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Sammanfattning    

Diabetes typ 1 är en sjukdom som oftast drabbar barn i tonåren, men kan även drabba 

yngre. Den upptar mycket tid på grund av blodglukoskontrollerna för att undvika 

komplikationer. Balanserad kost, samt daglig motion är en del av behandlingen. Barnen 

kan ta ansvar över egenvården, men behöver stöd från föräldrarna. För att hantera 

sjukdomen krävs planering och för alla inblandade blir livet förändrat. Sjuksköterskan 

har en betydande roll för familjen genom att ge information och stöttning. För 

sjuksköterskan är studien av värde då den kan ge en inblick i föräldrars upplevelser. 

Därigenom kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för hur föräldrarna ser på 

sjukdomen och vad de behöver hjälp med. För föräldrarna är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan har kunskaper om deras situation för att bemöta dem på ett proffisionellt 

sätt. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars upplevelser då deras barn 

får diabetes typ 1. Uppsatsen bygger på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Under analysen av artiklarna framkom följande huvudteman: Från förnekelse till 

acceptans, En förändrad vardag och Att inte kunna skydda sitt barn. Resultatet 

diskuterades under rubrikerna: Upplevelser runt diagnosbeskedet och Behov av 

information och stöd. Resultet visar att det är viktigt att föräldrarna får ett bra 

bemötande och god information från sjuksköterskan. För att uppleva trygghet i 

vardagen behöver föräldrarna stöd från vårdspersonalen och närstående och för att öka 

föräldrarnas välbefinnande är det viktigt att sjuksköterskan hjälper dem att bygga upp 

självförtroendet i rollen som vårdare för sitt barn.  

Nyckelord: Diabetes, föräldrar, barn, diagnos, upplevelse, omvårdnad, erfarenhet, 

leva. 
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INLEDNING 

Då föräldrarna uppsöker sjukvården på grund av att deras barn fått symtom av diabetes 

är det viktigt att sjuksköterskan är ett stöd för dem. Därför bör hon ha goda kunskaper 

om hur föräldrarna kan uppleva denna svåra situation. I de studier som gjorts om 

föräldrars upplevelser är det få som har en kvalitativ ansats. Vi anser att det behövs 

ytterligare forskning om föräldrars upplevelser för att sjuksköterskan skall kunna öka 

sina kunskaper och få en bättre förståelse för dem. För föräldrarna är det betydelsefullt 

med mer forskning då de kan få ett bättre bemötande från sjuksköterskan och en 

möjlighet att få stöd i andra föräldrars upplevelser.  

 

Vår tanke var att skriva om ett ämne som handlar om föräldrars upplevelser då deras 

barn får en kronisk sjukdom. I framtiden vill vi gärna arbeta med barn och föräldrarna är 

en viktig del i vårdandet. Diabetes fångade vårt intresse då vi sökte på kroniska 

sjukdomar och därför valde vi det temat. Hos en av oss finns sjukdomen hos en anhörig, 

och därigenom finns en förståelse för hur det är att vara anhörig. Diabetes typ 1 har ökat 

väsentligt hos yngre barn de senaste åren. Sjukdomen som är livslång påverkar livet för 

föräldrarna och deras barn. Föräldrar till barn som drabbas av diabetes upplever att 

deras liv förändras, då de alltid måste ta hänsyn till sjukdomen. Då den är kronisk med 

risk för komplikationer i framtiden upplever föräldrarna ett livslidande. Barnens 

egenvård blir en stor del i vardagen och det är viktigt att föräldrarna kan bygga upp ett 

förtroende för barnen och våga lita på dem. 

 

 

BAKGRUND 

 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom. Insjuknandet sker vanligast i tidiga tonåren, 

men förkommer i alla åldersgrupper. Symtom på sjukdomen är törst, stora urinmängder, 

trötthet, viktnedgång och synstörningar. Ofta sker ett akut insjuknande hos de yngre 

barnen med symtom under en 2-3 veckor period, men för vuxna sker det mer gradvis 

över flera månader (Socialstyrelsen, 2010). Denna typ av diabetes beror på fullständig 

insulinbrist och den viktigaste delen i behandlingen är att ersätta insulinet. Hos friska 

personer varierar insulinet över dygnet, det ökar och minskar med att blodsockret 

varierar. Det medför att en person med diabetes typ 1 behöver tillföras olika sorters 

insulin (Dahlquist, 2006).    

 

Diabetes är en sjukdom som kräver mycket kunskap, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ger föräldrarna en bra undervisning. Sjuksköterskan bör informera 

föräldrarna om hur viktigt det är att barnen äter en bra sammansatt kost. Därigenom 

minimerar föräldrarna risken för att barnen skall få komplikationer, som de annars kan 

få till följd av diabetes. En bra kost medför att man håller blodglukos, blodlipider, 

blodtryck och vikt på en rimlig nivå. Tallriksmodellen är ett bra pedagogiskt hjälpmedel 

vid kostrådgivning. En annan viktig information som sjuksköterskan kan förmedla är 
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hur fysisk aktivitet kan påverka sjukdomen. Fysisk aktivitet har flera positiva följder för 

personer med diabetes, bland annat en ökad perifier insulinkänslighet och en förbättrad 

syreupptagningsförmåga (Socialstyrelsen, 2010). För barn som är aktiva innebär detta 

att det kan vara svårt att ställa in rätt dos av insulin. Det är viktigt att tänka på att äta 

både före och efter ett träningspass. Vid kraftig eller långvarig motion kan man behöva 

sänka insulindosen, men efteråt måste man kompensera det och samtidigt fylla på med 

extra energi (Dahlquist, 2006).   

 

Föräldrarna känner en ständig oro för att barnen skall drabbas av komplikationer, 

framförallt de akuta som är hypoglykemi eller ketoacidos. Hypoglykemi kan ge 

bestående hjärnskador och kan leda till dödsfall, orsakad av hjärtarytmier 

(Socialstyrelsen, 2010). Anledningen är bland annat minskad eller utebliven måltid, 

ökad fysisk aktivitet eller för stort intag av insulin (Mosand & Försund, 2002). 

Ketoacidos är ett tillstånd som drabbar personer med kraftig insulinbrist. Tillståndet är 

mycket allvarligt och kräver intensivvård och det finns en risk för dödsfall. Faktorer 

som kan vara avgörande för ketoacidos är bland annat akuta infektioner, gastroenteriter, 

doseringsfel eller anorexi (Socialstyrelsen, 2010). Föräldrarna upplever också en oro för 

framtida komplikationer som kan drabba deras barn. Några exempel på dessa är 

nefropati som innebär en skada på att de små blodkärlen i njurarna. Neuropati innebär 

skador på de mindre blodkärlen i kroppen. Retinopati innebär blödningar i ögat och kan 

leda till försämrad syn. Komplikationer kan man fördröja utvecklingen på genom att 

upprätthålla en stabil blodglukos (Mosand & Försund, 2002).  

