart barnet in i koma, vilken kan leda till döden (Quitterbaum, 2007).  

 

Det är av stor vikt att hålla ett jämnt blodsocker för de diabetesdrabbade. Hypoglykemi (låg 

blodsockernivå i blodet), också kallat insulinkänning, är ytterligare ett allvarligt tillstånd i 

sjukdomsbilden. Vid hypoglykemi kan barnet uppleva svettningar, illamående, hungerkänsla, 

tremor, hjärtklappning och oro. Utan behandling med tillskott av glukos, exempelvis en 

smörgås och ett glas mjölk, så sjunker blodsockernivån ytterligare (Mosand & Forsund, 

2003). Vid så pass låga blodsockernivåer kan barnet drabbas av förändringar i 

hjärnfunktionerna, som förändrad personlighet, förvirring, apati, irritabilitet, aggressivitet, 

sluddrigt tal och slutligen kramper och pareser vilka leder till medvetslöshet. Ifall inte 

hypoglykemin hävs leder tillståndet till döden (Quitterbaum, 2007). 
 

Senkomplikationer till sjukdomen är något som kan uppkomma senare i livet. En vanlig orsak 

till att dessa uppkommer är dålig reglering av blodglukosen, då främst för höga 

blodsockernivåer under en längre tid. Andra orsaker kan vara fetma, rökning, dåliga 

motionsvanor, oregelbundna läkarkontroller samt ovarsamhet med fötterna enligt Svenska 

diabetesförbundet (2010).  
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En vanlig senkomplikation är den förhöjda risken för hjärt-och kärlsjukdomar, då främst på 

grund av förändringar i kroppens kapillärer. Kärlväggen ombildas och förmågan att behålla 

substanser inne i blodbanan minskar. Det kan leda till förändringar, särskilt i njurarna i form 

av ökad genomsläpplighet för olika proteiner. Ytterligare en vanlig komplikation är 

ögonbottensförändringar (retinopati). Upptäcker man inte dessa förändringar i tid, kan de leda 

till njursvikt samt blindhet. Kapillärförändringarna kan också leda till en sämre 

genomblödning. Det innebär en ökad risk för svårläkta sår, och även risk för lokal syrebrist i 

vävnader med nekros som följd (svenska diabetesförbundet, 2010).   

 

Nervskador är också en fruktad senkomplikation som kan ge känselbortfall. I fötterna kan 

känselbortfall skapa grogrund till sår, uppkomna av exempelvis sten i skon. Tillsammans med 

den dåliga blodcirkulationen, vilken bidrar till sämre immunförsvar, kan detta leda till svåra 

inflammationer (Quittenbaum, 2007). Varje år tvingas cirka 1400 diabetespatienter till 

amputation (Mosand & Forsund, 2003).  

 

Behandling 

 

Insulin måste tillföras kroppen som injektion eftersom magsaften förstör insulinet. Hur 

mycket och vid hur många tillfällen per dygn ett växande barn behöver insulin är individuellt 

och varierar mellan olika perioder. Det är därför av stor vikt att ofta kontrollera glukosnivån i 

blodet för att kunna avgöra behov av insulin. Många olika faktorer styr insulinbehovet, till 

exempel energiintag, fysisk aktivitet, infektioner och psykisk stress (Månsson & Enskär, 

2000). 

 

Sockret i blodet kommer från maten, från nedbrytning av glukos i levern (glykogenolys) samt 

från protein och fett vilka nybildar socker (glukoneogenes). Insulin är det hormon i kroppen 

som sänker blodsockret. Hos en frisk människa regleras kroppens blodsocker automatiskt så 

att det ligger mellan ca 4–7 mmol/l. Detta motsvarar ungefär två sockerbitar i blodbanan hos 

en vuxen person (Hanås, 2004). 

 

Genom regelbundna kontroller av barnets blodsockernivå kan behovet av insulin och matintag 

bedömas. Lämpligen tas blodsockertest ca sex gånger per dygn. Ett blodsockervärde kan 

vända uppåt eller nedåt hastigt, varför det är viktigt att blodsockertesta även då nivåerna varit 

stabila (Månsson & Enskär, 2000). 

 

Det är viktigt att inte lägga för stort fokus på kostrådgivning till en början. Familjen kan dock 

rådas att undvika den typ av livsmedel som höjer blodsockernivån hastigt, de så kallade 

snabba kolhydraterna, vilka finns i exempelvis vitt bröd. Man bör utgå från barnet och 

familjens tidigare matvanor och undvika drastiska förändringar (Månsson & Enskär, 2000).  

 

Motion och fysisk aktivitet påverkar blodsockernivån i kroppen. Den vanligaste risken vid 

fysisk ansträngning är hypoglykemi, men även en ökning av glukos i blodet kan förekomma. 

Vid långvarig fysisk aktivitet förmår inte levern producera glukos i den takt det förbrukas av 

musklerna i kroppen. När musklerna arbetar påverkas kroppen genom att den ökar 

känsligheten för insulin. Det är därför viktigt att anpassa dosen insulin efter förväntad fysisk 

aktivitet samt att eventuellt tillföra extra kolhydrater (Quitterbaum, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

När ett barn insjuknar i diabetes typ 1, drabbas inte endast det berörda barnet, utan hela 

familjen. Komplikationer till sjukdomen, förändrade rutiner i vardagen samt en oro för 

framtiden skapar en förändrad livsvärld för syskon till barn med diabetes typ 1. Vi vill belysa 

hur syskon till diabetesdrabbade barn upplever denna förändring för att sjuksköterskor ska 

kunna bemöta dessa barn och förhindra ett eventuellt lidande. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva syskons upplevelser av att leva med barn drabbat av diabetes typ 1.  

 

METOD 

Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Det innebär att forskningen vilket vårt arbete 

baseras på härrör från empirin. I kvalitativ forskningsmetod bortser man från statistiska 

analyser och bygger istället sina slutsatser på verkliga upplevelser och erfarenheter.  I en 

litteraturstudie används redan publicerade vetenskapliga artiklar. 

