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Sammanfattning    
 
Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. När barnet insjuknar 
i diabetes är det föräldrarna som bär huvudansvaret för behandlingen vilket är 
påfrestande för föräldrarna både fysisk och psykiskt. Föräldrarna uttrycker behov av 
stöd men kunskapen är begränsad om vad föräldrar upplever som stöd. Syftet med 
studien är att beskriva upplevelser av och önskemål om stöd för föräldrar till barn med 
diabetes typ 1. För att besvara syftet genomfördes intervjuer med 10 föräldrar. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo 
& Kyngäs modell och resulterade i två huvudkategorier: “Stödet från professionella” 
och “Stödet från omgivningen”. 
I resultatet framkommer vidare betydelsen av stödets tillgänglighet, vilka 
vårdpersonalens egenskaper som upplevs som stödjande, vikten av hur kunskap sprids, 
betydelsen av medicinsk-teknisk kompetens hos vårdpersonalen samt vikten av 
känslomässigt stöd föräldrarna får. Stödet av omgivningen diskuteras kring 
närståendestöd och stöd i skolan och barnomsorg samt möjlighet till föräldrastöd genom 
att träffa andra föräldrar. Sammanfattningsvis kan denna nya kunskap ligga till grund 
för en utveckling av sjukvårdens insatser genom att uppmärksamma föräldrarnas 
psykologiska behov av stöd. Att förebygga psykisk ohälsa bland föräldrar påverkar 
barnets behandlingsresultat positivt, något som verkar för den hållbara utvecklingen i 
sjukvården.  
 
 
 
Nyckelord: Stöd, Föräldrar, Barn med diabetes typ 1, Diabetesteam, Hälsofrämjande 
vård, Familjecentrerad vård, Hållbar utveckling 
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INLEDNING 
Forskning visar att livet som förälder till ett barn med diabetes kan vara kravfyllt och ett 
stort engagemang krävs för att få vardagen att fungera. Många föräldrar upplever 
behandlingen av barnet som påfrestande både fysiskt och psykiskt, som kan leda till 
utmattning och depression. Föräldrarna uppger att sjukvården är den primära källan för 
stöd. Syftet med studien är att ta reda på vad stöd innebär för dessa föräldrar och hur de 
upplever stödet från sjukvården.  

Det är en av barnsjuksköterskans kärnuppgifter att verka för en sund 
relation till både barnet och dess familj samt att främja samspelet i familjen i syfte att 
förebygga ohälsa och verka för en hållbar utveckling. 

Författarna valde först och främst ämnesområdet stöd till föräldrar med 
barn till diabetes typ 1 då båda författarna arbetar på Barnavdelningen Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS), Borås. På avdelningen vårdas barn med nydebuterad diabetes. Även 
äldre barn som har diabetes sedan flera år tillbaka läggs in för en omstart i behandlingen 
då den existerande diabetesbehandlingen inte fungerar för barnet och familjen. 
Författarna såg att en diagnos som diabetes typ 1 är slitsam för vårdnadshavarna att 
hantera och insåg att behovet av stöd i deras liv med sjukdomen i familjen borde vara 
stort.  

 
BAKGRUND 

Diabetes typ 1 hos barn 
Drygt 800 barn insjuknar årligen i diabetes typ 1 i Sverige. Sverige har näst efter 
Finland den högsta incidensen i världen med cirka 45 nyinsjuknade barn mellan 0–18 år 
per 100 000 invånare och år, och förekomsten har fördubblats under de senaste 20 åren 
(Carlsson & Forsander 2012, ss. 531). Sjukdomen klassificeras som autoimmun 
sjukdom, det vill säga att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande 
betacellerna som finns i bukspottskörteln.  Detta resulterar i ett kroniskt förhöjt 
blodsockervärde på grund av absolut eller relativ insulinbrist och kroppen blir kroniskt 
beroende av tillförsel av insulin dygnet runt. Insulinet behövs i kroppen dels för att 
kunna ta tillvara den energi kroppen får via intag av föda och dels är insulin även med i 
inlagringen och nedbrytningen av glykogen i levern, kroppens sockerförråd. Insulinet 
kan tillföras med injektioner med så kallad insulinpenna eller kontinuerligt med hjälp av 
pump i individuellt anpassade doser. En vanlig behandlingsregim är långtidsverkande 
insulin vanligtvis två gånger per dygn samt kortverkande insulin innan varje måltid där 
dosen justeras utefter måltidens innehåll av kolhydrater samt barnets aktuella 
blodglukosvärde. Insulinbehovet och doseringen justeras och förändras ständigt i 
relation till kost, fysisk aktivitet och barnets aktuella utvecklingsfas. Behovet av insulin 
påverkas även av stress och infektioner. Målet för behandlingen är att ha så normala 
blodsockervärden som möjligt (mellan 4–7 mmol/mol) och därefter uppnå ett lågt 
HbA1c-värde, ett värde som visar medelblodsockernivån i blodet över tid. Det 
godkända målområdet för HbA1c- värde för barn är under 52 mmol/mol (Svensk 
Barnläkarförenings [BLF] delförening för endokrinologi och diabetes, 2014). 
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Diabetes typ 1 klassas som egenvård, vilket enligt Socialstyrelsen (2017) är när en 
patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp 
av till exempel en närstående. Huvudansvaret av barnets behandling bär dess föräldrar 
som måste kontrollera barnets blodsocker flera gånger om dagen och även under natten. 
I detta ansvar ingår också att övervaka barnets kost och fysisk aktivitet samt vara den 
naturliga länken mellan barnet och diabetesteamet samt barnomsorgen/skolan. Till följd 
av sjukdomen finns den pågående risken för akuta, livshotande komplikationer i form 
av hypoglykemier och ketoacidos och på längre sikt senkomplikationer såsom syn-, 
kärl- och nervskador vars förekomst kan påverkas beroende av hur bra behandlingen 
följs (Carlsson & Forsander 2012, ss. 531–541).  
 

Diabetesvården i Sverige 
Det sjuka barnet följs upp av ett barndiabetesteam som huvudsakligen består av en 
barndiabetesläkare och barndiabetessjuksköterska men även dietist, kurator och 
psykolog. I Västra Götalandsregionen (VGR) behandlas ca 1200 barn med diabetes 
enligt årsrapporten från 2016 (Hesselmar, Narbro, & Ohlin-Johansson 2016), där den 
absoluta majoriteten är barn med typ 1 diabetes och incidensen i regionen är i nivå med 
riket. Sektionen för barndiabetes i VGR rekommenderar uppföljning med besök på 
mottagning var tredje månad till läkare och sjuksköterska vilket även rekommenderas 
nationellt (Svensk Barnläkarförenings [BLF] delförening för endokrinologi och 
diabetes, 2017). Inom det medicinska området sker en snabb utveckling när det gäller 
informations- och kommunikationsteknologi, men även läkemedelsdosering och 
blodsockerkontroll, något som skapar nya möjligheter för en individanpassad 
behandling och uppföljning. Målnivån för barnens HbA1c har under de senaste åren 
diskuterats och utvärderats internationellt och i Sverige i och med att ny kunskap om 
hur framtida komplikationer kan reduceras har framtagits. Den nya målnivån med 
HbA1C på 48 mmol/ml har skrivits in i det svenska vårdprogrammet. Informationen om 
att det värdet är optimalt att sikta på lämnas ut av svenska barndiabetesteam till 
föräldrar till barn med diabetes typ 1, även om målvärdet på 52 mmol/mol fortfarande 
accepteras (BLF.s delförening för endokrinologi och diabetes, 2017). Den nutida 
tekniska diabetesvården förändras och förbättras ständigt med ökad användning av 
insulinpumpar och kontinuerliga glukosmätare som är synkroniserade med 
mobiltelefoner. De medicinsk-tekniska hjälpmedlen ingår i modern diabetesvård och 
ska kunna erbjudas efter individuell bedömning på varje mottagning. Det innebär att 
föräldrar och barn har en ökad möjlighet att följa och åtgärda barnets glykemiska 
variation dygnet runt (BLF:s delförening för endokrinologi och diabetes, 2017). I och 
med en ökad tillgänglighet till Internet och sociala medier ökar även möjligheten till 
kontakt med andra diabetesföräldrar och det är inte längre bara sjukvården som besitter 
kunskap om sjukdomen. Samtidigt som den tekniska utvecklingen inom diabetesvården 
äger rum uttrycks den tyngden som vårdnadshavare upplever öka och ibland bli 
övermäktig (Rankin et al. 2015).  
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Att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 
Föräldrar till barn med diabetes beskriver att barnets diabetes påverkar hela deras liv. 
De beskriver oro för barnets hälsa som ständigt närvarande i vardagen, samt känslan av 
att ha förlorat spontaniteten i livet. Den upplevda stressen beskrivs som pågående och 
genomträngande aspekt i omvårdnaden av barnet. Föräldrar beskriver även att tyngden 
av ansvar är en annan källa till stress. De berättar om känslan av bestående sorg, 
”kronisk sorg”, känslan av förlust: förlust av friskt barn, kontroll, frihet och förmågan 
att skydda sitt barn från skada. Dessa känslor beskrivs fortfarande finnas kvar 1 år efter 
diagnos (Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey 2012). Den upplevda tyngden av 
omvårdnaden av barnet innebär en upplevelse av fysisk och psykisk utmattning som är 
en följd av utförda omvårdnadsaktiviteter, den nödvändiga tiden det tar att utföra dessa 
aktiviteter, förekomst av svåra problem och en ansvarskänsla (Kobos & Imiela 2015). 
 