  

Att förebygga, lindra och stoppa komplikationer är det som den medicinska forskningen 

syftar på. Det är en snabb ökande trend av barn som insjuknar i diabetes typ 1. Det som 

kan hejda denna ökning är att man nu är medveten om några belastningsfaktorer, som 

bland annat övernäring och lite fysisk aktivitet. Att lindra innebär i nuläget att försöka 

förbättra insulinbehandlingen, bland annat genom att administreringen av bättre bas- 

och måltidsinsulin utvecklas. Att förhindra komplikationer i njurar, ögon, blodkärl och i 

nerver är en av målsättningarna med behandlingen (Dahlquist, 2006).   

 

Föräldrars reaktioner  

Då föräldrarna får bekräftat att deras barn fått diagnosen diabetes upplever de flesta 

föräldrar det ögonblicket så starkt att det är väldigt lätt att återberätta. Föräldrarnas 

reaktioner vid beskedet är olika. De kan uppleva sjukdomen som ett hot mot existensen, 

men beskedet kan också upplevas som en lättnad (Johansson & Leksell, 2009). En 

mamma ställde sig frågan om det var hennes fel att barnet fått diabetes. 

 

”Jag som åt massor med godis under graviditeten, är det därför min dotter 

har fått diabetes” (Johansson & Leksell, 2009, s.452). 

 

Föräldrarna kan uppleva starka negativa känslor och förnekandet är då ett sätt att 

hantera situationen. Det kan vara positivt då förnekelsen är en skyddande reaktion, de 

slipper bli känslomässigt överväldigade. Det gör att föräldrarna den närmsta tiden efter 

beskedet kan få en fungerande vardag, medans de i sin egen takt tar till sig diagnosens 

betydelse (Polonsky, 2002).  
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Föräldrarna känner ingen trygghet då barnen inte är i deras närhet. Föräldrarna har då 

ingen kontroll på vad barnen äter och ifall de får en insulinkänning. Barnen på förskolan 

behöver ständig tillsyn om de skulle få en insulinkänning. Vid måltiderna måste någon 

personal se till att barnen äter som de ska. Förskolebarnen behöver även hjälp med att ta 

sitt insulin. De äldre skolbarnen klarar oftast att ta insulinet själva. Det är även viktigt 

att klasskamrater får information om diabetes och att de lär sig känna igen tecken på en 

insulinkänning. Klasskamraterna kan då vara till god hjälp om detta skulle inträffa 

(Dahlquist, 2006).  

 

Egenvård  

Egenvård innebär att en person klarar av att sköta sin sjukdom på egen hand, samt själv 

ansvara för att den egna läkemedelsbehandlingen blir så effektiv som möjligt. Detta för 

att minska risken för följdsjukdomar. I egenvård behövs kunskap om hur behandlingen 

skall skötas, hur de olika komplikationerna yttrar sig, hur man går tillväga om det 

inträffar, vad man klarar av själv och när sjukvården skall kontaktas (Berne & Sörman, 

2009). Föräldrarna kan uppleva att deras frihet att planera och styra sin tid blir 

begränsad. Livet begränsas av kraven på god egenvård då föräldrarna och barnen 

ständigt behöver avbryta aktiviteterna för att injicera insulin, vilket kan medföra en 

känsla av frustration och skam (Johansson & Leksell, 2009).  

  

Vinsten av att barnen har en bra egenvård är att de nästan direkt blir friskare och 

aktivare. Även i framtiden kan livet bli mycket bättre. En god egenvård innebär inte att 

egenvården behöver vara perfekt. Det kan räcka att förbättra sin blodsockernivå lite, så 

leder det till hälsovinster. För att det skall uppnås krävs tillräckligt med undervisning 

om sjukdomen och därmed kunskap om hur den skall hanteras (Polonsky, 2002). 

 

Hälsa, lidande och trygghet  

Hälsa beskrivs av Wiklund (2003) som en upplevelse av välbefinnande, friskhet och 

sundhet och är relaterat till hela personen. För föräldrarna är välbefinnande en subjektiv 

upplevelse och kan inte bedömas objektivt. Den utgår från deras livsvärld och uttrycker 

känslor av inre upplevelser och är därför personlig och unik. Friskhet är då människan 

har frånvaro av sjukdom. Sundhet innebär att man handlar på ett hälsosamt sätt och är 

orienterad i person, tid och rum.  

 

Föräldrarna kan uppleva en känsla av lidande då de förlorar kontrollen över sitt liv och 

kan vara förenat med deras skuldkänslor. Det kan det vara svårt för föräldrarna att tala 

om sitt lidande med andra och det kan ofta leda till att de sluter sig inom sig själv. 

Livslidandet berör hela livet och föräldrarna kan uppleva sig själv som otillräcklig och 

därigenom hotas deras värdighet och de kan uppleva en känsla av skam (Wiklund, 

2003). 

 

Grundtrygghet är enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

till exempel goda materiella förhållanden, förtroendefulla relationer, kunskap och 

kontroll. Otrygghet kan föräldrarna uppleva som ett hot och kan vara till exempel då 

sjukdom kommer in i vardagen. Om hotet inte försvinner kan de ändå nå en viss 

trygghet genom att få kontroll över situationen. För att föräldrarna skall få en känsla av 
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kontroll behöver de förstå sjukdomen, vårdandet och få vetskap om att det alltid finns 

hjälp att tillgå. Trygghet kan enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) delas in i 

ibland annat en inre och en yttre trygghet. Den inre tryggheten uppstår då föräldrarna 

bygger upp en positiv syn på livet och den yttre har att göra med deras relation till sin 

omgivning.  

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskan behöver kunskap om behandlingen för att kunna ge en bra undervisning, 

men även om föräldrars upplevelser och deras behov av stöd. För sjuksköterskan är det 

viktigt att hjälpa familjen med de förändringar som är nödvändiga för att de skall få en 

fungerande vardag. Sjuksköterskan behöver ge stöd till föräldrarna för att de ska få 

kontroll över behandlingen av barnets diabetes, samt att lära dem hantera sina känslor 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då ett barn drabbas av diabetes typ 1 förändras familjens liv. Från den dagen då barnen 

får symptom upplever föräldrarna många starka känslor som kan vara mycket 

omtumlande. I föräldrarnas vardag sker en stor förändring då de måste planera efter 

barnets behov. Risken för att barnen skall få komplikationer upplevs med stor oro av 

föräldrarna. Då föräldrarna har ett stort ansvar över att behandlingen blir så bra som 

möjligt kan detta vara påfrestande för dem. Det är viktigt för barnen att deras föräldrar 

ser dem och behandlar dem så normalt som möjligt för att deras liv inte skall påverkas 

så mycket. Mer forskning om föräldrars upplevelse gör att föräldrarna kan stötta 

varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter. För sjuksköterskan innebär 

forskningen en bättre förståelse för hur föräldrarna upplever situationen. Därmed kan 

sjuksköterksan lättare hjälpa föräldrarna och vara ett bra stöd i ett tidigt skede vilket 

skulle kunna leda till ett minskat lidande för dem.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa föräldrarnas upplevelse då deras barn får diabetes typ 1. 