 

Datainsamling 

 
I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Cihnal och PubMed. Dessa databaser valdes 

på grund av dess innehåll vilka fokuserar på medicin och omvårdnad. Vi fann också dessa 

logiskt uppbyggda samt lätta att hantera. Sökprocessen skedde mellan 2010-10-06 och 2010-

10-27. Vi valde även att ta hjälp av från Fribergs (2006) sökmetod presenterad i boken ”Dags 

för uppsats”.  

 

Våra inklusionskriterier, för att begränsa sökningen, var kvalitativa artiklar gjorda mellan 

januari 2000 och oktober 2010. De skulle också vara Peer reviewed granskade, de skulle ha 

ett syskon perspektiv samt vara skrivna på engelska eller svenska. Exlusionkriterierna var att 

artiklarna inte skulle handla om diabetes typ 2. Artiklarna fick inte beskriva syskon äldre än 

arton år. Studier om barn vars levnadsvillkor skiljer sig markant från den västerländska 

traditionen exkluderades också. Detta på grund av att det funna resultatet skulle kunna 

användas i den kliniska verksamheten i Sverige. 

 

De sökord vi inledningsvis använde oss av var; Diabetes, qualitative samt siblings. 

I den sökkombinationen fick vi fram 11 stycken artiklar, varav sex valdes bort på grund av att 

de handlade om diabetes typ 2, andra föll borta då fokuseringen låg på det sjuka barnet eller 

föräldrarna. En handlade också om vuxna syskon till diabetesdrabbade. Vi valde på grund av 

det knappa utbudet att utöka antalet sökord samt prövade andra kombinationer av sökord. 

Exempel på nya sökord var young adolescents, family, insuline-dependent samt relative. Detta 

var ord som ofta förekom i de artiklar vi redan funnit.  I denna sökning valdes några bort, 

bland annat på grund av att de inte hade renodlade syskonperspektiv. Två relevanta artiklar 

valdes ut att ingå i vår studie. Ett annat tillvägagångssätt var att söka på relaterade artiklar till 

redan funna artiklar samt att söka i deras referenslistor. Då tillkom ytterligare 1 artikel som 

svara på vårt syfte. 
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De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2006) rekommendationer, se bilaga 

2. Vi läste noga igenom den aktuella artikeln. Därefter besvarade vi de fjorton frågorna 

gällande innehållet. Beroende på svaren graderades sedan artikeln i ett eget valt 

graderingssystem. Vi valde att gradera innehållet i tre nivåer; låg, medel eller hög 

vetenskaplig kvalitet. Kriterier för att nå en hög vetenskaplig kvalite var att artiklarna kunde 

svara väl på de frågor som ställdes enligt Fribergs (2006) rekommendationer. I de fall 

artiklarna inte kunde svara på någon av frågorna sjönk den vetenskapliga nivån. De artiklar 

som nådde medel eller hög vetenskaplig kvalitet inkluderades, se bilaga 2. Artiklarna har 

syskon, de drabbade barnet samt familjeperspektiv. Samtliga har dock renodlade 

syskonperspektiv som en del i resultatet. Det är detta vi valt att analysera. 

 

Resultatet av sökprocessen samt kvalitetsgranskningen utgörs av 8 artiklar som presenteras i 

bilaga 1.  

 

Analys 

 
Data har analyserats med hjälp av Evans (2002-2003). Vi gick systematiskt igenom artiklarna, 

läste dem upprepade gånger tills vi fick en god uppfattning om dess innehåll. Vi markerade 

det i texten som svarade på vår forskningsfråga; Hur upplever barn att leva med ett syskon 

med diabetes typ 1? Vi delade in artiklarna i meningsenheter, vilka vi gav olika namn, så 

kallade koder. Vi identifierade likheter samt skillnader bland koderna. Utifrån dessa, alltså de 

likheter och skillnader vi funnit, kunde vi resonera oss fram till de teman och subteman som 

nedan följer. 

 

 

RESULTAT 

Analys gjord av data resulterade i sex teman, vilka presenteras nedan: 

 

Teman 

 Att stå i bakgrunden. 

 Att känna oro för sitt syskon. 

 Att leva ett annorlunda liv. 

 Att känna ökat ansvar. 

 Att uppleva stress och slitningar inom familjen. 

 Att lära genom erfarenhet. 

 

Att stå i bakgrunden 

 
Syskon till diabetessjuka barn upplever att de får stå i bakgrunden, speciellt i samband med att 

barnet får sin diagnos. Barnet som insjuknat befinner sig i ett medicinskt akut läge. Mellan 1-

2 veckor blir barnet inlagt på en vårdavdelning tillsammans med sin mamma eller pappa. 

Under denna tid är det viktigt att effektivt normalisera blodsockernivån. Diabetesvården 

handlar också mycket om undervisning. Behandlingen av diabetes är livslång och familjen 

måste lära sig hur man hanterar sjukdomen på bästa sätt. Mycket uppmärksamhet riktas nu 

förstås på det sjuka barnet och på föräldrarna som ska undervisas ibland annat blodsockertest, 

administrering av insulin samt symtom på högt, respektive lågt blodsocker hos barnet. All 
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denna uppmärksamhet som riktas mot det sjuka barnet kan skapa en känsla av utanförskap 

hos det friska syskonet (Wennick & Hallström, 2007). 

 

 

De flesta syskon till barn drabbade av diabetes typ 1 fick aldrig någon formell undervisning, 

det vill säga information av utbildad personal, om vad sjukdomen och dess behandling 

innebär. Undervisning och information från sjukvården fokuserade främst på att öka 

kunskapen hos föräldrarna samt hos det sjuka barnet. Friska syskon var inte närvarande då 

sjukhuset hade träffar i syfte att undervisa om diabetes och visste därför inte vad sjukdomen 

innebar.  

 
”She had gotten diabetes and took injections and blood glucose and things like 

that. It was not as usual. (silent pause) They were worried. (silent pause) I didn`t 

know anything about it at that time” (Wennick & Hallström, 2006, s. 376). 

 

Många friska barn uttryckte en känsla av att bli åsidosatt av sina föräldrar, särskilt den första 

tiden då deras syskon diagnostiserats med diabetes typ 1. På grund av sjukdomen hamnade det 

friska barnet inte sällan i bakgrunden (Loos & Kelly, 2006). Så här beskrev ett av de friska 

syskonen sin känsla av utanförskap: 

 
“And another thing is you don`t get as much attention. Because I have learnt to 

take care of myself….if my mum and dad have to take her out somewhere, I 

have to go over the road. Well I will just go over there and do whatever. So I 

have sort of learnt to take care of myself” (Loos & Kelly, 2006, s. 64). 