Mödrar till barn med diabetes i Lindströms et al. (2017) studie talar om upplevelse av 
att bli utsatta för en extremt svår och osäker uppgift där det är omöjligt att uppnå full 
kontroll och där ens prestation alltid blir bedömd. Omvårdnaden av barnen beskrivs som 
ett dygnet-runt arbete som kräver nästan all energi och leder till flera negativa psykiska, 
psykologiska och sociala konsekvenser. Samtidigt präglas mödrarna av en rädsla för att 
deras eventuella utmattning i framtiden kommer att göra dem oförmögna att sköta 
barnets medicinska behandling. Limbers och Teasdale (2018) beskriver att även fäder 
till barn med diabetes uppvisar signifikant ökad föräldrastress. Större engagemang hos 
pappor i barnets behandling är associerad med ökad förekomst och svårighetsgrad av 
den stressen de upplever kring föräldraskapet, något som bekräftas av Hansen, 
Weissbrod, Schwartz och Taylor (2012). Enligt Mitchell et al. (2009) är dock stressen 
hos fäder lägre än hos mödrar, något som enligt Lindström et al. (2017) kan bero på 
graden av kontrollbehov som skiljer sig mellan könen. Vidare skriver Lindström et al. 
(2017) att mödrar och fäder förhåller sig olika till sina roller och mödrarna är mer 
benägna att ta på sig skuld. Mödrarna i Jönsson, Lundqvist och Hallström studie (2016) 
uppger att de fungerar sämre emotionellt än barnets far och oroar sig även oftare och 
under en längre tid efter barnets diagnos. 

En annan aspekt i varför den upplevda stressen skiljer sig mellan fäder och 
mödrar är möjligen både föräldrars och sjukvårdens inställning till vem som är den 
primära vårdaren. Boman, Povlsen, Dahlborg-Lyckhage, Hanas och Borup (2013) 
skriver att svenska diabetesteam utgår ifrån att det är mödrarnas roll. Mödrarna själva 
upplever att även barnens fäder förlitar sig på att det är de som tar huvudansvaret 
(Lindström et al. 2017). Fäders engagemang i omvårdnad och behandling av barnen är 
en viktig faktor som påverkar mödrars upplevelse av börda. Ju mer engagerade fäder är 
desto större är mödrars känsla av tillfredsställelse och färre förekomster av depressiva 
symptom (Hansen et al. 2012). Men mödrarnas stress upplöses inte där, den förflyttar 
sig tillsammans med ansvaret till den andre föräldern. Med det ökade engagemanget 
ökar fäders upplevelse av stress (Limbers och Teasdale 2018). 
 
Det finns omfattande forskning om hur föräldrarnas situation förändrar sig när deras 
barn diagnostiseras med diabetes typ 1. Kunskapen är dock begränsad om hur 
föräldrarnas situation påverkas över tid. Whittemore et al. (2012) har studerat 
depression och ångest bland föräldrar med barn med diabetes typ 1 och den sortens 
psykisk ohälsa förekommer enligt deras studie hos 10–74% av föräldrar till barn med 
diabetes i USA.  
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I snitt rapporterar 33% av föräldrar ängslan och smärtsam oro vid diagnosen och 19% 
gör detta 1–4 år efter diagnosen. Liknande resultat finns i svensk studie om utbrändhet 
hos föräldrar till kronisk sjuka barn där utbrändhet förekommer hos 33% och symtomen 
framträder som mest hos mödrar och fäder till barn med diabetes (Lindström, Åman & 
Norberg, 2010). Enligt studien ökar prevalensen av utbrändhet hos föräldrar till kroniskt 
sjuka barn, bland annat barn med diabetes, och det är signifikant fler föräldrar till dessa 
barn som får klinisk utbrändhet (36%) jämfört med föräldrar till friska barn (20%). 
Mödrarna till barn med diabetes är extra utsatta då 44% av dessa mammor är utbrända 
jämfört med 27% för papporna. Rechenberg, Grey och Sadler (2017) har i sin 
studieöversikt kommit fram till att mödrarna till barn med diabetes rapporterar höga 
nivåer av stress och posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) är allmänt förekommande. 
Även om PTSS är vanligast i samband med att diagnosen har ställts är många av 
symptom kvarvarande 1–5 år efter diagnosen. Stress och PTSS hos mödrar påverkar 
barnens hälsa negativt. Ensamstående mödrar har det särskilt svårt skriver McBroom 
(2017) som i sin studie belyser deras upplevelse som ensamt ansvariga för 
föräldraskapet. Till den påfrestande omvårdnaden av barnet tillkommer ansvar för 
samarbete med sina ex-makar, att hålla barnens fäder informerade samt vårda deras 
förhållande med barnen.  
 
En viktig faktor som påverkar föräldrarnas upplevelse av stress är den ständigt störda 
sömnen. Jaser, Lord, Simmons och Malows (2016) har studerat föräldrars till barn med 
diabetes sömnvanor och upplevelser av sömnkvalitet. Alla föräldrar (100%) i deras 
studie kontrollerar barnens blodglukos nattetid, 80%   rapporterar kortare sömnlängd än 
rekommenderade 7–9 timmar och de flesta upplever sin sömn som otillräcklig, något 
som ökar deras upplevelse av stress och påverkar effektiviteten i att hantera barnets 
behandling under dagen. Sömnstörningar och dålig sömnkvalitet kan enligt Da Estrela, 
Barker, Lantagne och Gouin (2018) resultera i nedstämdhet och öka känsligheten för 
stress vilka i sin tur ökar sömnproblem. 
 
Det finns en tydlig association mellan föräldrarnas upplevda stress och depression och 
barnets hälsa. Det kan finnas en positiv koppling menar Viaene, Van Daele, Bleys, 
Faust och Massa (2017) då rädsla av hypoglykemi som ökar föräldrarnas stress i sin tur 
kan förbättra barnets metaboliska kontroll. Men när en viss dos stress kan vara 
avgörande för motiveringen till rätt hantering av diabetes kan en för stor dos vara 
överväldigande och resultera i motivationsbrist och känsla av hjälplöshet (Whittemore 
et al. 2012). Föräldrarnas depression ökar risken för negativa konsekvenser för barnet 
skriver Jaser (2011) då deprimerade föräldrar kan vara mindre benägna att förse barnen 
men en varm, accepterande miljö, en miljö som är associerad med bättre resultat i 
behandlingen hos barn med diabetes. Enligt Mackey et al. (2014) resulterar mödrarnas 
depressiva symptom i fler familjekonflikter och sämre övervakning av barnet, något 
som i sin tur är associerad med sämre efterlevnad av behandlingsrekommendationer och 
sämre glykemisk kontroll hos barnet. Hjälp till mödrar att hantera symtomen av stress 
kan leda till förbättrade beteendemässiga och metabola resultat hos barnen (Rechenberg, 
Grey & Sadler 2017).  
 
Streisand, Swift, Wickmark, Chen och Holmes (2005) kommer fram i sin studie att 
stressens förekomst hos föräldrar och dess svårighetsgrad är sammankopplad med 
föräldrarnas psykologiska och beteendemässiga funktion, vilket innebär lägre upplevda 
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självförtroende, större ansvar för hanteringen av diabetes och högre rädsla av 
hypoglykemi.  
 
Vidare sammanfattar de att dessa nämnda områden som ökar stress hos föräldrar är 
möjliga för sjukvården att reducera och på så sätt förbättra föräldrarnas psykologiska 
status och resultat av barnens hälsa. Liknande slutsats kommer Patton, Dolan, Smith, 
Thomas och Powers (2011) fram till och tillägger att föräldrarnas psykologiska status 
bör regelbundet bedömas. Samtliga studier kring föräldrarnas upplevelser av att ha barn 
med diabetes samt upplevelser av stress och förekomst av depression, ångest och PTSS 
understryker föräldrarnas behov av stöd (Whittemore et al. 2012; Rankin at al. 2016; 
Castensøe- Seidenfaden et al. 2017; Bowes, Lowes, Warner & Gregory 2009; Jaser 
2011; Lindström et al. 2017). 
 
Nieuwesteeg et al. (2016a) har studerat relationen mellan föräldrastress samt föräldra-
barn interaktion och hälsoresultat hos barn med diabetes, studiens resultat stödjer idén 
att barnets diabetes inte enbart påverkar det sjuka barnet utan är en familjesjukdom. 
Faktorer som föräldrastress och interaktionen mellan föräldrar och barn är förenade med 
viktiga hälsoresultat hos barnet. Detta betonas av den vårdvetenskapliga teorin om 
närstående som avgörande för att upprätthålla hälsa och välbefinnande, speciellt då 
patienten är barn (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 118–121). De som vårdar barnet 
behöver stöd och omsorg för att orka utgöra ett stöd för sitt barn. Ett 
närståendeperspektiv innebär att fenomenet stöd ses utifrån de närståendes ögon, vilket i 
denna studie utgörs av föräldrar till barn med diabetes typ 1. Studien utgår ifrån 
livsvärldsperspektivet: att försöka förstå föräldrarnas upplevelser, även om de skiljer sig 
från författarnas upplevelser av samma företeelse.  Livsvärlden kan enligt Dahlberg och 
Segersten (2010, ss. 126–128) förstås så som världen hur den erfars av individen och 
utgör grunden i vårdvetenskapen. Teorin om livsvärlden används för att skapa förståelse 
av människan, hennes tillvaro och interaktion med omvärlden i relation till frågor som 
hälsa och vårdande (Ekebergh, 2016, ss. 66–70). Livsvärlden beskrivs som en 
erfarenhetsvärld som kan delas med andra, men som är samtidigt unik för varje 
människa. Det är just i berättelsen som livsvärlden kan visa sig med dess olika 
dimensioner och nyanser, det är samtalet i mötet som är det centrala. Men det krävs att 
vara öppen och följsam i samtalet för att upptäcka både likheter och skillnader i 
upplevelser, se de gemensamma drag och de olika nyanserna i olika föräldrars 
livsvärldar i förhållande till ens egen livsvärld (Dahlberg & Segersten 2010, ss.126–
128).  
 