 

METOD 

För att få svar på syftet genomfördes en litteraturstudie där sju kvalitativa artiklar 

granskades enligt Evans (2002) analysmetod.  

 

Datainsamling  

I den inledande litteratursökningen söktes artiklar utifrån att författarna ville fördjupa 

sig i föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som får en kronisk sjukdom. Ett 
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flertal intressanta artiklar hittades om diabetes. När problemformuleringen och syftet 

var klart genomfördes den egentliga litteratursökningen där sju vetenskapliga artiklar 

valdes för analys. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och Scorpus, då de 

innehåller artiklar inom hälso- och sjukvård. Peer reviwed användes för att artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade.  

 

Analysens inklusionskriterierna var: 

 Svara på syftet om föräldrars upplevelser från det att barnet fått symptom på 

diabetes  

 Kvalitativa artiklar 

 Vetenskapligt granskade 

 För att få aktuell data valdes artiklar publicerade från 1999 och framåt 

 

Följande exlusionskriterier valdes: 

 Barnens, syskonens och tonåringars upplevelser 

 Kvantitativa artiklar 

 

Sökord som användes i olika kombinationer: diabetes, parents, children, diagnosis, 

nursing, experience, och living 

 

Vi började artikelsökningen i Cinahl med sökorden children and diabetes and 

experience vilket gav 24 träffar. Här valdes tre för vidare granskning genom att vi läste 

titeln och abstract och ansåg att de svarade på syftet. Då sökordet living lades till fick vi 

sju träffar och fann ytterligare en artikel att granska.  I Scorpus användes sökorden 

parents and diabetes and experience and diagnosis som gav 24 träffar. Tre av dessa 

artiklar framkom vid tidigare sökningar, men vi fann tre nya att granska. Sökordet 

diagnosis byttes ut mot nursing och gav 23 träffar. Precis som innan var fem av dessa 

redan funna, men ytterligare två hittades för granskning. Detta resulterade i nio artiklar 

att fortsätta arbeta med. 

 

Urvalet gjordes stegvis. Under artikelsökningen granskades först artiklarnas titlar 

utifrån syftet. Därefter lästes abstract och de artiklar som var av intresse sparades.  Av 

totalt 66 artiklar valdes 55 st bort då de inte belyste föräldrars upplevelse. De 

exluderade artiklarna handlade bland annat om barnens och syskons uppleveser samt 

den medicinska behandlingen. Sökningen resulterade i nio artiklar, men två av dessa 

exkluderades då det inte motsvarade inklusionskriterierna. De två som här valdes bort 

handlade om föräldrars upplevelser, men inte när deras barn fått diagnosen utan från ett 

år efter beskedet och framåt. Av de sju utvalda artiklarna var tre från England, de andra 

fyra var från Sverige, Finland, USA respektive Taiwan. För att kvalitetssäkra artiklarna 

granskades de sju utvalda artiklarna med hjälp av Critical Appraisal Skills Programe 

(CASP). Denna modell är till hjälp för att bedöma artiklars kvalitativa ansats utifrån tio 

olika frågor. Alla artiklarna höll en god vetenskaplig kvalite. Sökresultatet från 

datainsamlingen presenteras i en tabell (se Bilaga 1). 

  

Dataanalys 

De artiklar som valdes analyseras utifrån Evans analysmetod som beskrivs i fyra steg. 

Då man samlat in och läst ett antal artiklar delas innehållet i varje artikel in i 
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meningsbärande enheter som därefter sätts samman till en ny helhet. Resultatet i 

analysen presenteras sedan i nya teman (Evans, 2002).  

 

I vår studie var första steget att finna vetenskapliga studier som svarade an på syftet och 

sedan granskade vi dess kvalitet. Nästa steg var att lästa artiklarna flera gånger för att få 

en djupare förståelse för föräldrars upplevelse och för att få en känsla av artiklarna som 

helhet. I det tredje steget delades texten in i meningsbärande delar där vi markerade text 

som belyste föräldrars upplevelser. Dessa olika delar fick sedan färgkoder för att kunna 

särskilja dem i texten. Därmed sammanfogades de texter med liknande innehåll till 

subteman och de subtemana med liknande innehåll sammanfogades till teman. I steg 

fyra beskrev vi tillslut resultatet i tre teman och sju subtema.  

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras de teman och subtema som framkom vid analysen av artiklarna. 

Från förnekelse till acceptans handlar om föräldrars upplevelser innan och efter att 

deras barn fått diagnosen diabetes typ 1. En förändrad vardag beskriver hur 

behandlingen styr föräldrarnas liv. Att inte kunna skydda sitt barn belyser föräldrarnas 

oro för komplikationer och att inte vågar släppa taget om barnet (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av teman 

                       Tema                           Subtema 

 

Från förnekelse till acceptans 
 Att tappa kontrollen  

 Att sträva efter förståelse 

 

En förändrad vardag 
 Att känna sorg  

 Rutiner ger trygghet 

 

 

Att inte kunna skydda sitt barn 
 Skuld och rädsla 

 Att inte uppleva frihet  

 Att våga  

 

 

Från förnekelse till acceptans 

 

Då föräldrarna såg barnens symtom på diabetes och fick diagnosen upplevde de många 

svåra känslor. Det var vanligt att föräldrarna först förnekade sjukdomen, men i takt med 

att kunskaperna ökade började de acceptera den. 

 

Att tappa kontrollen  

När barnen fick diabetessymtom var det vanligt att föräldrarna hade en alternativ 

förklaring, som till exempel att det bara var en vanlig infektion som barnet fått (Lowes, 

Lyne & Gregory, 2003; Lowes, Gregory & Lyne, 2005). 
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              ”It had become more of a sort of water infection that he had or a  

                throat infection, or something antibiotics could deal with so…it  

                was a blow to us, wasn`t it?” (Lowes, Gregory & Lyne, 2005, s. 256). 