 

En del barn nämnde känslor av avundsjuka rörande den uppmärksamhet barnet med diabetes 

fick av föräldrarna.  

 
”Mom is very protective of him…she gives him more attention…it makes me 

sad, but it`s really fine”(Herrman, 2010, s. 432). 

 

I de olika studierna framkom det att en del av de friska syskonen inte alltid fick den tid de 

behövde. Ibland var de tvungna att låta sina behov stå tillbaka, då föräldrarna var upptagna 

med att ta hand om det sjuka syskonet. Att detta är nödvändigt kan ibland vara svårt att förstå 

och acceptera för mindre barn (Loos & Kelly, 2006).  

                                                

Ibland fick de friska syskonen också stå tillbaka när fritiden planerades efter det sjuka barnet. 

Förutom att mindre tid ges till det friska barnet så kan detta också väcka en känsla av alltid 

behöva ta hänsyn till det sjuka barnets behov (Herrman, 2006).  
  

Att känna oro för sitt syskon 

 
Oro och rädsla var inte sällan återkommande känslor hos det friska syskonet. Det kunde var 

rädsla gällande sjukdomens akuta påverkan på syskonet eller senkomplikationer i framtiden. 

”Kommer även jag att utveckla diabetes”, var också en farhåga som många friska syskon bar 

på (Herrman, 2010). 

 

Många friska syskon uttryckte en rädsla att själva drabbas av diabetes typ 1. Det fanns barn 

som trodde att diabetes var en smittsam sjukdom. Andra barn oroade sig för att utveckla 

diabetes eftersom det var något som kanske fanns i deras släkts gener (Loos & Kelly, 2006). 
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Ett barn beskriver oron i familjen: 

 
”now my family is starting to say I have diabetes because I`m drinking a lot of 

water (Herrman, 2010, s. 432)” 

 

Syskon berättar att de redan innan diagnosen ställts, uppmärksammat symtom hos syskonet 

som stor törst och allt mer frekventa toalettbesök. Syskon berättar vidare hur de märkt att 

deras syster eller bror blivit tunnare och tröttare, men att de inte förstått varför och detta 

skapade oro. Familjen närmast det sjuka barnet hade många gånger andra förklaringar till 

symtomen och vågade inte inse att något var fel. Därför sökte den inte medicinsk hjälp förrän 

efter påtryckningar och inrådan från andra närstående och vänner (Wennick & Hallström, 

2006). 

 

Att drabbas av sjukdomen diabetes typ 1 var något hela familjen i början hade svårt att 

acceptera. Brist på förståelse för hur denna sjukdom kommer påverka det sjuka barnet och 

övriga familjen. Syskon kände ofta både sorg och rädsla och grät ofta när sjukdomen kom på 

tal.  

 

Orättvisa över att just deras syster eller bror drabbats av diabetes var en återkommande känsla 

hos de friska syskonen. ”Varför just min bror eller syster”, var en ständigt återkommande 

fråga (Herrman, 2010). Ett äldre syskon uttryckte oro för sin lillasyster och hennes diabetes på 

följande vis: 
 

”Sometimes I wish it was me instead of her suffering…she finds it so 

frustrating…I think I would do better…´cause she’s my little sister”(Herrman, 

2010, s.432). 

 

Efter några dygn under vård kunde de friska syskonen se att behandlingen gjorde dennes 

syster eller bror bättre. De kunde känna sig mer bekväma i situationen och slappna av när det 

sjuka barnet inte längre var lika blekt. De mörka ringarna under ögonen hade försvunnit och 

blicken blev klarare (Wennick & Hallström, 2006).  

 

Efter en tid med större erfarenhet av sjukdomen ökade kunskapen och förståelsen för 

sjukdomen. Detta resulterade i en annan slags oro och rädsla. Hur kommer sjukdomen att 

påverka min syster eller bror? Vad kommer att hända i framtiden? Många friska syskon valde 

av rädsla, att inte tänka på framtiden eller de risker diabetes för med sig (Herrman, 2010). 

 
 

Att leva ett annorlunda liv 

 
Många av syskonen ansåg att familjens liv var uppbyggt kring diabetessjukdomen och att 

sjukdomen hindrade dem från att leva livet fullt ut. De upplevde att familjens känsla av 

välbefinnande kontra illabefinnande berodde på hur väl blodsockernivåerna låg hos de sjuka 

barnen (Wennick & Hallstrom, 2007).  Frustration upplevdes också i de fall det sjuka barnet 

fick humörsvängningar på grund av sjukdomen. Då det sjuka barnet uppträdde retligt eller 

argt, var syskonen tvungna att acceptera detta beteende, just på grund av att det berodde på 

sjukdomen. Detta lämnade trots allt en känsla av irritation och frustration hos det friska barnet 

(Dixon, 2003). 
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Att bli avbruten i det man håller på med på grund av diabetessjukdomen var något som togs 

upp av många friska barn. Dessa avbrott sågs som ett inslag av stress i vardagslivet (Herrman, 

2010). 

  
”Like if we are playing a game and he has to go to test himself…then we have to 

start it all over again”(Herrman, 2010, s. 432). 

 

Många friska syskon beskrev sin syster eller bror med diabetes som mer mogen än andra barn 

i samma ålder. De kände också att de behövde ta mer hänsyn till sitt syskon på grund av 

sjukdomen. De upplevde att sjukdomen tagit kontroll över tiden och hindrade dem från att 

avsluta saker de höll på med (Wennick & Hallström, 2007). 

 
”We have to eat at special times, that`s the way things are (silent pause) If my 

brother have to eat at 5 o`clock, well, then we all eat at 5 o`clock" (Wennick & 

Hallström, 2006, s. 379). 

 

De friska barnen kände ofta frustration över restriktioner gällande deras egna såväl som sitt 

syskons aktiviteter, särskilt när det gällde övernattningar hos kompisar eller familjens 

semestrar (Herrman 2010). 