Föräldrarnas livsvärld utgör grunden för vårdandet och vårdandets kärna utgörs av 
ansning, lekande och lärande (Wiklund 2003, s.149). Genom att ansa, leka och lära 
skapas tillit och tillfredställelse i vårdrelationen men även en känsla av att utvecklas i 
syfte att stödja hälsoprocesserna (Eriksson 2002 s. 21). Känslan av att vara i utveckling 
bidrar enligt Wiklund (2003, s. 149) till upplevelsen av hälsa hos patienten eller den 
närstående. Stöd är enligt Eriksson (2002, s. 21) en del av vårdandet där vårdaren skapar 
en vårdrelation som styrker hälsoprocesserna hos patienten eller den närstående. Dessa 
hälsoprocesser kan styrkas genom att ansa, leka och lära. Att ansa innebär bland annat 
att hjälpa föräldrarna utrycka sina känslor som vårdaren tar emot och härbärgerar samt 
att ge själslig bekräftelse. Det tolkas enligt Wiklund (2003, s. 150) även innebära ett 
ansvar hos vårdaren att konfrontera föräldern i syfte att hjälpa med eventuella 
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destruktiva levnadsvanor. I leken menar Eriksson (202, ss. 26–30) finns ett tillfälle att 
för en stund vila ifrån stundens allvar där man får uttrycka sig själv och sina önskningar 
och vara kreativ. Genom att leka får man möjlighet att hantera sina upplevelser och testa 
olika handlingsalternativ. Leken ger möjlighet till reflektion över sina handlingar vilket 
skapar nya erfarenheter.  
Lärandet är en del av människan och handlar om utveckling och förändring. Det grundar 
i förståelse, i att förstå det man ska lära sig och göra det till sitt eget. En förutsättning 
för lärande är en relation där samspelet avgör resultatet. Lärandet kan handla om 
praktiska procedurer, till exempel insulinadministrering men även om hur man tar hand 
om och uttrycker sina känslor, till exempel oro och ångest i föräldraskapet till ett barn 
med diabetes typ 1 (Eriksson 2002, ss. 24–32)  
 
PROBLEMFORMULERING 
När ett barn eller ungdom insjuknar med diabetes typ 1 drabbas hela familjen då 
sjukdomen pågår dygnet-runt, är livslång och aldrig tar en paus. Det krävs en stor 
anpassning och planering av familjen för att vardagen att fungera. Ansvaret och skötseln 
av diabetes typ 1 faller på föräldern som tillsammans med barnet eller ungdomen får 
lära sig hantera sjukdomen då den klassas som egenvård. Forskning har visat att bördan 
för föräldrarna är stor och upplevelser av stress, ångest och hjälplöshet beskrivs i deras 
vardag samtidigt som deras egen hälsa kan stå i relation till barnets diabeteskontroll. Ju 
sämre hälsa hos föräldern desto sämre blodsockerkontroll hos barnet, något som ökar 
risken för sena komplikationer på grund av en dåligt reglerad diabetes. Det blir även 
generellt vanligare att vårdnadshavare inte klarar av sin vardag i dagens samhälle vilket 
kan leda till depression, känslor av ensamhet, utmattningssyndrom och utbrändhet som 
resultat. En vårdnadshavare som inte orkar med sin vardag drabbar hela familjen och 
även barnet med diabetes. 
 
Tidigare forskning visar att föräldrar uttrycker behov av mer stöd och hjälp men det 
finns endast begränsat kunskap om vad föräldrarna själva upplever som stöd. De studier 
som finns utgår ifrån andra länder eller delar av Sverige, där det finns andra alternativ 
till stöd såsom exempelvis föräldracoach eller föräldragrupper. Genom att undersöka 
vad föräldrarna upplever som stödjande och vilka förväntningar de har på 
barndiabetesvården i Sverige skapas underlag för att prioritera, anpassa och utveckla 
stödjande insatser som sjukvården kan erbjuda och på så sätt bidra till en mer hållbar 
diabetesvård.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva upplevelser av och önskemål om stöd för föräldrar till barn med 
diabetes typ 1. 
 
METOD 
För att besvara syftet har en kvalitativ ansats valts. Det är fenomenet stöd och den levda 
erfarenheten av stöd från föräldrar till barn med diabetes typ 1 som vill utforskas. Enligt 
Polit och Beck (2016, s. 54) fokuserar fenomenologi på den levda erfarenheten, 
människans upplevelse där själva essensen av ett fenomen efterfrågas. För att kunna ta 
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del av och förstå föräldrars berättelse måste forskarna utgå från ett livsvärldsperspektiv 
och på så sätt möta de intervjuade i det sammanhang och den värld den befinner sig i 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 39). Enligt Kvale och Brinkmann (2017, s. 
44) pekar fenomenologi i kvalitativa studier på ett intresse att förstå fenomenet utifrån 
den tillfrågades perspektiv.  

Det är anledningen till att en fenomenologisk ansats valdes av författarna då det är 
genom att höra föräldrarnas upplevelser och önskningar om stöd som kunskapen kan 
ökas.  
Således gjordes en intervjustudie med aktuella vårdnadshavare, då intervju som 
datainsamling lämpar sig bra när det är föräldrarnas berättelse som vill undersökas 
(Polit & Beck, 2016, s. 506). 

Eftersom författarna arbetade nära fenomenet som undersöktes menar 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 174) att författarna redan kan ha en 
förutfattad mening om problemet, med andra ord en förförståelse om fenomenet, som 
måste aktivt arbetas med och diskuteras. Därför vädrade författarna sina tankar 
sinsemellan under arbetets gång för att inte låta eventuella förförståelser interagera och 
påverka informanter eller studiens resultat.  

Urval 
För att identifiera informanter som kunde svara på studiens syfte konstruerades 
inkluderande kriterier för studien. Urvalet baseras på av författarna angivna kriterier 
vilket kan enligt Polit och Beck (2016, s. 495) öka chansen för att närma sig det 
specifika fenomenet som vill undersökas. Kriterierna blev således: Svensktalande 
föräldrarna till ett barn 4–12 år med diabetes sedan minst 1 år.  
 
Val av åldersspannet på barnet med diabetes motiveras med att författarna uteslöt yngre 
barn än 4 år på grund av den specifika problematik som föräldraskapet innebär kopplat 
till barnets utvecklingsfas. Småbarnsåldern innebär en intensiv motorisk, social och 
kommunikativ utveckling hos barnet vilket är särskilt påfrestande på föräldrarna 
(Grandelius, Lindberg & Nordmark Lindberg 2011). Det sker även hos små barn med 
diabetes typ 1 en snabbare variation i blodsockerkurvorna på grund av barnets tillväxt 
och högre energikonsumtion vilket ytterligare komplicerar behandlingen av barnets 
diabetes. När barnet är över 12 år får föräldern tampas med andra utmaningar i sitt 
föräldraskap då barnet ska frigöra sig i tonårsperioden, bli mer självständig och 
successivt ta över ansvaret för sin behandling. Även ur medicinsk synvinkel kan den 
glykemiska kontrollen vara väldigt svår i och med att tonåringen går in i puberteten 
(Hanås, 2014, ss. 161–162, 366–367, 370–371). Tidigare forskning pekar även på att 
övergången mellan barnomsorg, skola och tonåren är särskilt stressfullt för föräldrarna 
(Whittemore et al. 2012). Därför valde författarna bort de åldrarna som innebär den 
särskilda komplexiteten i föräldraskapet. Anledningen till vilket författarna valt att det 
ska ha gått minst ett år sedan diabetesdebut är att föräldrarna då förhoppningsvis ska ha 
genomgått de fyra stadier som finns i en krisreaktion, alltså chockfas, reaktionsfas, 
reparationsfas och nyorienteringsfas. Det är nämligen vanligt enligt Hanås (2014, ss. 
359–360) att en diabetesdiagnos innebär en kris för den familj som drabbas. För att 
författarna ska komma åt essensen i fenomenet stöd för föräldrar till barn med diabetes 
typ 1 inkluderas enbart svensktalande föräldrar, då det finns risk att nyanser i deras 
berättelser faller bort om det behövs professionella tolkar i intervjuerna.  
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Datainsamling 
För att komma i kontakt med föräldrar till barn med diabetes kontaktades 
verksamhetschefen för Barn och ungdomsmottagningen/Diabetesmottagningen, SÄS 
via mail för att inhämta godkännande av att ta hjälp av de tre sjuksköterskor som arbetar 
på Diabetesmottagningen (Bilaga 1).  
Sjuksköterskorna kom att vara så kallade gatekeepers, det vill säga kontaktpersoner som 
hjälpte till att få deltagare till studien (Polit & Beck 2016, s.59). Efter godkännande från 
verksamhetschefen presenterades studien och dess syfte för dessa sjuksköterskor samt 
vilka inklusionskriterier som skulle uppfyllas av informanterna för att tillfrågas om 
deltagande. I nästa steg sände sjuksköterskorna ett brev (Bilaga 2) till potentiella 
deltagare utifrån inklusionskriterierna där studien och dess syfte presenterades med en 
förfrågan om att kontakta författarna om intresset att delta i studien fanns. Totalt 
skickades 80 brev till vårdnadshavare av 77 barn. Antalet brev som skickades ut 
motsvarade fler än antalet barn eftersom några vårdnadshavare uppgett sedan tidigare 
att information ska skickas till båda vårdnadshavare som har olika postadresser. 
 
Från dess att informationsbrevet om deltagandet i studien skickats ut till föräldrarna 
hade de sex veckor svarstid om deltagande. Intervjustudien skulle äga rum under de sex 
veckor våren 2019.  Sammanlagt tolv föräldrar anmälde sitt intresse via mail och sms 
till att delta i studien och tio intervjuer genomfördes under tre veckors period, varav två 
informanter var män, resterande åtta var kvinnor. Två föräldrar drog tillbaka sin 
medverkan innan intervjuerna påbörjats utan angiven orsak.  
 
Den använda intervjutekniken var semistrukturerade intervjuer som enligt Polit och 
Beck (2016, s. 510) lämpar sig bra när författarna har ett klart ämnesområde som ska 
utforskas, samtidigt som forskarna är intresserade av informanternas egna upplevelser 
och erfarenheter av det efterfrågade fenomenet. Vid semistrukturerad intervjuteknik 
skapas en ämnesguide som är en lista på frågor som är aktuella att ställa informanterna 
för att svara på studiens syfte, vilket gjordes. Frågorna tillsammans med bakgrundsfakta 
om informanterna bildade en intervjuguide (Bilaga 3) som utgjorde ett stöd i varje 
intervju. Bakgrundsdata som efterfrågades om informanterna var kön och ålder, barnets 
ålder, samt barnets ålder vid diabetesdebut, familjekonstellation vad gäller förälderns 
partner och syskon till barnet samt avstånd i kilometer till sjukhuset. Dessa 
bakgrundsdata tror författarna kan vara med och påverka hur man som upplever sin 
situation som förälder till ett barn med diabetes typ 1. 
 