 

Föräldrarna upplevde att när de uppsökte sjukvården gick allt så fort att de fick en 

känsla av att tappa kontrollen. Då föräldrarna väntade på att få diagnosen bekräftad 

upplevde de brist på kunskap om diabetes, vilket gjorde att de fick en känsla av 

maktlöshet. Därför önskade föräldrarna att de fått information om sjukdomen redan då 

de väntade på bekräftelsen. När föräldrarna sedan fick beskedet att deras barn fått 

diabetes blev de chockade. Först förnekade många föräldrar diagnosen, de ville inte tro 

att rätt diagnos var ställd. En del föräldrar hade svårt att acceptera diagnosen, då de 

upplevde att barnen inte var sjuka, medans andra föräldrar upplevde en känsla av lättnad 

över att de fått en diagnos ställd (Lowes, Gregory & Lynes,2005; Lyne & Gregory, 

2003;  Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999).  

 

I två artiklar framkom mammors respektive pappors olika upplevelser. Enligt Sullivan-

Bolyai, Rosenberg och Bayard (2006) studie upplevde papporna diagnosbeskedet 

mycket detaljerat som till exempel chock, sorg och väldigt smärtsamt. Trotts detta hade 

de en känsla av att vara behövda och starka för barnens skull.  

 

          “I remember thinking I have just really got to focus here. I didn’t want 

            him to go anywhere; I wanted to hold his hand the whole time.”  

            (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006, s. 27). 

 

De pappor som arbetade inom hälso- och sjukvård upplevde det extremt traumatiskt att 

få reda på diagnosen. För de som hade sjukdomen själva eller någon anhörig var det 

som om de upplevde att deras värsta farhågor besannats (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & 

Bayard, 2006). Mammor upplevde sorg och skuld då de förlorat ett friskt barn, det 

gjorde att deras ångest ökade. De trodde att de hade gjort något misstag och att 

konsekvensen av det blev att deras barn fått diabetes (Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 

1999). 

 

Att sträva efter förståelse 

Efter diagnosbeskedet grundade sig istället föräldrarnas rädsla på att de inte hade någon 

förmåga att ändra på det som inträffat. Att ta in allvaret och konsekvenserna med att 

leva med sjukdomen var mycket svårt. Föräldrars okunskap om sjukdomen medförde att 

deras rädsla och skuldkänslor ökade. Det var svårt för alla föräldrar att inte få ett 

definitivt svar på varför barnet utvecklat diabetes. Föräldrarna ville finna en orsak och 

kunde till exempel lägga skulden på sig själva (Lowes, Gregory & Lyne, 2005; 

Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999).  

  

          ” I honestly went through of what I might have done wrong … You  

             somehow just imagine that you have caused the sickness, because 

             you have made some mistakes in the care of the child” (Seppänen, 

             Kyngnäs & Nikkonen, 1999, s. 66). 
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Föräldrarna upplevde diabetes som skrämmande, men tänkte att utgången kunde varit 

värre. Då föräldrarna hade accepterat att barnet fått diabetes, ville de ändå se sitt barn 

som friskt. Föräldrarna fick denna reaktion för att kunna hantera sina känslor. Ett annat 

sätt att klara av det känslomässigt var att försöka finna de positiva sidorna. Att barnen 

utvecklat diabetes så tidigt var bra, för då skulle de hinna lära sig att sköta sjukdomen 

själva innan de började skolan (Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & 

Gregory, 2003; Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999). I studien av Lowes, Lyne och 

Gregory (2003) upplevde mammorna att det efter några veckor kom en vändning och 

det började kännas bättre. 

           

        

En förändrad  vardag 

 

Föräldrarna upplevde att livet förändrades drastiskt på grund av att de behövde ta 

hänsyn till sjukdomen. För att klara av vardagen var det viktigt att skapa rutiner som 

familjen kunde följa. 

 

Att känna sorg  

Barnets diabetes förändrade livet för hela familjen. Att sköta hanteringen av sjukdomen 

var det som fick styra vardagen. För föräldrarna var det en större utmaning än vad de 

kunnat förutse (Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999).  

 

               ”It is not a problem to give insulin injections to the child, but it is a  

                real problem to make the whole regimen of care work out well”  

                (Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999, s. 67).  

 

Föräldrarna berättade att de ständigt blev påminda om sjukdomen på grund barnens 

insulinreaktioner. Därför var deras önskan att de ibland kunde ignorera sjukdomen, för 

att få en möjlighet att njuta av livet fullt ut. Alla föräldrar upplevde skuld och sorg då 

diabetes framträdde i vardagen, till exempel då barnet hade lågt blodsocker. Därför 

upplevde föräldrarna att vid evenemang som semester och utflykter kom alltid diabetes i 

förgrunden. Tillslut kunde föräldrarna känna att de hade lyckats anpassa barnets 

sjukdom till familjens liv, så att blev som det var innan sjukdomen bröt ut (Lowes, 

Gregory & Lyne, 2005; Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999; Wennick & Hallström, 

2007).  

 

Rutiner ger trygghet 

I Seppänen, Kyngnäs och Nikkonens (1999) studie visade det sig att då föräldrarna kom 

hem insåg de att omvårdnaden av barnen var mer än en procedur, som till exempel att ta 

glukosprov och ge injektioner. För att få en fungerande vardag var det viktigt att 

föräldrarna utvecklade en konkret modell för hur de dagliga rutinerna skulle hanteras. I 

Wennick och Hallströms (2007) studie framkom att så länge föräldrarna höll sig till de 

nya rutinerna var det möjligt för dem att slappna av. 

 

            ”I think it shows you the nature of the condition…you can´t ever be 
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             complacent about it… the first few month, it was good, it was positive…  

             I´ve lost that confidence that, yes, we´ve got this under control now… 

             can look forward to the future…Having had that (severe) hypo…I think  

             it´s been a whole new learning curve again” (Lowes, Gregory & Lyne,       

             2005, s. 257).   

 

Föräldrarna delade på ansvaret om barnets vård. Detta gjorde att de inte hade någon 

möjlighet att få egen tid med varandra, då någon alltid hade ansvaret för barnet. De 

upplevde att det hade varit bra om de hade fått möjlighet att ventilera sina känslor med 

varandra (Seppänen, Kyngnäs & Nikkonen, 1999).  

 

Att inte kunna skydda sitt barn  

 

I studien framkom att föräldrarnas största rädsla var att deras barn skulle få en 

insulinkänning då de inte var närvarande. Föräldrarna var även oroliga över att barnen 

skulle få komplikationer i framtiden och för att motverka det strävade föräldrarna efter 

optimal glukoskontroll. I takt med att föräldrarna fick mer kunskap ökade deras 

trygghet. Föräldrarna ville ge barnen en bra start i livet genom att lära dem förstå 

sjukdomen och klara egenvården. Ibland kunde barnens egenvård skapa en konflikt då 

föräldrarna hade svårt att släppa kontrollen och låta barnet göra sina egna val.  