 

Att ha diabetes innebär en striktare kosthållning. I många fall valde föräldrarna att alla i 

familjen åt samma mat på samma tider. Många av de friska barnen jämförde sig med andra 

familjer och uttryckte en längtan efter att köpa hem sötsaker och dylikt, vilket andra familjer 

gjorde ibland. I de fall föräldrarna skiljde på kosten mellan barnen och endast hade vissa 

restriktioner för det sjuka barnet kunde också detta skapa en känsla av olust för det friska 

barnet (Herrman, 2010): 

  
                      ”I feel bad if I eat something…I feel bad ´cause he can’t eat it” (Herrman, 2010, 

s.432). 

 

Många nämner ett mer inrutat liv. Familjens kommunikation gick många gånger ut på att 

förhöra varandra på huruvida de kontrollerat blodsockret eller vad det sjuka barnet ätit under 

dagen. De friska syskonen kände att de inte alltid kunde göra vad de ville på grund av deras 

stereotypa leverne och upplevde en begränsning på grund av diabetes sjukdomen. Sjukdomen 

krävde en mer planerad tillvaro, bestämda mattider och kostrestriktioner (Wennick & 

Hallstrom, 2006). 

 

Att känna ökat ansvar 

 

Att vara syskon till någon med diabetes typ 1 innebär för många barn ett ökat ansvarstagande 

och en ofrivillig tidig mognad. Många syskon till barn med diabetes såg detta som något 

positivt. De tyckte om att ta hand om sitt syskon och få visa att de klarade det. Att ha ett 

syskon med diabetes innebär att man erfar kunskap om sjukdomen och hur det är att leva ett, i 

många avseenden, annorlunda liv. Detta sågs som berikande av många friska syskon, de 

kunde känna en viss stolthet över att ha kunskap om sitt sjuka syskons behov (Herrman, 

2010). Ett friskt syskon berättade om när hennes syskon hade drabbats av hypoglykemi: 
 

”Mum had Sally on the floor saying ”don’t move”. Mum said “Michaela, 

Sarah needs juice”. I went to get the juice. I told mum that I did her BSL 

(blood sugar level) and did she need glucagon? Then I went and woke Dad, 

saying ”get out of bed Daddy, Sally can’t see, get out of bed” (Loos & 

Kelly, 2006, s.62) 
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Flera syskon berättar också att de lärt sig känna igen tecken på annalkande hypo- eller 

hyperglykemi, att de inte alltid behövde kontrollera syskonets blodsockernivå utan gick på 

intuition (Wennick et al., 2009). 
 

Now and then she says that she is low and then I tell her to monitor her 

blood sugar…if she is low I tell her to have some fruit or a glass of 

milk…but when she felt low recently she went downstairs on her own to 

have a drink of milk and something to eat (Wennick & Hallström, 2007, s. 

303). 

 

Många barn med diabetes uttrycker att de behöver hjälp och stöd i vardagen av sina syskon. 

De sökte tröst hos det friska syskonet under besvärliga tillfällen som exempelvis 

blodsockerkontroller och injektioner. Flertalet av de friska barnen uppgav sig gärna ge det 

emotionella stöd syskonet för tillfället var i behov av. Vid dessa kontroller behöver 

föräldrarna ofta händerna fria så syskonen hjälpte till med att hålla det sjuka barnets hand eller 

trösta på annat sätt. En nioårig flicka berättar om hur hon hjälpte sitt syskon med diabetes 

under den jobbiga proceduren: 

 
” I sit her on my lap, hugging her and comforting her” (Loos & Kelly, 2006, 

s.62).  

 

De friska syskonen upplevde också att föräldrarna hade större krav och förväntningar på dem 

än på det sjuka syskonet. I en artikel kan man läsa om ett barn som tycker att hans pappa 

ställer för höga krav på honom.  En annan pojke berättar att han inte alltid vill passa sin 

lillasyster så mycket som föräldrarna kräver (Bransetter et al., 2008).  

 

Oron över det sjuka syskonet ledde i många fall till att det friska barnet vakade över sin syster 

eller bror. Ofta påminde de syskonet att kontrollera sitt blodsocker samt att ta sitt insulin. De 

uttryckte också en ansvarskänsla. De skyddade gärna sitt sjuka syskon när de blev retade på 

grund av sin diabetes (Herrman, 2010). Det framkom också enlig Wennick et al. (2009) att 

flera syskon själva bar med sig extra utrustning, som exempelvis dextrosol, ifall deras syskon 

skulle ha glömt. Några barn uttryckte sitt behov av övervakning på följande sätt: 

 

                       ”I have to watch her all the time” och “I have to tell mum when he’s sleeping too 

long ” (Herrman, 2010, s. 432).  

 

  

 

Att uppleva stress och slitningar inom familjen 

 

När diabetesdrabbade har för högt eller för lågt blodsockervärde ger detta ofta påverkan på 

humöret. De blir på sämre humör, buttra och lättirriterade. Detta var något som flertalet av de 

friska syskonen upplevde som påfrestande i vardagen (Herrman, 2010). 
 

”when he has low or high blood sugar, he gets in a pretty bad mood”; ”when he 

goes low, he gets crabby and then I do to” (Herrman, 2010, s.432). 

  

De friska syskonen nämnde att deras föräldrar ibland uppvisar irritation gällande sjukdomen 

och dess behandling. Syskonen oroar sig då de ser att föräldrarna inte sover tillfredställande 
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på nätterna på grund av oro för det sjuka barnet samt att de går upp och kontrollerar 

blodsockernivån på barnet om natten (Wennick et al., 2009). Ett syskon uttryckte sig följande: 

 
 ”My mom never gets much sleep…she is up checking his numbers…she works 

hard and is always grumpy”(Herrman, 2010, s. 433). 

 

De friska syskonen lade märke till att föräldrarna ibland blev oense om behandlingen av det 

sjuka barnet. Syskonen upplevde att föräldrarna blev upprörda och skyllde på varandra då 

blodsockernivåerna inte var tillfredställande. Vid andra tillfällen då det sjuka barnet motsatte 

sig kontroller och det friska syskonet ville vara behjälplig i övertalandet av det sjuka barnet 

kunde också gräl uppstå (Herrman, 2010). 

 
”She won’t listen to me…and I know what to do…my parents want me to help, 

and then yell at me when I do” (Herrman, 2010, s. 433). 