Bakgrundsdata som efterfrågades sammanställdes i en tabell: 
 
Förälderns 

kön 
Förälderns 

ålder 
Barnets ålder 

(år) 
Antal år sedan 

barnets 
diabetesdebut 

Sammanboende 
föräldrar 

Avstånd till 
sjukhus 

(km) 
K 
K 
M 
K 
K 
K 
M 

34 
47 
46 
50 
33 
40 
37 

6 
12 
12 
12 
7 
4 
4 

3 
2 
10 
2 
1 
3 
3 

J 
N 
N 
J 
N 
J 
J 

5 
40 
20 
37 
40 
30 
30 
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K 
K 
K 

40 
27 
36 

10 
7 
7 

3 
5 
4 

J 
N 
J 

20 
5 
- 

 Medelvärde = 
39 

Medelvärde = 
8,2 

Medelvärde   
= 3,6 

 Medelvärde 
= 25,2 

Intervjufrågorna var av öppen karaktär, så att föräldrarna inte kunde svara på frågorna 
med enbart ja eller nej, utan ett mer utvecklande svar efterfrågades, för att på så sätt 
komma åt föräldrarnas upplevelser. Författarna närmade sig deltagarna varsamt genom 
öppna frågor avseende deras upplevelser av stöd, vilket är avgörande för att få svar som 
är förankrade i informanternas livsvärld (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008, s. 
190). 
 
De frågor som ingick i studiens intervjuguide är följande: Vad innebär ett betydelsefullt 
stöd för dig som vårdnadshavare till barn med diabetes typ 1? Upplever du stöd från 
sjukvården? Hur upplever du att stödet från sjukvården uppfyller dina förväntningar? 
Vad upplever du som icke-stödjande i kontakten med sjukvården? Vad skulle 
sjukvården kunna göra för att du ska känna ett bättre stöd? För att hjälpa informanterna 
att utveckla svaren ytterligare ställdes stödfrågor såsom: Hur känner du då? Kan du 
förklara mer? Ge exempel?  
 
Merparten av intervjuerna ägde rum i Barnklinikens lokaler på SÄS, två intervjuer 
gjordes i informantens hem och en intervju gjordes på telefon. Varje författare 
genomförde fem enskilda intervjuer var, lika fördelad mellan författarna då det totala 
antalet intervjuer blev tio. Intervjuerna tog mellan 25–65 minuter. Under de fysiska 
mötena spelades intervjuerna in med hjälp av applikationen Röstinspelning på 
forskarnas mobiltelefoner och inspelningar stärktes med skriftliga anteckningar. 
Materialet insamlad under telefonintervjun blev på grund av tekniska problem inte 
inspelad, utan transkriberades utav de stödord som gjorts under intervjuns gång och 
gjordes i direkt anslutning efter intervjun, då informantens berättelse var färsk i minnet 
hos intervjuaren. Den transkriberade telefonintervjun kontrollerades mot stödorden av 
båda författarna för att försäkra sig om att intervjuarens förförståelse inte interagerade 
med informantens berättelse vilket kan hända då en intervju transkriberas enbart med 
hjälp av stödord enligt Polit och Beck (2016, s. 508). Insamlade data från de inspelade 
intervjuerna transkriberades till text av författarna där varje författare transkriberade de 
självt genomförda intervjuer.  
 

Dataanalys 
Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo 
och Kyngäs (2008). Målet med innehållsanalys är att ge en bred beskrivning av 
fenomenet som i detta avseende är upplevelser av stöd hos föräldrar till barn med 
diabetes typ 1. Induktiv metod används när det saknas eller inte finns tillräckligt med 
forskning om fenomenet där kategorier skapas från insamlat data (Elo och Kyngäs 
2008). Innan analysprocessen påbörjades verifierades de transkriberade intervjuerna 
mot digitala media. Sedan påbörjades processen med identifiering av meningar som 
relaterade till ämnet stöd. Först lästes de transkriberade intervjuerna flertalet gånger av 
vardera författaren, under läsningen gjordes en öppen kodning av författarna genom att 
identifiera och notera i marginalen till varje intervju de meningsbärande enheter (Elo 
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och Kyngäs 2008). Dessa meningsbärande enheter skrevs ner i ett Word-dokument för 
vardera intervjun och klipptes sedan isär. Alla urklippta papperslappar med 
meningsbärande enheter sorterades efter innebörd. Tillsammans kunde de grupperade 
lapparna bilda huvudkategorier och underkategorier. Kategorierna som hade skapats 
omarbetades flertalet gånger av författarna och därmed genomgick en så kallad 
abstraktion, där nya teman och underteman uppstod.  
När författarna har gått igenom analysprocessen sattes lapparna med de meningsbärande 
enheterna som bildade en kategori ihop på ett nytt papper och resultatet kunde börja 
författas. För att öka trovärdigheten i vår analys stärktes resultatet med citat från 
insamlade data som författarna fann då de gick tillbaka till de transkriberade 
intervjuerna (Elo & Kyngäs 2008). 
 

Forskningsetiska överväganden 
För att svara an på studiens syfte och ta reda på vad föräldrar till barn med diabetes typ 
1 upplever som stöd samt vad som kan bidra till bättre stöd från vårdens sida måste 
författarna vara medvetna om att i datainsamlingen berörs ett ämne som kan vara 
mycket känslosamt för informanterna. Nyttan i forskningen ska överväga skadan som 
kan orsakas. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s 203) ska forskare vara 
medvetna om att känslor kan röras upp och minnen kan komma tillbaka hos 
informanten under intervjun. Dessa känslor och minnen kan vara påfrestande, vilket 
innebär att föräldrarna kan behöva ta en paus under intervjun. Det fanns i beredskap en 
handlingsplan kring hur föräldrarna vid behov kan få fortsatt hjälp i form av samtalsstöd 
via diabetesmottagningen.  
 
Grundläggande etiska övervägande i forskning bygger på att göra nytta, på mänsklig 
värdighet och rättvisa, vilket innebar i studien att informanterna fick delta efter 
informerat samtycke, de hade rätt att vara anonyma samt att dra sig ur studien när som 
helst utan behov av förklaring (Polit & Beck 2016 ss. 139–142). För viss forskning 
krävs även en etikprövning för att med hjälp av lagstiftning se till att människor 
behandlas med värdighet och respekt inom forskning (SFS: 2003:460). Enligt 
innebörden av de etiska reglerna och lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS: 2003:460) skickades ett brev ut vid uppstarten av intervjustudien till 
de informanter som uppfyllde de tidigare bestämda inklusionskriterier. Eftersom 
informationen kring patienten och dess vårdnadshavare är sekretessbelagd enligt 2 kap 1 
§ av Offentlighets och sekretesslagen (SFS: 2009:400) gick forskarna via 
sjuksköterskorna på Diabetesmottagningen för att komma i kontakt med informanterna. 
 
Vid studiens start informerade Högskolan i Borås att muntligt samtycke för deltagande i 
studien räckte som godkännande. Under studiens gång ändrades reglerna till att 
skriftligt samtycke av informanterna krävdes (Bilaga 4), vilket innebar att de tre 
intervjuer som redan hade gjorts vid ändringen fick godkännas med endast muntligt 
samtycke av deltagarna och samtycket till efterföljande intervjuer godkändes även 
skriftligt. För att hålla informanterna anonyma men samtidigt kunna använda citat i 
syfte att stärka uppkomna teman i resultat skapades en kodnyckel som användes under 
bearbetning av insamlade data (Elo och Kyngäs, 2008). All data som samlats in under 
arbetes gång såsom ljudinspelningar, transkriberade intervjuer, sms och mail från 
föräldrar för att boka tid för intervju samt kodnyckel förvarades säkert för att skydda 
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informanternas identitet enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 228) och kommer att 
raderas när examensarbetet är examinerat och godkänd.  
 

RESULTAT 

Huvudkategorier Underkategorier 

Stödet från professionella Tillgängligheten ger trygghet 
 
Vårdpersonalens egenskaper och bemötande 
har betydelse 
 
Att få kunskap leder till självständighet 
 
Tillgång till medicinsk-tekniska  
hjälpmedel - en trygghet och en stressor 
 
Att som förälder få känslomässigt stöd 
 

Stödet från omgivningen 
 

Att känna stöd från samhället 
 
Att känna stöd från ett socialt skyddsnät 
 
Att känna stöd från Internet 
 
Att känna stöd från andra föräldrar till barn 
med diabetes 
 

 

Stödet från professionella 
Det stöd som föräldrarna upplever från sjukvården är kopplat till den första kontakten 
vid barnets diabetesdebut, då familjen vårdas inneliggande på barnavdelningen. Stödet 
från sjukvården är även länkat till den regelbundna kontakten med vården efter debut, 
som innefattar huvudsakligen planerade återbesök hos diabetessköterskan och akuta 
kontakter med barnavdelningen och barnakutmottagningen.  
 
Föräldrar uppger sjukvården som den primära källan till stöd och vänder sig vid behov 
helst till ”experterna” de känner stor förtroende för. De upplever att sjukvården erbjuder 
vård av hög kvalitet och är vid tillfrågan över lag nöjda med det stöd som de får. De 
uppskattar att det finns ett diabetesteam kring barnet och att omfattning av stödet är så 
stort, att de får tillgång till en personlig diabetessköterska och diabetesläkare, dietist 
samt att det finns kurator och psykolog att tillgå. Vid debut av barnets sjukdom har 
föräldrarna inga förväntningar och berättar om upplevelse av att bli kastad in i en värld 
som de är helt oförberedda på och har ingen vetskap om dess existens. De upplever att 
det stöd de får i samband med barnets insjuknande är bra men inte tillräcklig när det 
gäller psykologiskt stöd riktad mot de som föräldrar. Analysen av intervjuerna pekar på 
att det fortsatta stödet kring barnets behandling efter utskrivning från slutenvård är 
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tillräckligt bra men det känslomässiga stödet föräldrarna uppger behöva är ofullständig. 
Föräldrarna kunde beskriva vad de upplever som betydelsefullt i det professionella 
stödet. 
 