 

Skuld och rädsla  

Då barnen hade fått diabetes upplevde föräldrarna att de förlorat förtroendet som 

förälder. De hade en känsla av att de misslyckats med att skydda barnen från att 

utveckla sjukdomen och var oroliga över att inte kunna skydda dem i framtiden 

(Marshall, Carter, Rose & Brothertons, 2009). De första tre månaderna upplevde 

föräldrarna rädsla för att de visste lite om diabetes. Efter hand som kunskaperna ökade 

blev de säkrare, men de upplevde fortfarande att deras förmåga att skydda barnen var 

otillräcklig. Föräldrarnas bar på en ständigt rädslan över att barnen skulle få 

hypoglykemi (Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2003). 

Föräldrarna var medvetna om sambandet mellan riskerna för komplikationer i framtiden 

och glykoskontroll. Föräldrarna upplevde orättvisa för hur de än försökte hålla 

blodsockret i ett stabilt läge, fanns ändå en risk för komplikationer Det var viktigt för 

föräldrarna att utföra bästa glukoskontroll på barnen och gjorde allt för att uppnå det. Då 

blodsockret var bra upplevde föräldrarna ett lugn och kände sig trygga. Om värdena 

istället åkte upp och ner av oförklarlig anledning skapades känslor som förvirring, 

besvikelse och föräldrarna upplevde att de förlorat kontrollen över sjukdomen (Lowes, 

Lyne & Gregory, 2003; Wennick & Hallström, 2007). 

 

                ”I think the message about the more control you have, the less likely  

                  these complications are … although it`s frightening knowing that  

                  they`re around, it`s helpful motivation to try and work at control”  

                  (Lowes, Lyne & Gregory, 2003, s.535). 

 

Av mammorna framkom det i Wennick och Hallströms (2007) studie att de upplevde 

ökad oro på natten då barnen sov, för då hade de inte samma kontroll som under dagen. 
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Papporna upplevde en frustration då det ofta uppstod omständigheter som hindrade dem 

från att hitta en optimal insulindos att följa. Efter en tid kunde barnen känna igen en 

insulinreaktion och säga till någon i deras närhet. Föräldrarna upplevde då en trygghet 

och tänkte inte på sjukdomen hela tiden utan lärde sig leva med den.  

 

Att inte uppleva frihet  

I Lin, Mu och Lees (2008) studie ökade mammornas oro för barnens säkerhet då de 

började skolan. Mammornas oro kom då de funderade över om det fanns tillräckligt 

med lärare, hur vården var i skolan, barnens fysiska säkerhet och om barnen kunde 

anpassa sig? En mamma berättade om sin oro när hennes son var i skolan: 

    

        “I always worry about my child. I feel scared when I am at home. I fear I 

          might get a phone call or something. I am so frightened that something  

          might happen  to him.”(Lin, Mu & Lee, 2008, s.102). 

 

På grund av vetskapen om komplikationerna hade föräldrarna i Lowes, Lyne och 

Gregorys (2003) studie svårt att ge barnen den frihet som de tidigare haft. Mammorna 

som intervjuades i Linn, Mu och Lees (2008) studie kände sig olyckliga på grund av 

barnens sjukdom, men det var viktigt för dem att barnen var glada och fick behålla sin 

frihet. Familjerna försökte därför ge barnen en så normal uppväxt som möjligt, för att på 

så sätt kunna lindra den smärta som sjukdomen orsakade.  

  

Enligt Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayard (2006) var pappornas oroliga över 

barnens framtid då barnen kanske inte skulle få samma möjligheter som friska barn, till 

exempel att kunna utöva sporter som andra och eventuellt begränsningar inom valet av 

högskoleutbildning. I Lowes, Gregory och Lynes (2005) studie framkom att föräldrarna 

balanserade mellan rädsla och hopp om botmedel som skulle göra deras barn friska. 

 

Det framkom i Lowes, Gregory och Lynes (2005) studie att tolv månader efter 

diagnosen var det en kraftig insulinkänning där barnen förlorar medvetandet, som 

föräldrarna var rädda för. Många upplevde fortfarande en känsla av att inte kunna 

skydda dem ifrån skada.  

 

        ”I have never been so frightened in my life…the way it happened on minute 

         he was opening his eyes, got out of bed, and the next  minute, he was out.  

         out of completely, and having a fit” (Lowes, Lyne & Gregory, 2003, s. 535).  

  

Att våga  

Att låta barnet bli mer och mer oberoende var något som oroar många föräldrar och det 

kan gjorde att det lätt uppstod konflikter mellan förälder och barn (Lowes, Gregory & 

Lyne, 2005). Det var svårt för föräldrarna att hitta en balans mellan intresse och kontroll 

av barnens egenvård. Några föräldrar var oroliga över att barnen skulle föredra andra 

saker, som till exempel att vara med sina kamrater, än diabetesvården. Andra upplevde 

att barnen alltid fanns i deras tankar och behövde kontrollera att allt var bra, oavsett 

deras ålder och förmåga till egenvård (Marshall, et al. 2008). De framkom i Wennick 

och Hallströms (2007) studie att barnen fått ett stort ansvar för att kunna hantera sin 
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diabetes, framförallt då de var i skolan. Samtidigt upplevde föräldrarna att deras tankar 

var på hur de skulle ta hand om barnen på bästa sätt. De hade ett behov av att ge dem en 

bra start på livet.  

              

             ”I leave more and more to him…after all, I am not the one who will  

               have to manage it, he is the one who has to learn what he can eat… 

               we are not with him everywhere and able to supervise, he must learn  

               to think for himself…we are the helping hand…or he will have to stay  

               at home” (Wennick & Hallström, 2007, s. 303). 

 

Mammorna i studien av Lin, Mu och Lee (2008) hjälpte barnen att klara av sin egenvård 

genom att få dem att förstå sjukdomen och på så sätt få en förståelse i hur de skulle 

hantera sin diabetes. Mammorna var mycket medvetna om att barnen kunde påverkas av 

deras attityd till sjukdomen.          

             

              

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Till en början visste vi att ämnet som vi ville fördjupa oss i skulle handla om föräldrars 

upplevelser då deras barn fått en kronisk sjukdom. Vi började med att söka i databaser 

på olika kroniska sjukdomar och fann diabetes som väckte vårt intresse och därför blev 

det vårt val. 