 

Ett annat syskon berättar om när det friska barnet vägrar kontrollera sitt blodsocker: 
 

”When he doesn’t do it…Dad just yells…I go upstairs, and I start crying in my 

room because of her” (Herrman, 2010, s.433). 

 

I de familjer syskonen endast levde med en förälder framträdde också tiden som ett problem. 

Det friska barnet fick då ta ett större ansvar och fick också tillbringa mer tid ensam med sitt 

sjuka syskon (Dixon, 2003).  

 

  

Att lära genom erfarenhet 

  

Kunskap tillägnade sig det friska syskonet oftast genom levd erfarenhet samt genom sina 

föräldrar. Friska barn i många familjer berättar hur föräldrarna försåg dem med förklaringar 

om vad diabetes och dess behandling innebär. I andra familjer fick det friska syskonet lära sig 

genom erfarenheten av att leva med en bror eller syster drabbad av diabetes (Loos & Kelly, 

2006).  

 

I takt med ökad förståelse och kunskap kring sjukdomen och dess behandling kunde många 

syskon känna sig mer bekväma i att leva i närhet med sjukdomen. De lärde sig vad som 

krävdes och hur de skulle assistera sitt syskon i olika situationer. Inte desto mindre var de 

oroliga för att deras syskon skulle drabbas av insulinkoma (Wennick & Hallström, 2007). En 

del barn uttryckte känslan att inte våga ventilera tankar om sjukdomen samt andra 

existentiella frågor. Detta med hänsyn för att inte oroa föräldrarna. De behöll därför många 

frågor för sig själva (Branstetter, Domian, Williams, Graff & Piamjariyakul, 2008). I de fall 

då friska syskon vågade ställa sin fråga, rörde sig många funderingar kring döden. En flicka 

berättar om hennes rädsla att insulinet inte skulle gå in i det sjuka barnets kropp så att han 

skulle dö av sin diabetes. En mamma berättar hur hennes friska son oroligt frågat henne: 
  

”Is he going to die? He thought about it quite deeply and wanted to know 

more” (Loos & Kelly, 2006, s. 66). 

 

Syskonets sjukdom resulterade i att det friska barnet åtdrog sig en slags pseudoföräldrarroll 

när föräldrarna själva inte hade möjlighet att närvara. Många av barnen ägnade stor tid till 

omvårdnad av det sjuka syskonet. I många fall resulterat detta i en närmare relation syskonen 
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emellan. De stöttade och tröstade när deras syskon mådde dåligt och försökte underlätta 

procedurerna kring blodsockermätningar och insulininjektioner (Loos & Kelly, 2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Vi ville belysa upplevelsen hos syskon till 

barn med diabetes typ 1, varför kvalitativ forskningsmetodik verkade mest lämplig. Här dras 

slutsatser utifrån verkliga upplevelser. Vi hade inte för avsikt att mäta något i siffror då en 

subjektiv upplevelse eller känsla aldrig kan vara densamma för två människor trots liknande 

erfarenheter. Vi tror att en levd erfarenhet är lättare att få inblick i än kvantitativ data. Därför 

valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetodik. Kvalitetsgranskningen kändes 

aningen diffus eftersom det inte fanns några klara linjer mellan de olika nivåerna av kvalitet. 

Hade man använts sig av någon annan granskningsmodell eller bedömt artiklarna med poäng 

skulle nivån av kvaliteten bli mer tydligt. Vi granskade först artiklarna var och en för sig, för 

att sedan jämföra våra individuella resultat med varandra. I de fall vi hade olika uppfattningar 

om vad som framkommit i det granskade materialet, diskuterade vi oss fram till ett 

gemensamt beslut. 

 

Ämnet som vi valt att beskriva verkar inte vara så väl utforskat. Det finns gott om artiklar som 

belyser det sjuka barnet och dess föräldrars upplevelse av diabetes typ 1. Att hitta artiklar som 

beskriver syskonperspektivet har inte varit lika lätt. De åtta artiklarna vi valde att utgöra vår 

resultatdel anser vi dock alla svara väl på vårt syfte. Vi valde att inte ha artiklar äldre än tio år, 

då pedagogik och nya rön inom omvårdnad ständigt uppdateras. Artiklar äldre än tio år svarar 

därför inte på vårt syfte, då resultatet skall kunna nyttjas i nuvarande omvårdnad. Med detta i 

åtanke valde vi också att exkludera studier gjorda i kulturer vilka skiljer sig stort från vår, till 

exempel valdes en studie bort, gjord bland fattiga familjer i Brasilien. Detta på grund av 

okunskap från vår sida gällande olikheter/likheter i omvårdnad och behandling i länder som 

dessa. Vår tanke är; i fall det finns en skillnad i detta, kan även upplevelsen hos de friska 

syskonen se annorlunda ut. 

 

Resultatdiskussion 

 

Av vårt resultat framkom tydligast, anser vi, två teman vilka vi valt att belysa i vår diskussion. 

Dessa följer nedan. 

 

Att stå i bakgrunden 

Samtliga artiklar vi analyserat trycker på att hela familjen drabbas när ett barn får diagnosen 

diabetes typ 1. Samtidigt belyser dessa artiklar en känsla av utanförskap hos syskon till barn 

med diabetes. Föräldrarnas uppmärksamhet riktas mot det sjuka barnet, särskilt i samband 

med insjuknandet. Vårdpersonalens uppmärksamhet riktas till största delen mot det sjuka 

barnet och dess föräldrar.  

 

För att kunna lindra ett lidande måste det skapas förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Wiklund (2003) hävdar med enlighet av 

Hanås (2001) att det uppnås genom att människan får tid att lida ut, bli bekräftad samt finna 
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försoning i sitt lidande för att senare kunna hitta en mening i sitt lidande. Detta är något vi 

som sjuksköterskor måste uppmärksamma för att undvika ett onödigt lidande hos syskon till 

barn med diabetes typ 1. 