Tillgängligheten ger trygghet  
Tillgänglighet är det centrala i föräldrarnas upplevelser av stöd från sjukvården. Att lätt 
och snabbt kunna kontakta sjukvården när de behöver det är mycket viktigt särskilt det 
första tiden efter debuten då man som förälder blir med tvivelaktig och osäker och 
upplever ett behov av att bli vägledd i beslut. Att ha någon att prata med, bolla sina 
tankar och frågor, att kunna ringa när som helst på dygnet och rådfråga, få snabba svar 
och vägledning i akuta situationer. Tillgängligheten ger trygghet och tryggheten blir 
stödet.  
 
Kontakten med diabetessköterskan upplevs som välfungerande, något som föräldrarna 
uttrycker är väldigt betydelsefullt.  Även om diabetessköterskor oftast inte svarar i 
telefon så blir föräldrarna uppringda inom rimlig tid; lika bra upplevs kontakten via 
mail. Men det är inte alla föräldrar som är bekväma med kommunikation via mail då de 
blir oroliga när svaret dröjer och önskar istället ett direktnummer till diabetessköterskan 
och diabetesläkaren eller tillgänglighet via mobil dygnet runt. Kunskapen om vem man 
kan kontakta vid akuta situationer som uppstår utanför diabetesteamets arbetstid är 
viktigt för föräldrarna och de som inte tycker ha fått tydliga riktlinjer kring detta berättar 
om känslan av att ha blivit lämnade till sitt öde. 
 

Vårdpersonalen egenskaper och bemötande har betydelse 
Sjukvårdspersonals bemötande har stor betydelse för föräldrarnas upplevelse av stöd. 
Föräldrarna är nöjda med det professionella mottagandet de möter vid kontakt med 
sjukvården och berättar hur viktigt det är för deras upplevelse av trygghet och stöd. De 
beskriver det varma bemötandets inflytande på deras välmående. Föräldrarna berättar 
om vikten av att bli förstådd i olika situationer vid vilka de vänder sig till personalen 
och att personalen visar sin förståelse för vad det innebär att ha ett barn med diabetes 
praktiskt men även känslomässigt. Det empatiska bemötandet innebär för föräldrar att få 
bli sedda där de är och uppleva förståelse för att man kämpar dagligen, men även att bli 
sedda inte enbart som barnets diabetesskötare eller bedömda utefter sina prestationer. 
Vårdaren får inte vara skuldbeläggande för ett högt HbA1C - värde utan stötta och visa 
förståelse för att föräldern gör sitt bästa.  
 
Känslomässigt stöd i bemötandet beskrivs som ett stöd där personalen vet mer än vad 
man ska göra rent medicinskt utan har erfarenhet av diabetes och vet vad det faktiskt 
innebär, för endast teoretisk kunskap ger inte helhetsförståelsen. Föräldrar behöver 
mötas med förståelse till exempel för att de på grund av stress kan bli oförmögna att ta 
till sig den informationen som ges eller att ta egna beslut. Stödet från personal kan bli då 
att möta dem med förståelse och ibland ta över kommandot som en förälder beskriver i 
situationen kring sjukdomsdebut: 
 

hon (vårdaren) märkte att hon måste ta beslutet för mig, för jag hade 
aldrig tagit beslutet själv att åka hem, […] det är här med det där 
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emotionella stödet på nåt vis… också… just empatistödet eller så, 
för hon, hon såg att jag var helt slut… och så sa hon bara till mig: 
du får inte stanna här, nu åker du. (F6) 

 
 
En annan del i föräldrarnas upplevelse av stöd via bemötande av sjukvården är att bli 
tagna på allvar när de söker hjälp, att vårdaren bemöter deras oro på allvar, att föräldern 
kan ställa vilken fråga som helst och inte bli nonchalerad. Föräldrarna upplever stöd när 
de känner att vårdaren bryr sig och är personlig engagerad, vilket ger upplevelse att man 
inte är en i mängden. Vårdarens engagemang resulterar i förälderns förtroende och det 
skapar trygghet som en förälder säger: 
 

…det spelar ingen roll vilket yrke du har, märker du att någon har 
ett engagemang så får du förtroende, och det skapar ju trygghet, det 
gör det ju. (F7) 

 
Det kan bli många eller få akuta kontakter som föräldrarna tar med sjukvården när de 
behöver hjälp och stöd kring barnet. Det är av betydelse för föräldrarnas upplevelse av 
stöd att få möta lugn personal, vilket lugnar föräldrarna och att personalen är behjälplig 
och visar engagemang i att hjälpa till. Men gemensamt är upplevelsen av att det är 
betydelsefullt att möta kunnig och kompetent personal, eftersom förälderns förtroende 
bottnar i personalens kunskap. Vårdarens kunskap och innehållsrika svar vid frågor ger 
bra stöd, skapar trygghet och förtroende hos föräldrarna. Föräldrarna beskriver att det 
stillar deras oro och minskar den upplevda stressen när rätt kunskap hos personalen 
räddar akuta situationer. Kompetens hos diabetesteamet upplevs som värdefull och 
utmärkt. Problemen kan uppstå i kontakt med annan vårdpersonal, till exempel vid 
diabetesdebut då familjen är inneliggande på barnavdelningen där inte all personal är 
bekväm med att använda insulinpump, eller i samband med vård för andra åkommor på 
exempelvis en vårdcentral. Det är viktigt för föräldrar att möta självsäker personal, om 
personalen blir osäker ökar den upplevda stressen säger föräldrarna. De poängterar 
samtidigt att det är bättre att vårdaren är ärlig och erkänner när den inte kan ge svar och 
kontaktar läkaren eller en annan kunnig, på så sätt ökas föräldrarnas förtroende för 
vårdaren. Senare i sjukdomsförloppet när föräldrarna själva blir experter på sitt barns 
behandling vill de gärna försäkra sig att den vårdpersonal de möter har kunskaper kring 
barndiabetes innan de ber om råd. När vårdaren inte själv vet vad som blir bäst för 
barnet bör den enligt föräldrarna involvera de själva i beslutet och låta de vara med och 
ta ställning. 
 

Att få kunskap leder till självständighet 
Föräldrarna upplever som betydelsefullt stöd att det finns omfattande kunskap kring 
sjukdomen och behandlingen och att kunskapen förmedlas till föräldrarna så att de 
själva förstår. De eftersträvar att få vara så självständiga och självsäkra som möjligt och 
ser omvårdnad av barnet som ett ständigt lärande som rustar dem med erfarenheter och 
ökad kunskap. Föräldrarna berättar att det stillar deras oro att få reda på fakta och det 
inger lugn när de få svar på teoretiska frågor. Kunskap om hur de ska gå tillväga när de 
är oroliga blir lugnande. De önskar att få mer information om pågående forskning kring 
sjukdomen och behandlingen och upplever att den informationen de får är bra men de 
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måste aktivt efterfråga den. Det är viktigt att kunskapen förmedlas på ett anpassat sätt 
till föräldrarnas förmåga att ta till sig kunskapen, även att den skriftliga informationen är 
tydlig, kortfattad och lätt att förstå. Vid sjukdomsdebut får föräldrar väldigt mycket 
information medan de befinner sig i chock. Därför efterfrågar de skriftlig information 
som man får med sig hem och kan gå tillbaka till i ett lugnare skede, till exempel en bok 
om barndiabetes, något de kan läsa i ett lugnt skede efter hemkomsten.  
De önskar få senare en uppföljning av given information, då de kan behöva hjälp med 
att få någonting förklarat. Föräldrarna tycker att även om de får höra något de redan kan 
blir det en viktig bekräftelse på att de har förstått informationen rätt. Det framkom även 
en önskan om tätare återbesök till diabetesmottagningen men det är viktigt att dessa 
möten är lärorika, gärna oftare i diabetesläkarens närvaro.  
 
Det är inte endast de teoretiska kunskaper som utgör ett stöd för föräldrarna. De betonar 
även vikten av praktisk kunskap för att kunna organisera vardagen för att uppnå något 
som föräldrarna beskriver som ett normalt liv. När deras barn får diabetes blir det en 
stor omställning för familjelivet, plötsligt blir listan på vad man måste göra mycket 
längre. Föräldrarna måste tänka mycket mer kring vad barnet äter, se till att det finns 
hjälpmedel upphandlade, förbereda sig noga inför utflykter och resor, planera inför 
sensorbyten och upprätthålla bra kontakt med barnets barnomsorg eller skola. Samtidigt 
minskar föräldrarnas möjlighet till återhämtning drastiskt, deras så kallade ”egentid” 
krymper och blir nästan obefintlig och de får stora svårigheter att få tag på kunnig och 
säker barnvakt, något som gör det svårt för dem att få vila ifrån ansvaret. Därför har 
föräldrarna ett behov av att få verktyg på hur de ska göra för att få vardagslivet att 
fungera bättre och efterlyser praktiska tips på hur man kan fördela ansvaret mellan 
föräldrarna för barnets behandling, hjälpmedel och hushållsarbete för att minska 
stressupplevelsen som de beskriver alltid är närvarande.  
 
Föräldrar upplever det som mest påfrestande att få sin sömn störd under så lång tid utan 
förhoppning på att det kommer att bli bättre i framtiden. Därför uppskattar de gärna att 
få höra hur det fungerar för andra familjer och alla praktiska tips som sjukvården 
förmedlar är ett stort stöd för föräldrarna. När familjen blir utskriven från slutenvården 
efter sjukdomens debut känner sig föräldrar så stressade att de har svårt att själva hitta 
på praktiska lösningar såsom till exempel att de får prova att sova i skilda sovrum för att 
växla ansvaret för barnet nattetid. Föräldrarna upplever att det är vårdaren som har stora 
erfarenheter av vilka olika lösningar olika familjer har funnit och de erfarenheterna 
skulle kunna förmedlas på ett tidigt stadium så att andra får färdiga förslag att pröva ut 
istället för att behöva hitta lösningar själva och hinna bli helt uttröttade under tiden. 
Stödet kring praktiska lösningar i vardagen upplever föräldrar som otillräckligt och just 
förslag på hur de kan göra för att få den vilan de behöver efterfrågas mest. 
 