  

I vår litteraturstudie var syftet att belysa föräldrars upplevelse då deras barn fått 

diagnosen diabetes typ 1. För att få en förståelse av föräldrars upplevelse valdes den 

kvalitativa litteraturstudien som enligt Segersten (2006) skapar en djupare förståelse för 

människan, dennes erfarenheter, upplevelser, förväntningar eller behov. Vi fick bra svar 

på syftet i alla artiklarna som analyserades. Det framkom i analysen att föräldrarna i de 

olika artiklarna ofta hade liknande upplevelser, vilket medförde en styrka i resultatet. 

 

I litteratursökningen genom Cinahl och Scorpus inkluderades först åren 2000–2011, 

men då en äldre artikel hittades, genom sekundär litteratursökning, utökades sökningen 

med ett år. Då de två databaser tillförde tillräckligt med artiklar, som vi ansåg svara de 

på vårt syfte, valde vi att inte söka i fler. Vi fann kvantitativa artiklar som var 

intressanta, men vi valde att exkludera dem då vi ansåg att de var svårare att analysera. 

Tillslut återstod nio kvalitativa artiklar som verkade svara på syftet. 

 

Studiernas resultat granskades utifrån ett föräldraperspektiv, med hjälp av Evans (2002). 

Vi insåg vikten av att läsa artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse för 

deras upplevelse och därigenom få fram ett bra resultat. Denna granskning var mycket 

tidskrävande, men underlättade vårt fortsatt arbete med artiklarna. Ytterligare två 

artiklar valdes bort då de inte motsvarade inklussionskriterierna, den ena belyste 

föräldrars upplevelser tre år efter diagnosbeskedet och den andra 7-10 år efter. Vi ansåg 

att dessa artiklar hade intressant innehåll och valde att spara dem till diskussionen. I de 

återstående sju artiklarna som vi bestämde oss för att analysera, delades texten in i olika 
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delar för att kunna urskilja föräldrarnas upplevelser. Denna indelning underlättade vårt 

arbete med texten, då vi lättare kunde se vad texten innehöll. Därefter jämförde vi 

delarna med varandra och tre nya teman och sju subteman växte fram. Att få fram ett 

nytt resultat med olika teman var en stor del i arbetet. Vi upplevde att det var svårt att få 

in föräldrarnas upplevelser under nya teman och ändrade flera gånger innan vi var 

nöjda. Vid analysen fann vi mer likheter än olikheter i artiklarna, vilket visade att 

föräldrars upplevelser är liknande.  

 

Från början var vår tanke att även beskriva skillnader och likheter mellan mammor och 

pappors upplevelser. Då vi enbart hade två artiklar som belyste mammornas respektive 

pappornas upplevelser, kände vi under arbetets gång, att det inte var tillräckligt med 

material för att styrka detta under varje tema. Vi valde istället att under vissa teman 

tydliggöra de skillnader som framkommit. 

 

I de artiklar som är från Sverige, Finland, England och USA har föräldrarna ungefär 

samma värderingar och därför tror vi inte att det påverkar resultatet. Artikeln som är 

ifrån Taiwan kan påverka då föräldrarna har en annan kultur och syn på fostran. Barnen 

får ta ett större ansvar över sin egenvård och de yngre barnen får ansvar tidigare i livet.   

 

Resultatdiskussion   

 

Under tiden som uppsatsen utvecklades framkom att de flesta föräldrarna påverkades 

känslomässigt negativt då barnen fick diagnosen och den första tiden efteråt. Familjens 

vardag förändrades mycket då de fick planera allt efter sjukdomen. Föräldrarna var i 

stort behov av information för att kunna hantera denna situation på ett så bra sätt som 

möjligt. Resultatdiskussionen är indelad i två rubriker: upplevelser runt 

diagnosbeskedet och behov av information och stöd. 

 

Upplevelser runt diagnosbeskedet 

Resultatet visade att de flesta föräldrarna misstänkte att barnen hade symtom av 

diabetes, men förträngde det. När de sedan fick diagnosen förnekades även den till en 

början. Då föräldrarna accepterat att det var så, blev de chockade och upplevde en stor 

rädsla och fick skuldkänslor som var svåra att hantera. I denna stund är det viktigt att 

sjuksköterskan hjälper föräldrarna och deras barn genom att arbetar efter ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor, där det framgår att sjuksköterskan bör främja hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Då barnen vårdas på sjukhuset 

tillsammans med sina föräldrar är det viktigt att vårdandet enligt Dahlberg, et al. (2003) 

skapar förutsättningar för välbefinnande. Det är möjligt att vara i ett lidande och 

samtidigt uppleva ett välbefinnande. Då föräldrarna drabbas av ett lidande menar 

Eriksson (1994)  att man någon gång under den tiden ställer sig frågan, varför? Det 

framkom i Bowes, Lowes, Warner och Gregorys (2008) studie att 7 – 10 år efter hade 

många fortfarande svårt att acceptera sjukdomen. 

 

Föräldrarnas största oro var att barnen skulle få en allvarlig hypoglykemi och att de 

skulle få komplikationer i framtiden. De var alla medvetna om hur viktigt det var att 

hantera sjukdomen, vilket bland annat innebar en bra sammansatt kost till barnen för att 
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försöka hålla en så bra och jämn glukosnivå i blodet som möjligt. Det är viktigt att 

sjuksköterskan hjälper föräldrarna att minska sin oro för att få en mer positiv vardag. 

Sjuksköterskan kan bland annat tipsa föräldrarna att alltid ha med sig snabbverkande 

kolhydrater och lära sig se varningssignalerna för hypoglykemi (Kristoffersen, Nortvedt 

och Skaug, 2005). I Bowes, et al. (2008) studie framgick det att många år efter 

diagnosbeskedet upplevde de flesta föräldrarna fortfarande stress och ångest över 

vetskapen om att dålig kontroll på sjukdomen kunde ge konsekvenser. De upplevde 

även att hanteringen som var svår till en början, nu hade blivit en del av vardagen och 

de nya rutinerna hade blivit en del av deras liv.  

 

Det framkom att konflikter uppstod lätt mellan barnen och föräldrarna, då barnen själva 

skulle sköta sin diabetes. Föräldrarna var oroliga över att barnen inte skulle förstå 

allvaret och därför missköta egenvården och utsätta sig för en insulinkänning och risker 

i framtiden. Enligt Polonsky (2002) kan dessa konflikter orsaka att egenvården blir 

sämre. För att undvika att konflikter uppstår är det bra om en sjuksköterska finns vid 

föräldrarnas och barnens sida och stöttar dem i denna övergång. Sjuksköterskan kan inte 

enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) lösa konflikten, men hon kan hjälpa 

föräldrarna och barnen att se saken från olika håll så att de ser helheten. Barnen behöver 

kunskaper om hur viktigt det är att ta ansvaret på allvar och föräldrarna behöver hjälp 

med att bygga upp ett förtroende för barnen och våga släppa taget. I Wennick, 

Lundqvist och Hallströms (2009) studie framkom att det kunde ta upp till tre år för 

föräldrarna att få förtroende för att deras barn skulle klara egenvården. Om 

sjuksköterskan vet om dessa upplevelser kan hon,  genom att vara ett bra stöd för dem, 

få föräldrarna att känna trygghet och därigenom minska deras lidande.  