 

I en kvantitativ artikel om syskon till barn med diabetes typ 1 (Hollidge, 2001) beskrivs 

känslor som avundsjuka, ilska och konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet. Här beskrivs 

också hur friska syskon försöker tränga undan känslor som dessa. Friska syskon har ofta en 

förståelse för att deras syster eller bror behöver den uppmärksamhet de får på grund av 

sjukdomen. Att då samtidigt känna avundsjuka och försöka konkurera om uppmärksamhet 

från föräldrarna kan föda en känsla av skam. Skam och skuldkänslor beskrivs av Wiklund 

(2003) som förenat med lidande. Att tala om sitt lidande är ofta svårt, vilket skapar risk för att 

den lidande människan utvecklar en känsla av utanförskap. Hollidge (2001) studie visar att 

majoriteten av de syskon som deltar i studien inte talar om sina känslor och funderingar kring 

diabetes med föräldrar eller andra familjemedlemmar. Det fanns främst två orsaker till detta. 

De var rädda att föräldrarna skulle bli arga eller irriterade, samt de var rädda att oroa 

föräldrarna mer än de redan var. Detta stärker vår åsikt om att även syskon till 

diabetesdrabbade barn måste uppmärksammas av oss sjuksköterskor.  

 

Lidandet är något som ofta inom den svenska kulturen inte bekräftas, till hänsyn för 

människans värdighet. För att känna välbefinnande krävs dock att lidandet lyfts fram som 

något i naturligt hos varje människa samt att denna människa tillåts lida ut. Det tillhör 

vårdarens uppgift att förlösa lidandet, att bekräfta barnets känslor så att denne vågar tala om 

sina svårigheter. Det gäller för vårdaren att ha modet att stanna kvar hos barnet och låta det 

lida ut. Det kan upplevas som svårt eftersom vårdaren då blir delaktig i lidandet (Dahlberg, et 

al., 2003). Vi anser att för att få fram en lidandeberättelse av syskon krävs många gånger mer 

än något enstaka möte. Många möten inom vården sker tillsammans med det sjuka barnet och 

föräldrarna, där syskonen många gånger intar en biroll. Eftersom syskonen inte har en central 

plats i dessa möten, blir det inget utrymme för just deras frågor och funderingar. Öppningen 

till en lidandeberättelse sett ur deras perspektiv uteblir eventuellt.      

 

Williams, Riddler, Setter, Liebergen, Curry, Piamjariyakul och Williams (2009) beskriver hur 

cancer och cystisk fibros hos ett barn påverkar friska syskon till denne. Detta anser vi väl kan 

jämföras med syskon till barn med diabetes typ 1. Avundsjuka på det sjuka barnet är ett av de 

teman som nämns mest i denna artikel. Även låg självkänsla, skuld och konkurrens mellan 

syskonen nämns som vanligt förekommande. Detta är ett gemensamt tema även i resultatet av 

vår studie. 
 

Att ställas utanför händelsernas centrum och att inte få tillgång till kunskap om vad som sker, 

kan skapa en maktlöshet (Dahlberg, et al., 2003). Maktlöshet är en form av lidande som 

många gånger drabbar det friska syskonet. Vi anser att denna maktlöshet som vidare kan leda 

till ett lidande, kan förebyggas genom att dessa syskon inkluderas i vården på ett mer specifikt 

sätt. Vi tror att de behöver få kunskap på deras villkor, baserat på ålder och situation i övrigt. I 

vårt analyserade material framkommer att det sjuka barnet ofta får hjälp och stöd av sitt friska 

syskon, vilket ytterligare förstärker behovet av kunskap hos det friska barnet.  

 

Att känna ökat ansvar 

 

Efter att ha studerat vårt resultat ingående har vi kommit fram till att det ökade ansvaret hos 

de friska syskonen är något vilket är väldigt tydligt och framträdande. Detta kan, beroende på 
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individ, vara något positivt eller betungande. Upplevelsen av det ökade ansvaret gentemot sitt 

sjuka syskon kan givetvis också skilja beroende på situation och dagsform.  

 

Att för ett barn tvingas in i en annan, många gånger vuxnare roll än tidigare kan te sig 

omtumlande. Det verkar dock som om de flesta syskon i de olika artiklarna ådragit sig denna 

förändrade roll, om än i olika former. I vår analys kunde vi urskilja att många av de friska 

barnen hade lättare för att interagera med vuxna människor sedan deras syskon insjuknat. I en 

artikel (Williams, et al., 2009) där man undersöker friska syskons upplevelser av att leva med 

ett syskon som drabbats av cancer eller cystisk fibros kan man urskönja samma mönster bland 

de friska syskonen.  Detta inkluderar att barnen uppfattas som mognare än andra barn i deras 

ålder men även att man i artikeln verifierar den ökade ansvarskänslan angående sitt sjuka 

syskon.  De friska barnen hjälper sitt syskon genom vardagen genom att påminna om att ta 

mediciner, att hålla sig till ordinerad behandling men även andra basala ting som att hjälpa 

dem med exempelvis lunch. Samma fenomen kan man också läsa om i en artikel av Hollidge 

(2001). 

 

I vårt resultat framkom att en del friska barn tog på sig en större vuxenroll än vad som 

egentligen krävdes i den åldern samt att de var väldigt beskyddande mot sina sjuka syskon. 

Detta ökade ansvar anser vi kan bli betungande för ett barn. Trots allt måste alla barn få vara 

just barn ibland.  

 

Wiklund (2003) talar om att känslor kommer till genom att människan skapar olika 

innebörder och tillskriver dessa mening i relation till det hon ser eller upplever. Då barn inte 

är fullt kognitivt utvecklade anser vi att dessa friska syskon behöver mycket stöd och 

förklaringar, men även avlastning i vardagen för att kunna få en adekvat ordning på sina 

känslor. Barnets utveckling bygger på känslor och känslor har stor betydelse för dess framtida 

själsliv och deras självmedvetenhet (Wiklund, 2003). Vi som kommande sjuksköterskor och 

även andra vuxna som kommer i kontakt med dessa barn kan genom en ökad förståelse hjälpa 

dessa barn från av att slippa onödigt lidande.  

 

Vidare talar Wiklund (2003) om begär och behov som två grundläggande teman i människans 

väg till helhet. Hon menar att om inte människan för utlopp för dessa två tingestar skapas 

problem. Behovet kan till skillnad från begäret tillfredställas här och nu, medans begäret är 

något starkare, som relateras till viljan att leva och ha ett tryggt och kärleksfullt liv, men 

också att hitta mening i detta liv. I de fallen inte dessa begär och behov tillfredsställs utan de 

ställs i skymundan för andras behov, såsom till exempel ett sjukt syskon, skapas en förvirring 

och till slut också en passivitet enligt Wiklund (2003). Denna passivitet kan så småningom 

utvecklas till total handlingsförlamning. 