...Tänk om nån hade… […] kunnat haft samtal liksom innan man 
åker hem bara […] där kan man kunna ha lyft liksom hur ni 
tänker kring hur ni ska göra det hemma och… och så…(F7) 

  
Vid barnets sjukdomsdebut fick föräldrarna träffa kuratorn som gav praktisk 
information kring vårdbidrag och försäkringar. Den informationen upplever föräldrarna 
som värdefull men flera understryker att den skulle kunna ges lite senare efter 
sjukdomsdebut då i det akuta skedet känns det svårt att tillgodogöra sig all kunskap som 
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förmedlas. Föräldrar önskar att få den informationen vid ett återbesök istället och vill 
gärna ha uppföljning även i senare skede i fall de skulle behöva mer hjälp. 
 

Tillgång till medicinsk-tekniska hjälpmedel - en trygghet och en stressor  
Föräldrarna i studien använder sig av insulinpump för att tillföra barnet insulin och 
någon typ av sensor som mäter barnets blodsocker kontinuerligt. De tekniska 
hjälpmedlen ger föräldrarna trygghet genom möjlighet till att övervaka barnets 
blodsockernivå även när barnet inte befinner sig fysisk i närheten då blodsockret kan 
följas via ett program i deras mobiltelefoner. Möjligheten till övervakning skapar 
känslan av fortlöpande kontroll och ansvar över barnet när det inte befinner sig i 
närheten. Den ständiga kontrollen är även en fördel till barnet som kan vara ute i 
samhället utan någon annan övervakare om avståndet till föräldern är tillräcklig kort för 
att föräldern skulle kunna komma till barnet snabbt om justeringen i den pågående 
insulinbehandlingen behövs.  
 
Föräldrarna berättar att de medicintekniska hjälpmedlen är ett bra stöd men också en 
stor stressor, att behöva vara uppkopplade 24 timmar om dygnet och vara ständigt 
beredd att ryckas upp om någonting händer. När barnets blodsocker inte ligger bra 
upplever de koncentrationssvårigheter samtidigt som när den ligger bra blir de 
lugnande. De berättar att det ändå känns bättre att veta hur barnets värden ligger till än 
att inte veta då de då inte behöver bli oroliga i onödan.   
 

… jag är ju också uppkopplad 24 timmar om dygnet… För jag måste ju 
liksom, ifall nånting händer eller skolan ringer och, eller de frågar 
nånting… Så även om jag inte är med honom så är jag ju ändå hela 
tiden med hans diabetes. (F10) 

 

Föräldrarna upplever också stor stress när den medicinska tekniken inte fungerar, något 
de upplever händer oftast på kvällar och helger. De har bra erfarenheter av stöd som 
finns att tillgå via teknisk support som hjälpmedlets tillverkare erbjuder och beskriver 
den hjälpen som lätt tillgänglig dygnet runt, support som besitter kunskapen och är 
tillmötesgående, något som värderas väldigt högt. Samtidigt saknar de den tekniska 
kompetensen hos vårdpersonal framför allt den som inte ingår i diabetesteamet.  
 

… asså ni som var där (på barnavdelningen) är ju inga experter på 
diabetiker, asså sköta pumpar, det var ju en del som inte kunde hantera 
pumpen till exempel och då blir man genast själv stressad. (F7) 

 
Att ha en klar plan vad föräldrarna ska göra när tekniken inte fungerar inger trygghet till 
exempel att ha insulinpennor hemma i beredskap och det finns en önskan om möjlighet 
till utlån av reservpump att tillgå akut. 
 
Föräldrarna upplever en fin och engagerad vård utan ifrågasättande om tillgång till 
medicinsk-tekniskt hjälpmedel. Något som kräver mycket ansträngning och upplevs 
som påfrestande hos föräldrarna är att de efter att de fått information om olika 
hjälpmedel upplever att de själva får stå med beslut om vilka hjälpmedel de ska välja 
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efter att en insulinpump och sensor beviljats.  All information från tillverkaren tyder på 
att det är just tillverkarens produkt som är den bästa. De önskar en opartisk hjälp med 
att välja rätt, att få oberoende rekommendation från någon som inte lägger någon 
värdering i det.  
En frustration beskrivs av föräldrar som tagit reda på att ett visst hjälpmedel skulle 
passa just deras barn men får då veta att det inte är upphandlat av landstinget. Kampen 
för att få det som föräldrarna tycker är det bästa för barnet upplevs som en lång och 
energikrävande process. 
 

Att som förälder få känslomässigt stöd  
Föräldrarna berättar om ett omfattande stöd kring barnets sjukdom och behandling och 
uppskattar sjukvården för dess insatser och engagemang. Men vid frågan om upplevelse 
av psykologiskt stöd riktad mot de som barnets vårdare tyckte de gemensamt att de 
saknar den delen av vården och att stödet känns otillräckligt. En mamma säger: 
  

… man kanske behöver lyfta blicken och se vad som händer runt 
omkring barnet också. För mår inte föräldrarna bra så mår ju inte 
barnet bra heller. (F10) 
  

Sjukvårdens fokus ligger mer på det sjuka barnet vilket föräldrarna upplever som 
naturligt, för det är ju inte de som är sjuka. Samtidigt är det föräldrarna som bär hela 
tyngden av barnets sjukdom och som påverkas av den i minst lika stor utsträckning. En 
mamma berättar att det känns nästan jobbigare att ha ett barn med diabetes än att ha 
diabetes själv. Sjukdomen påfrestar föräldrarna mer än barnet så länge barnet är 
osjälvständigt. Bortsett från behandlingen är förälderns oro om barnet mycket större än 
för den själv och ansvaret för barns framtida hälsa upplevs mycket tyngre än för en 
själv. 
Som föräldrar upplever de sig lite bortglömda av vården. I början, vid sjukdomens debut 
får de frågan hur de mår men då känner vissa att de måste bita ihop för barnets bästa 
eller befinner sig i chock och har svårt att inse att de skulle ha nytta av att prata med en 
psykolog.  Lika stort behov av att bli uppmärksammad som förälder finns senare när 
känslorna har lagt sig och föräldrarna kommer till insikt att barnets sjukdom är en 
bestående del av familjens liv och kommer alltid att vara det. En mamma berättar: 
bestående 
  

… man känner att det kom en annan typ av jobbighet nu, om man 
säger, man får inte sova på länge och det börjar landa liksom (…) lite 
mer eftertänksamhet nu kanske…(F8) 

  
Föräldrarna berättar om att stöd finns men man måste efterfråga det. De uppger sig 
själva vara dåliga på att be om hjälp. En mamma beskriver en känsla av att vilja klara 
sig själv, en annan beskriver sjukdomsdebut som rörig och att det var svårt att reflektera 
över sina behov, en upplevde sig vara i kris och chock där det är svårt att inse att man 
behöver hjälp av till exempel en psykolog. De föräldrarna som i början tyckte inte 
uppleva behov av psykologsamtal reflekterar vidare att de egentligen inte vet vad ett 
sådant samtal skulle innebära. De funderar vidare att det möjligen skulle vara bra med 
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ett obligatoriskt stödsamtal där föräldern får reflektera över hur den mår i förebyggande 
syfte, ett tillfälle till ett hälsofrämjande samtal.  
 
 
 
 
En förälder önskar att: 
  

...i början kanske, att någon trycker ner en lite i en stol och har ett 
påtvingat krissamtal, där man får lite bekräftelse på att det är okej…. 
att man känner sig helt uppgiven och kass och dålig. Ja…lite bara den 
här bekräftelsen att det kommer bli bättre. (F2) 

  
Föräldrarna berättar att de skulle uppleva det mycket lättare att ta emot sådant 
samtalsstöd om det blir bokat av sjukvården eftersom de känner att det är lite tabubelagt 
ämne att må dåligt. Det kan kännas obekvämt att efterfråga ett sådant samtal. 
 

Det hade varit skönt att någon bara hade sagt till en att ’nu ska vi 
göra det här bara, du behöver inte vara störd för att vi ska sätta oss 
ner och prata lite utan det är bra för dig’ (F3) 

 
Föräldrar känner att de inte vet var de kan söka stöd eller orkar inte söka upp den 
psykologiska hjälpen de behöver. Att få träffa kuratorn vid sjukdomsdebut och få 
praktisk information och möjlighet att prata om sina känslor upplevs som nyttigt. Men 
föräldrarna upplever det oklart om det fortsatta stödet från kuratorn eller möjlighet till 
kontakt med psykolog är aktuell för dem som föräldrar i fortsättningen eller om det 
omfattar bara hjälp till barnet. Vissa föräldrar som mår psykiskt dåligt och känner sig 
utbrända söker ibland hjälp via sin vårdcentral men den hjälpen upplevs inte som 
värdefull då personalen där har enligt föräldrar väldigt liten insikt i vad det innebär att 
vara förälder till ett barn med diabetes och inte har samma förståelse för vilken vardag 
föräldrarna lever i som det finns i barnsjukvården. Andra föräldrar känner att de inte 
orkar söka till allmänna sjukvården, orkar inte stå i kö utan hellre avstår. Föräldrarna 
upplever att barnsjukvården inte ställer frågan till dem om de har behov av extra stöd 
och den hjälpen orkar föräldrarna inte söka upp själva eller har inga strategier att göra 
det. 
 

Jag tror att för mig hade det liksom varit, varit ganska befriande på 
något sätt, att få prata med någon lite grann, då… För man ser inte 
riktigt till att skapa de situationerna för sig själv, för man vill ju bara 
få ens barn att överleva liksom… Så att man har ju liksom inte riktigt 
tid att ringa sin egen vårdcentral, eller man orkar inte ta tag i det 
utan man tänker att man får väl ta tag i det sen. (F2) 

  
Föräldrar berättar om hur de får kämpa med de svåra känslor som uppstår kring barnets 
sjukdom. De får dåligt samvete om barnens HbA1C värde blir högre eller när de sover 
över ett larm på natten på grund av sin trötthet. Samhällets okunskap och oförståelse 
kring sjukdomen väcker ilskan, problem de får med barnens skola och barnomsorg ger 
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känsla av maktlöshet och uppgivenhet, föräldrarnas olika mål för behandlingen och 
olika nivåer av engagemang och acceptans för sjukdomen tröttar ut. De upplever även 
den ständig närvarande oron om barnet och om barnets framtida hälsa. Vissa föräldrar 
upplever att det inte finns någonting som skulle kunna hjälpa dem med de svåra 
känslorna och har svårt att själva se hur sjukvården skulle kunna göra för att stödja. 
Andra föräldrar tycker att det skulle kännas bra att få möjlighet att prata om det 
negativa. Ett enskilt samtal med diabetessköterskan eller läkaren skulle vara av stort 
värde.  
Där skulle föräldrarna kunna ställa de frågor som de anser är otäcka, frågor kring 
framtida komplikationer och hälsorisker med barnets diabetes. 
 