Behov av information och stöd 

Resultatet i studien visade att då föräldrarna får den fruktade diagnosen på sitt barn, blir 

det en radikal förändring i deras liv. Föräldrarna fick diagnosen mycket snabbt och 

kände sig maktlösa på grund av att de hade för lite kunskap om diabetes. I denna 

chockartade situationen vill föräldrarna gärna tro att diagnosen är felställd. Genom 

denna osäkerhet kanske föräldrarna inte upplevde en trygghet för sjukvården. För 

sjuksköterskan är det viktigt att bygga upp tryggheten genom att bland annat uppmuntra 

föräldrarna att ta emot det stöd som finns inom hälso- och sjukvården. Därför kan det 

vara bra om sjuksköterskan ger dem en övergripande information redan under 

väntetiden, för att därigenom minska föräldrarnas oro och lidande. Enligt Klang-

Söderqvist (2001) har föräldrar som är i chock kanske svårt att ta in information och då 

är det bra att vänta några veckor tills de är mer mottagliga. Då sjuksköterskan ger 

föräldrarna muntlig informationen är det bra att kompletterar med en skriftlig, som de 

kan ta med hem och läsa i lugn och ro. Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) 

bör sjuksköterskan anpassa undervisningen till den enskilda människan. Det är viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om att mammor och pappor har olika lätt för att utrycka 

sig.  

 

Föräldrarnas okunskap om diabetes förvärrade deras svåra upplevelse och negativa 

känslor. För de som hade anhöriga eller vänner som fått komplikationer var det extra 

jobbigt. Sjuksköterskan upptäcker ofta enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) 

att på grund av bristande kunskaper eller en felaktig uppfattning om sjukdomen kan det 

upplevas som ett hot. Därför är föräldrarna i behov av stöd och kunskap för att känna 
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sig trygga. Enligt Wiklund (2003) kan trygghet förstås utifrån begreppet ”känsla av 

sammanhang”, vilket menas att det är möjligt att uppleva kontroll över det som händer 

om man upplever att saker är begripliga, meningsfulla och hanterbara. Det är viktigt att 

sjuksköterskan delar med sig av sina kunskaper till föräldrarna, för att i takt med ökad 

kunskap stärks deras självförtroende och de upplever att de har större kontroll över 

tillvaron. Dessa kunskaper gör även att föräldrarna får en positivare syn på framtiden. 

Wiklund (2003) anser att lärande är en del av människans vardag och handlar om 

utveckling och förändring. Det kan handla om fysiska, konkreta procedurer som hur 

man sköter insulinet, men även hur man uttrycker och hanterar känslor och avleder 

ångest. Det är värdefullt för familjen om sjuksköterskan lyssnar på familjens olika 

farhågor och tar god tid på sig i undervisningen, till exempel i hanteringen av en 

insulinpenna. Det är även viktigt att sjuksköterskan har en bra vårdrelation till familjen, 

att hon enligt Dahlberg, et al. (2003) professionellt engagerar sig, utan att räkna med att 

få ut något själv, och att hon har absolut närvaro och använder sin erfarenhet och 

kunskap.  

 

Under tiden barnet vårdades på sjukhuset visade det sig att föräldrarna och 

vårdpersonalen diskuterade egenvården och om föräldrarna hade några frågor kunde de 

få svar på dem. Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att planera egenvården 

tillsammans med patienten. Vad patienten klarar själv bedöms av en legitimerad 

yrkesutövare (Socialstyrelsen, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan informerar, 

undervisar och stöttar föräldrarna i hanteringen av sjukdomen. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att ge information som ger förutsättningar till 

samtycke för behandling och vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

 

I studien framgick att föräldrarna var i behov av att få ensam tid tillsammans för att 

emotionellt kunna stötta varandra. För att få den möjligheten är föräldrarna i behov av 

stöd från släktingar och vänner som kan avlösa ansvaret över barnen en stund. Det är 

betydelsefullt att föräldrarna har en bra relation till sina närmaste och enligt 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) är det viktigt att dessa personer finns 

tillgängliga när föräldrarna behöver dem. I denna relation bör man vara ärlig, visa 

öppenhet, förståelse och ömsesidighet för varandra. Vi anser att sjuksköterskan skulle 

kunna känna sig mer trygg i sin profession och roll om hon har kunskaper om hur 

föräldrarna kan uppleva situationen. Då kan hon mer specifikt planera in sitt möte med 

föräldrarna och stötta dem på ett bättre sätt. 

 

 

Framtida forskning 

Forskningarna om föräldrars upplevelser, om diabetes, från år 2000 och framåt har 

mestadels kvantitativ eller medicinsk ansats. För att sjuksköterskan skall få möjlighet att 

öka sina kunskaper om föräldrars upplevelser och därigenom kunna bemöta dem på ett 

bra sätt, anser vi att det finns behov av mer kvalitativ forskning inom området.  
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Praktiska implikationer för sjuksköterskan 

 

 Bygga upp en bra vårdrelation till familjen 

 Fråga föräldrarna hur de upplever situationen i ett tidigt skede för att försöka 

minska deras lidande 

 Vara lyhörd för föräldrarnas olika upplevelser och behov av kunskap  

 Öka föräldrarnas kunskaper genom att försöka skapa undervisningssituationer 

under samtalet och även ge skriftlig information att ta med hem 

 Stötta föräldrarna i deras nya levnadsvanor genom t.ex. kostråd 

 Stötta familjen i egenvården för att undvika eventuella konflikter 

 Uppmuntra till att kontakt med sjuksköterskan vid eventuella frågor eller 

problem   

 Erbjuda kurator om föräldrarna upplever behov av stödsamtal 

 

 

Slutsatser 

Föräldrarna upplever att deras liv har förändrats efter att deras barn fått diagnosen 

diabetes typ 1. När föräldrarna får diagnosen är det viktigt att de får ett tryggt 

bemötande från sjuksköterskan. För att kunna hantera vardagen behöver föräldrarna 

stöd från sjukvårdspersonalen, anhöriga och vänner. Det är viktigt att sjuksköterskan 

hjälper till att bygga upp föräldrarnas självförtroende i deras roll som vårdare för ett 

diabetessjukt barn. Föräldrarna upplever en oro för att barnen skall få insulinkänning 

och framtida komplikationer. Det behövs mer forskning om föräldrars upplevelser då 

sjuksköterskan uppgift bland annat är att främja hälsa för att föräldrarna skall kunna 

uppleva trygghet och välbefinnande, trots barnets sjukdom. För föräldrarna är det viktigt 

att få ett bra stöd och information från sjuksköterskan för att kunna uppleva en trygghet 

och ett ökat välbefinnande. 
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Bilaga 1:  

 
         Perspektiv 

 

         Syfte       Metod 

 

       Resultat 

Titel: Mothers´ 

Experience 

Supporting Life 

Adjustment in 

Children With 

T1DM. 