 

I vårt resultat ser man också att vardagen på många sätt är styrd av sjukdomen. Detta 

inkluderar alla familjemedlemmar. I fall då de friska syskonen får stå tillbaka för det sjuka 

barnets behov minskar utrymmet för att det friska barnet kan vara helt sig självt. Föräldrarna 

måste ta hand om de akuta situationerna med det sjuka barnet först av allt, de anpassar 

vardagen efter det sjuka barnet, och har inte sällan mer uppmärksamhet riktad mot detta barn. 

Vad händer med det friska syskonet då? Wiklund (2003) menar att om en människa inte fullt 

ut får utlopp för den hon är, i detta fall då de friska syskonen, upplevs det som ett lidande. Att 

bekräfta dessa barn torde alltså för oss som sjuksköterskor vara en del av vår etiska kod 

(International Council of Nurses, 2005). Att lindra lidande är en av de viktigast uppgifter vi 

har. 
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Den ständiga övervakningen från de friska syskonens sida gentemot deras sjuka syskon går 

som en röd tråd i de flesta av våra artiklar. Många föräldrar bekräftar att detta gjort att de 

friska barnen skaffat sig större sympati för andra människor som är i ett lidande. Den ökade 

förståelsen för just lidande verkar vara en positiv reaktion. Att syskonen fått en vidare syn på 

verkligheten med en ökad känslighet för andra människor som har det jobbigt kan man också 

läsa i artikeln av Williams et al.(2009). 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Efter granskning och reflektioner kring vårt analyserade material har tankar väckts. Vad 

händer med dessa barn i tonår och som unga vuxna? Hur har de påverkats av att leva 

tillsammans med ett kroniskt sjukt syskon? Finns det likheter med andra i samma situation 

eller olikheter gentemot barn som vuxit upp med friska syskon? Att läsa studier i detta ämne 

vore intressant anser vi. 
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Bilaga 1: Sammanfattning av analyserade artiklar 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Swedish 

families´ lived 

experience 

when a child is 

first diagnosed 

as having 

insulin-

dependent 

diabetes 

mellitus 

Författare: 
Wennick, A. & 

Hallström, I.  

Tidskrift: 
Journal of 

Family Nursing 

Årtal: 2006 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Närstående-

perspektiv. 

Problem: Barn 

som får diagnosen 

diabetes typ 1 blir 

fler och fler. Det 

innebär en kris för 

individen och 

dennes familj. 

Syfte: Att belysa 

hela familjens 

levda erfarenhet 

när ett barn i 

familjen drabbas 

av diabetes. 

Longitudinell, 

beskrivande, 

induktiv studie 

baserad på 

kvalitativa 

intervjuer. 

Deltagare hämtade 

ur tolv familjer i 

Sverige ingick i en 

serie av tre 

intervjuer under en 

period på tre år. 

Familjerna 

beskrev sina liv 

som en pågående 

inlärningsprocess 

och att de hela 

tiden ställdes 

inför nya 

utmaningar. För 

att underlätta för 

familjerna att 

hantera 

sjukdomen i 

hemmet, är det 

viktigt att 

sjukvårdens ser 

till individerna i 

samband med 

utskrivning från 

sjukhuset.  

 

 

Titel: Families 

lived 

experience one 

year after a 

child was 

diagnosed with 

type 1 diabetes. 

Författare: 
Wennick, A. & 

Hallström, I.  

Tidskrift: 
Journal of 

advanced 

nursing 

Årtal: 2007 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Närstående-

perspektiv. 

Problem: Barn 

och ungdomar 

som drabbas av 

diabetes typ 1 blir 

allt fler. Det finns 

mycket lite 

forskning vilken 

belyser hela 

familjens 

upplevelse av att 

leva med diabetes 

typ 1. 

Syfte: Att 

synliggöra 

familjens 

upplevelse ett år 

efter att ett barn i 

familjen fått 

diagnosen 

diabetes typ 1. 

 

 

 

 

En hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie baserad på 

intervjuer gjorda ett 

år efter att 

diagnosen ställdes. 

Barnen i studien är 

mellan 9-14 år.  

Familjerna 

beskriver sina liv 

ett år efter 

diagnosen som 

mer normalt, men 

ändå annorlunda. 

De upplevde inte 

att livet var så 

svårt, men inte 

heller så enkelt 

som innan 

diagnosen. 
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Titel: Social 

well-being of 

siblings living 

with a child 

with diabetes: a 

qualitative 

study 

Författare: 
Loos, M. & 

Kelly, S. 

Årtal: 2006 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Syskon-

perspektiv 

Problem: När ett 

barn drabbas av 

diabetes påverkas 

hela familjen. 

Trots det finns 

mycket lite 

forskning 

fokuserad på det 

friska syskonets 

upplevelse när 

dess bror eller 

syster blivit sjuk. 

Syfte: Att skaffa 

kunskap om hur 

ett syskon 

påverkas när dess 

bror eller syster 

drabbats av 

diabetes. 

 

En kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer 

innehållande frågor 

gällande 6 

ämnesområden. 32 

friska sykon och 

föräldrar deltog i 

studien. 

Resultatet utgörs 

av 6 stycken 

olika teman hur 

syskon till 

diabetesdrabbade 

barn upplever sin 

verklighet. 

Mycket beskrivs 

runt 

otillfredsställande 

känslor såsom 

rädsla, ilska, 

känslor av 

utanförskap.  

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 

Årtal: 2009 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Närstående-

perspektiv. 

 

Problem: 

Kronisk sjukdom 

i barndomen är en 

svår upplevelse 

för hela familjen. 

Föräldrarna kan 

känna att de mist 

sin förmåga att 

skydda sitt barn 

från fysiskt 

lidande. Diabetes 

typ 1 är en av de 

vanligaste 

kroniska 

sjukdomar i 

barndomen. 