… Man har lite tid med bara vuxen för det är och ska vara så mycket 
fokus på barnet, men man har också frågor som man vill ställa som är 
lite hemska, och man kanske vill vara ledsen och vill bryta ihop, och 
det gör man inte inför sitt barn, och då blir det ogjort och det är lite 
synd, för jag tror man mår bättre av att få det ur sig, och få det 
bekräftat att det är inte så konstigt att det känns jobbigt… (F2) 

 
Föräldrarna uppger att de behöver få prata av sig och få lite verktyg att hantera svåra 
känslor. Men det finns inget utrymme för detta varken under tiden de har varit inlagda 
på barnavdelningen vid sjukdomsdebut eller senare under de kommande återbesöken då 
de upplever att det inte finns tid för det. Återbesöken är en tid för medicinskt samtal där 
inget annat får plats. Men det största hindret för ett samtal kring känslorna är enligt 
föräldrar att barnet alltid är närvarande. Föräldrarna vill inte ta upp de saker de inte vill 
barnen ska höra till exempel hur negativt deras sömn påverkas av sjukdomen då de inte 
vill belasta barnen med det, riskera att barnen får dåligt samvete. Även om de saknar 
mer ingående frågor om hur de mår så vill de inte att dessa frågor ställs inför barnet. En 
förälder som tar sig själv möjligheten till att få ostört prata om sina känslor genom att 
ringa ofta och få hjälp berättar: 
   

Jag pratar ganska mycket med diabetessköterskan […], frågar […] 
’känner jag helt konstigt nu?’, ’nej, det gör du inte’, ’nej, men vad bra’ 
säger jag då. Och då… det, det blir min form av terapi. (F6) 

  
 

Stöd från omgivningen 
Eftersom diabetes typ 1 är en sjukdom som påverkar hela familjens vardag måste den 
integreras med familjens omgivning. Föräldrarna som intervjuades berättar att de finner 
möjlighet till stöd från närstående och sociala kontakter. Mötet och attityder från 
samhället, på sin arbetsplats och barnets skola och omsorg blir påtagligt i hur trygg 
föräldern upplever sig i rollen som diabetesförälder.  
 

Att känna stöd från samhället 
Föräldrar berättar att de känner ett stöd när de känner sig förstådda och tagna på allvar 
av sin omgivning, och upplever samtidigt ilska och frustration när de möts av 
samhällets oförståelse och okunskap om vad diabetes typ 1 innebär.  
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... Det är svårt att förstå att folk inte ens vet vad som det innebär att 
man är hög eller låg. [...]. Men det är väldigt stor okunskap i 
samhället. Så att sjukhuset kunde vara med och hur vet jag inte, men 
sprida… kunskap på något sätt… bättre. Det hade varit ett stort stöd 
för det känner jag är det viktigaste [...]… som finns, känner jag… (F8) 

 
 
Att mötas av en förståelse för barnets diabetes på sin arbetsplats och ha ett arbete som 
tillåter att anpassas utefter barnets behov uttryckts som värdefullt bland föräldrarna då 
det underlättar i vardagen för dem. Det kan till exempel innebära för föräldern att den 
möter förståelse och acceptans när hen behöver avbryta sitt arbete för att ta 
telefonkontakt med barnet eller skolan, eller när hen har svårt att koncentrera sig på 
arbetet när barnets blodsockervärde inte är bra. Föräldrarna uttrycker även att de känner 
en trygghet när de arbetar i närheten av barnets skola för att snabbt kunna ta sig dit ifall 
det skulle behövas. 
 
En stor källa till stöd och trygghet för föräldrarna upplevs när de känner att barnet blir 
väl omhändertaget i förskolan och skolan av kunnig personal som kan hantera barnets 
diabetes. Detta beskriver de ger en möjlighet till återhämtning och psykisk vila. När det 
fungerar i skolan och barnomsorgen är barnet tryggt och då är även föräldern trygg och 
kan slappna av. Men samarbete med skolan och förskolan upplevs som problematiskt, 
framförallt initialt efter barnets diabetesdebut eller vid övergång från förskolan till 
skolan och vid byte av skola. Föräldrar uttrycker en önskan om stöd från sjukvården i 
kontakten med förskolan och skolan. Brist på stöd inom området ökar föräldrarnas 
upplevelse av att vara övergiven i kampen om en fungerande skolgång för barnet. 
Föräldrarna önskar att sjukvården skulle vara mer tydlig i vad personal i skolan och 
barnomsorg måste kunna och motiverar det med påståendet att det är sjukvården som 
har erfarenheten om vad barn med diabetes typ 1 behöver hjälp med, inte den drabbade 
familjen.  
 

...inledningsvis så hade jag kanske velat att de pekade lite mer med 
hela handen mot skolan, att nu får ni liksom ta er samman här… Men 
det lämnades ganska öppet för skolan, att de fick den här 
Egenvårdsplanen och så fick de lösa det på sitt sätt, och det tog tre 
månader liksom, som vi var med honom, för att det var ingen lösning 
på plats som kändes trygg förrän dess. (F2) 

 
Personal från alla skolor och förskolor till barn som får diabetes typ 1 erbjuds utbildning 
av sjukvården i sjukhusets lokaler. Föräldrarna upplever den utbildningen som för 
allmän och för teoretisk. Merparten föräldrar önskar om att utbildningen skulle anpassas 
mer till att handla om just det aktuella barnet, så att skolpersonal praktiskt lär sig 
hantera det specifika barnets diabetes och de tekniska hjälpmedlen barnet har, vilket 
även skolpersonal önskar enligt föräldrarna.  
 

Det handlade mycket om vad diabetes var för någonting, det handlade 
mycket om vad man skulle äta, vad man inte skulle äta och… Men att 
det istället var en praktisk utbildning. Hur man ska tänka kring höga 
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och låga blodsocker och hur man ska… Ja men typ som med pumpen, 
lära sig den. (F1) 

 
Föräldrarna berättar att de måste stanna hemma från arbetet för att vara med barnet i 
förskolan eller skolan då det för dagen inte finns någon personal som kan hantera 
barnets diabetes. Pedagoger har svårt att komma loss från den övriga undervisningen för 
att komma in till sjukhuset för utbildningen, vilket ökar risken att den inte blir av enligt 
föräldrar. De tror att kunskapen om barnets diabetes skulle öka bland pedagogerna om 
sjukvården skulle kunna komma ut till förskolorna och skolorna och utbilda istället.  
Föräldrarna berättar även att de förlorar sin inkomst då de inte kan få någon ekonomisk 
ersättning när de går ifrån sina arbeten för att ta hand om barnet i skolan eller är tvungna 
att stanna hemma med barnet i förskoleåldern. Många gånger behöver de ta obetald 
ledighet från arbetet för att utbilda skol- och barnomsorgspersonal när kunskapsnivån är 
otillräcklig, då den låga kunskapsnivån påverkar barnens behandling negativt samt 
skapar känslan av otrygghet. En förälder uttrycker sina funderingar så här: 
 

... han (barnet) har ingen uttalad resurs, men han har en som verkligen 
har anammat sig till honom och ta, och när hon inte är där… dels så 
blir det ju inte lika bra värden och sen blir han ju mer orolig och… det 
finns ju några backup men när de inte heller är där då… (F8) 

 
En annan förälder berättar så här: 
 

... och sen efter när de hade fått personal, eller två resurser då som 
delade på schemat, då var det, då var de sjuka ibland, det hände flera 
gånger att de ringde och sa att: du kan inte lämna (barnet) idag för vi 
har ingen som kan ta hand om honom. Och det, han har ju rätt att gå, 
men jag… jag hade nog bara kunnat lämna honom så hade de löst det 
men… det vågar jag inte, så då fick jag också stanna hemma från 
jobbet…(F9) 

 
Föräldrar har svårt att känna sig trygga när barnet är i skolan och omsorg förrän de får 
bevis på att personalen kan hantera barnets diabetes, vilket tar tid. Vissa föräldrar vill 
vara med och fatta alla beslut kring skötseln av diabetes, vilket gör att de är aktivt 
engagerade i barnets vård även då de är på sina arbeten. Merparten av föräldrarna följer 
barnets diabetes via dess sensor i sina mobiltelefoner, vilket gör att de kan besluta om 
behandlingen tillsammans med personal eller barnet själv via telefonkontakt. En stor 
otrygghet uttrycks då barnets stundtals kan mötas av lärare som inte har någon alls 
kunskap om diabetes eller inte ens vetskap, som en förälder berättar om nedan: 
 

Det har varit några lägen, när han varit iväg på slöjd på en annan 
skola till exempel […] Där höll han ju nästan på att svimma av för att 
han var så låg och fick inte gå iväg för hon (pedagogen) tyckte att han 
bara höll på med sin telefon och det pep och då... där… Så det var en 
väldig oförståelse... (F3) 
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Att känna stöd från ett socialt skyddsnät 
Många föräldrar uttrycker ett stort behov av avlastning för att få återhämta sig. Några 
föräldrar berättar att de får avlastningen men inte i den utsträckning som de skulle 
behöva eller önskar få, samtidigt som de inte vill be om hjälp då de inte vill vara till 
besvär. Om kunskapen om hur man hanterar barnets diabetes finns hos släkt och vänner 
upplever föräldern sig trygg och kan känna stöd från sitt sociala sammanhang, men om 
föräldern känner att kunskapen saknas upplever de en stor otrygghet och ensamhet. 
Speciellt stor blir upplevelsen av ensamhet i omvårdnaden av barnet när till exempel 
barnet är sjukt, särskilt vid magsjuka.  
 