Författare: Lin Mu 

& Lee. 

Tidskrift: Western 

Journal of Nursing 

Research. 

Årtal: 2008 

Föräldraperspektiv Utforska mödrars 

erfarenhet av att 

hjälpa sitt barn, 

med diabetes Typ 

1, att anpassa sig i 

skolan. 

 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

Bandade 

intervjuer av 12 

mödrar till barn 

med diabetes 

Typ 1 som går i 

klass 1-3 (7-9 

år). 

Mödrarna oroade sig 

för barnet under 

skoltiden och ville 

bygga upp 

säkerheten och 

barnets egenvård. De 

var viktigt att barnen 

fick utrymme för att 

bli oberoende och får 

ett normalt liv. 

Titel: Newly 

diagnosed childhood 

diabetes: a 

psychosocial 

transition for 

parents? 

Författare: Lowes, 

Gregory & Lyne. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 2004 

Föräldraperspektiv En studie för att få 

en förståelse för 

föräldrars sorg och 

anpassning till 

diagnosen 

barndoms diabetes. 

 

Kvalitativ 

studie. Inspelade 

intervjuer av 38 

föräldrar till 20 

nydiagnostiserad

e barn med 

diabetes Typ 1. 

 

Före diagnos trodde 

de flesta föräldrar att 

det var en vanlig 

sjukdom. Oväntad 

och snabb diagnos 

gjorde dem 

oförberedda att 

hantera situationen 

och osäkra om 

framtiden. 

Anpassade livet till 

sjukdomen.  

Titel: Childhood 

diabetes: 

parents´experience 

of home 

management and the 

first year following 

diagnosis. 

Författare: Lowes, 

Lyne & Gregory. 

Tidskrift: Diabetic 

Medicine. 

Årtal: 2003 

Föräldraperspektiv Studera föräldrars 

upplevelse då deras 

barn får diagnosen 

diabetes Typ 1, hur 

de klarar sig 

hemma och det 

första året. 

 

Kvalitativ 

longitudinal 

studier. 

Djupintervjuer 

av 38 föräldrar 

till 20 barn med 

diabetes Typ 1. 

Föräldrarna var 

chockade, allt gick 

så fort. Då de hade 

lite kunskap kände 

de sig maktlösa. De 

upplevde förlust av 

spontanitet, rädsla 

för hypoglykemi och 

vill inte att barnet 

skall känna sig 

annorlunda. Efter 12 

mån hade diabetes 

blivit en del av 

vardagen. 
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         Perspektiv 

 

         Syfte        Metod 

 

       Resultat 

Titel: Living with 

type 1 diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents. 

Författare: 

Marshall, Carter, 

Rose & Brotherton. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing. 

Årtal: 2008 

Föräldra- och 

barnpespektiv. 

Beskriva föräldrars 

och barns 

erfarenheter av att 

leva med diabetes 

Typ 1 från 

diagnosen och 

framåt. 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie med 

samtals-

intervjuer med10 

barn och deras 

11 föräldrar. 

Intervjuerna 

analyserades 

med tematisk 

analys.  

Föräldrarna 

upplevde förlust av 

sitt friska barn, frihet 

och förtroende (att 

inte kunna skydda 

barnet). De var 

oroliga över barnens 

egenvård, att de 

kunde hantera den. 

Med tiden blev det 

”normalt” att leva 

med diabetes. 

Titel: Families’ 

lived experience one 

year after a child was 

diagnosed with type 

1 diabetes. 

Författare: 

Wennick & 

Hallström. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2007 

Föräldra- barn- och 

syskonperspektiv. 

Att belysa 

familjens 

erfarenheter av att 

leva med diabetes 

Typ 1 ett år efter 

diagnosen 

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie.  

Kvalitativa 

samtals-

intervjuer på 21 

föräldrar, 11 

barn och 6 

syskon. 

Ett år efter hade 

planeringen av 

vardagen blivit en 

rutin. Man blev 

ständigt påmind om 

sjukdomen och var 

oroliga för en 

insulinreaktion och 

komplikationer i 

framtiden. Det var 

viktigt att barnen 

fick stöd i 

egenvården så att de 

blev oberoende. 

Titel: Coping and 

social support of 

parents with a 

diabetic child. 

Författare: 

Seppänen, Kyngnäs 

& Nikkonen. 

Tidskrift: Nursing 

& Health Sciences. 

Årtal: 1999 

Föräldraperspektiv Att beskriva och 

förstå hur föräldrar 

hanterar diabetes 

och det sociala stöd 

de får av andra 

föräldrar i samma 

situation. 

Kvalitativ studie 

där man 

intervjuar och 

observerar 

föräldrarna i två 

familjer. 

Därefter gjordes 

en innehålls-

analys. 

Föräldrarna trodde 

att det var en 

misslyckad diagnos. 

Kunskapsbrist ökade 

deras rädsla och 

skuldkänslor. Detta 

minskade ju mer de 

lärde sig. Dagliga 

rutiner formades och 

föräldrarna började 

anpassa sig, men 

rädslan för 

hypoglykemi fanns 

kvar. 
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       Perspektiv          Syfte       Metod         Resultat 

Titel: Fathers´ 

Reflections on 

Parenting Young 

Children With Type 

1 Diabetes. 

Författare: 

Sullivan-Bolyai, 

Rosenberg & Bayard  

Tidskrift: MCN The 

American Journal of 

Maternal/Child 

Nursing, 

Årtal: 2006 

Föräldraperspektiv Beskriva pappors 

upplevelse i att 

fostra och sköta 

sina barn med 

diabetes typ 1 

. 

Kvalitativ studie 

med djupgående 

bandade 

intervjuer av 14 

pappor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med 

naturalistiska 

frågor. 

Pappornas upplevde 

sorg i samband med 

diagnosen men lärde 

sig snabbt hantera 

barnets diabetes. Det 

var viktigt för 

papporna att vara 

aktiva i den dagliga 

diabetesvården. 

Slutligen beskrev de 

att det var viktigt för 

att kunna leva med 

sjukdomen. De såg 

till barnet i första 

hand och till 

sjukdomen i andra 

hand.  

 

 