Syfte:Att belysa 

familjens 

upplevelse tre år 

efter att ett barn 

fått diagnosen 

diabetes typ 1 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer med 

familje-medlemmar 

vilka lever med ett 

barn med 

diagnosen diabetes 

typ 1. Denna artikel 

är den tredje och 

sista delen i en 

longitudinell studie 

som sträcker sig 

över tre år. 

Tre år efter att 

barnet fått 

diagnosen 

diabetes typ 1, 

har sjukdomen 

blivit ett naturligt 

inslag i 

familjelivet. 

Familjen 

påverkades av 

sjukdomen på 

skilda sätt. 
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Titel: Siblings´ 

Perceptions of 

the Costs and 

Rewards of 

Diabetes and its 

Treatment 

Författare: 

Herrman, J.W. 

Tidskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Nursing 

Årtal: 2010 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Syskon-

perspektiv 

Problem: Allt 

fler barn och 

ungdomar drabbas 

av diabetes typ 1. 

Det ställs höga 

krav på familjen 

gällande diet, 

administrering av 

insulin, 

blodsockertest 

samt planering 

gällande aktivitet 

och fritid. Syskon 

är en integrerad 

men förbisedd 

komponent när 

det gäller 

familjecentrerad 

omvårdnad. 

Syfte:Att 

undersöka 

syskons syn på 

fördelar och 

nackdelar med 

diabetes typ 1 för 

dem själva, barnet 

med diabetes samt 

deras familj. 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes i 

samband med ett 

läger; ”Diabetes 

and You: Kamp for 

Kids, med syskon 

till barn med 

diabetes typ 1. 

Dessa intervjuer 

bandades för vidare 

analys. 

I resultatet 

presenteras 

syskonens 

upplevelse, för- 

och nackdelar, 

med att leva med 

ett barn med 

diabetes typ 1.  

Titel: 

Children´s and 

Young 

Adolescents´ 

Voices: 

Perceptions of 

the Costs and 

Rewards of 

Diabetes and Its 

Treatment 

Författare: 

Herrman, J.W. 

Tidskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Nursing 

Årtal: 2006 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Patient-

perspektiv. 

Problem: Mycket 

av tidigare 

forskning baserats 

på vuxnas 

upplevelser av hur 

det är att leva med 

barn som drabbats 

av diabetes. Det 

finns därför ringa 

forskning från 

barn och 

ungdomars 

upplevelser av 

sjukdomen.  

Syfte: Att förstå 

och på så sätt 

hjälpa dessa barn i 

sin sjukdom 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer av 17 

deltagare mellan 8 

till 15 år varvid alla 

drabbats av 

diabetes typ 1. 

Teman berörande 

kostnader och 

belöningar ur 

diabetessynpunkt. 

Baserade både ur 

familjens 

synpunkt samt 

det drabbade 

barnets. 



23 

 

 

Titel: 

Communication 

themes in 

families of 

children with 

chronic 

conditions 

Författare: 

Branstetter, J. 

E., Domian, 

E.W., 

Williams, P. D., 

Graff, J. C. & 

Piamjariyakul, 

U. 

Tidskrift: 

Issues in 

Comprehensive 

Pediatric 

Nursing  

Årtal: 2008 

 

 

 

 

 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Närstående-

perspektiv. 

Problem: 

Kronisk sjukdom 

i barndomen är en 

oförutsägbar kris 

få familjer är redo 

att hantera. 

Syfte: Att 

identifiera teman i 

kommunika-

tionen mellan 

friska syskon, 

föräldrar och 

andra närstående 

till barn med 

kronisk sjukdom. 

Kvalitativ analys 

användes för att 

finna hur kronisk 

sjukdom i 

barndomen 

påverkar familjen 

och skapar mönster 

i familjens 

kommunikation.  

Fyra teman 

aktualiserades. 

Författarna 

belyser 

sjukdomens 

utbredning i 

vardagen, 

förändrade roller 

inom familjen, 

rädslor och oro 

och brist på 

kommunikation. 

Titel: A normal 

lifestyle? 

Challenges 

facing children 

with diabetes 

and their 

families. 

Författare: 

Laura Dixon 

Tidskrift: 

Paediatric 

Nursing 

Årtal: 

2003 

Vårdveten-

skapligt 

perspektiv. 

Närstående-

perspektiv. 

Problem: Barn 

med diabetes 

mellitus kommer 

alltid att vara 

beroende av 

sjukvården. Det är 

därför viktigt att 

belysa hur denna 

kan hjälpa eller 

stjälpa barnet och 

dess familjs liv. 

Syfte: Att utröna 

innebörden av det 

innebär att ha 

drabbats av 

diabetes samt att 

vara familj till ett 

diabetesdrabbat 

barn. 

En kvalitativ studie 

baserad på intervju 

med en vilken lever 

med ett barn med 

diagnosen diabetes 

typ 1. 

Resultatet 

penetrerar en 

familjs 

upplevelse av att 

ständigt leva med 

sjukdomen och 

dess 

konsekvenser. 

Resultatet visar 

stora som små 

problem och 

redovisas som 

olika teman.  
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Bilaga 2: Kvalitetsgranskning 

 
För att granska valda artiklars kvalitet använde vi oss av följande frågor (Friberg, 2006). 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna 

i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

Artikel Kvalitet 

Swedish families´ lived experience when a 

child is first diagnosed as having insulin-

dependent diabetes mellitus 

 

Hög vetenskaplig kvalitet 

Families lived experience one year after a 

child was diagnosed with type 1 diabetes. 

 

Hög vetenskaplig kvalitet 

Social well-being of siblings living with a 

child with diabetes: a qualitative study 

 

Hög vetenskaplig kvalitet 

Everyday Experience of Families Three 

Years after Diagnosis of Type 1 Diabetes in 

Children: A research paper 

 

Hög vetenskaplig kvatitet 

Siblings´ Perceptions of the Costs and 

Rewards of Diabetes and its Treatment 

 

Hög vetenskaplig kvalitet 

Children´s and Young Adolescents´ Voices: 

Perceptions of the Costs and Rewards of 

Diabetes and Its Treatment 

Hög vetenskaplig kvalitet 

 

Communication themes in families of 

children with chronic conditions 

 

Hög vetenskaplig kvalitet 
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A normal lifestyle? Challenges facing children 

with diabetes and their families  
 

Medelhög vetenskaplig kvalitet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