Föräldrarna uttrycker även en sorg över att inte kunna umgås på tu man hand med sin 
partner sedan diabetesdiagnosen. De berättar att sjukdomen drabbar också syskonen till 
barnet med diabetes, eftersom släkten inte känner sig bekväma med att fungera som en 
avlastning och vara barnvakt så som de gjort innan diabetesdiagnosen då de inte vill 
behandla barnen orättvist, det vill säga ta hand enbart om de friska syskonen. Föräldrar 
uttrycker en önskan om att deras anhöriga skulle få mer information och utbildning om 
diabetes av sjukvården då de upplever det som en börda att ensamt ansvara för 
utbildningen av anhöriga. Det finns en önskan om: 
 

…typ som diabetesdagen fast man bjuder in, man har någonting för 
anhöriga, eller liksom… som min mamma, hon vill jättegärna lära sig 
detta för att hon… vill ju kunna passa sitt barnbarn liksom och även 
hans farmor och farfar… (F8) 
 

En annan källa till stöd föräldrarna upplever från andra kan vara den andre föräldern. 
Många föräldrar berättar att de känner stöd när de kan prata med sin partner, bolla 
tankar och problem som uppstår dagligen i vården av barnet med diabetes. De berättar 
att de kan hämta styrka i varandra och partnerskapet får dem att känna sig trygga, att de 
båda kämpar för barnets bästa och vill hjälpa barnet. Genom att lägga ansvaret på någon 
man litar på kan föräldern få vila. Att tillsammans avlasta varandra som partners nattetid 
och dela på skötseln av diabetes på natten ger ett stort stöd då alla tillfrågade föräldrar 
berättar att nätterna är i synnerhet besvärliga att hantera och drabbas av sömnbrist.  

I studien ingår både samboende föräldrar och separerade föräldrar med 
delad vårdnad. Vissa föräldrar har nya partners som är delaktiga i olika grad i barnets 
vård kring diabetes vilket då kan utgöra ett stöd. Många av de tillfrågade föräldrarna är 
separerade med delad vårdnad och berättar att de den veckan de inte har barnet boende 
hos sig kan de lägga diabetes åt sidan och återhämta sig. Föräldrarna berättar att det 
underlättar med en bra relation och kommunikation till partnern eller med den före-detta 
partnern i samarbetet kring diabetes. Men när relationen och kommunikationen inte 
fungerar så bra, eller när båda föräldrarna lägger ner olika mycket tid och kraft på att 
sköta barnets diabetes upplevs det negativt och ökar stressen hos föräldern. 
 

Att känna stöd från Internet 
Föräldrarna ser Internet som en plats där de både kan söka stöd men även en källa som 
kan ge negativa känslor och då ha en icke-stödjande funktion. Vidare förklarar 
föräldrarna att de känner stort stöd i vardagen då de på sociala medier och på webb-
video kan hitta tekniska tips och trix angående barnets medicinsk-tekniska utrustning. 
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Där kan de även få råd från andra diabetesföräldrar som befinner sig i samma situation. 
De berättar om upplevelsen av psykologiskt stöd genom att skriva frågor i sociala 
medier då de alltid får svar och stöttning från andra föräldrar, samtidigt som de kan 
känna stöd i att bara läsa andras inlägg och svar, vilket ger en känsla om att inte vara 
ensam i kampen som diabetesförälder. 
 
 
 
 

Det är bra, där kan man liksom… skriva av sig eller… ställer frågor 
eller bara liksom… beklaga sig över situationen… folk som fattar… 
Nu… har jag inte gjort så många inlägg men det kan ju räcka med att 
läsa andra så man ser att de har det likadant och då… ta till sig stöd 
och råd som de tar fått liksom… (F9) 

 
Föräldrarna upplever samtidigt att Internet kan vara en källa till ångest då de kan läsa 
mycket om andra föräldrars negativa känslor kring diabetes och utsättas av bilder och 
inlägg om “perfekta kurvor” som kan visas upp i forum, något som bidrar till känslan av 
prestationsångest hos föräldrarna.  
 

... ofta i de här grupperna får man kanske höra mer dåliga saker än 
bra saker. [...] det är en allvarlig sjukdom samtidigt som man vill 
sprida att det går hur bra som helst att leva med den. Det är tvetydigt 
i alla fall, så det är svårt. (F8) 
 

De beskriver att all den information som de kan tillgå på internet kan skapa förvirring, 
framförallt i början efter diabetesdebuten, då mycket råd och kunskap på Internet inte är 
vetenskapligt förankrad. Initialt söker föräldrar mycket stöd på Internet, framförallt på 
sociala medier, men med ökad erfarenhet som diabetesföräldrar ökas förmågan att 
sortera bort vissa hemsidor och följa de som upplevs tillföra information och råd. 
 

Att känna stöd från andra föräldrar till barn med diabetes 
Föräldrarna berättar att de finner stöd och trygghet i kontakter med andra 
diabetesföräldrar eftersom de befinner sig i samma situation och på så sätt kan ha en 
fördjupad förståelse av vad det innebär att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1. 
Föräldrarna har olika tillvägagångssätt att komma i kontakt med varandra, en del 
föräldrakontakter förmedlas av olika stödföreningar, diabetesläger eller via sjukvården 
som har informationsträffar för barn med diabetes och deras föräldrar som anordnats vid 
något tillfälle per år. Föräldrarna söker även stöd i diabetesföräldrar som de lärt känna 
via privata kontakter, till exempel avlägsna släktingar, via sitt arbete eller genom att de 
bor i samma samhälle. Föräldrarna berättar att det ibland är lättare att knyta kontakter 
med föräldrar till barn med diabetes jämfört med andra föräldrar då de redan från början 
har ett viktigt gemensamt ämne som gör att de känner stöd och samhörighet med 
varandra. De kan prata om vilka bekymmer de brottas med dagligen, dela tankar och 
praktiska tips samt erfarenheter angående sjukdomen. En mamma berättar att hon 
känner en gemenskap med andra diabetesföräldrar för att “direkt man träffades så 
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kändes det som man kändes för att man hade någonting så stort att prata om, man är ju i 
samma sits”(F8). 
 
För föräldrarna innebär den här förståelsen de får från andra diabetesföräldrar en viktig 
bekräftelse som ger en känsla av tillhörighet, en känsla att man inte är ensam i kampen 
som diabetesförälder. Men för att stödet föräldrar emellan ska kunna uppstå krävs det 
tid och regelbunden kontakt. Om gruppträffar ska utgöra ett stöd till föräldrarna måste 
de ske någorlunda återkommande så att personerna vågar öppna sig och börja prata med 
varandra utan att det känns påtvingat.  
 

Om du sätts i en sån grupp med personer som du aldrig har träffat så 
kanske det inte blir så mycket prat första gången men om ni ses igen 
om ett halvår eller så, då känner man ju folk och då öppnar man sig åt 
olika håll och så… Jag tror att det skulle bli mer nytta av det, om det 
var lite oftare… (F3) 

 
Föräldrarna berättar att de gärna söker sig till vänner med diabetes som kan mer om 
diabetes än dem själva. Mest stödjande roll har familjer som lyckats leva ett gott liv 
med diabetes. 
 

Sen finns det säkert bra stödforum (på Internet). Men jag har nog känt 
att jag, vi, vill hitta mig själv igen i min vanliga vardag och kanske inte 
identifiera oss i att ‘nu är vi ett diagnos-hushåll’. [...] Då vill jag nog 
hellre prata med människor som lyckats få det åt det hållet och… 
Liksom brottas med det… (F2)  

 
Vissa föräldrar berättar att de tycker att det skulle vara bra med föräldragrupper som 
förmedlats via sjukvården samtidigt som andra föräldrar säger att de hellre söker sig till 
privata kontakter då de är rädda för att en tilldelad fadderfamilj kanske skulle upplevas 
som “krystat” och då skulle den stödjande funktionen utebli. Någon förälder berättade 
att familjen var med på föreningsträffar men upplever att det inte ger dem något 
speciellt stöd men resonerar vidare att mer regelbundna träffar skulle kanske kunna 
skapa en bättre kontakt och kan då fungera stödjande. 

Föräldrar som varit med på andra anordnade event av sjukvården eller 
stödföreningar såsom lägerverksamhet och “Diabetesdagen” berättar att de framförallt 
givit dem stöd genom upplevelsen av att inte vara ensam men även indirekt stöd då de 
såg att barnen med diabetes fick bra kontakt med varandra. Föräldrar framförde 
önskemål om att dessa anordnade event skulle arrangeras oftare. 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 

Stödet från professionella 
Tillgängligheten till ett diabetesteam är central i föräldrarnas upplevelse av trygghet vid 
behov av stöd eftersom de känner tillit och förtroende till sjukvårdens kompetens och 
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erfarenhet. Resultatet bekräftas av Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks och 
Verhaak (2015) studie där föräldrarna uppfattar sina diabetesteam som huvudkällan till 
stöd eftersom de upplever brist på stöd från sina ordinarie nätverk. Kontakten med 
diabetesteamet upplever majoriteten av föräldrarna som tillfredsställande även om den 
ibland dröjer. Tillgänglighet dygnet runt, möjligen via internet eller telefonjour vid 
akuta situationer uppfattas som lugnande (Boogerd et al. 2015). Föräldrarna förväntar 
sig ha tillgång till stöd vid akuta situationer och kriser (Howe, Ayala, Dumser, Buzby, 
& Murphy  2016) som inte sällan uppstår under kvällar och helger.  
Eftersom det av resultatet framkommer att det är centralt för föräldrarnas upplevelse av 
trygghet att veta vart de ska vända sig i akuta situationer på jourtid bör den 
informationen vara tydlig och sjukvården bör försäkra sig om att föräldrarna har tagit 
den till sig. 
 
Resultatet visar att föräldrarna till barn med diabetes är överlag nöjda med det stödet 
som erbjuds från sjukvården. De beskriver stödet som omfattande med hög nivå av 
kompetens samt engagerad personal som bemöter föräldrarna med respekt och tar deras 
oro på allvar. Föräldrarna beskriver även att vårdpersonalen bemöter barnen på ett 
åldersanpassat och respektfullt sätt, något som värderas högt. Resultatet pekar på vikten 
av möte med personal som är engagerad och hjälpsam och de egenskaperna hos 
vårdaren utgör enligt föräldrar ett stort stöd, ökar deras tillit och förtroende. Vårdarens 
självsäkerhet och tydlighet i rådgivning stillar oron och det är viktigt att om vårdaren 
inte känner sig kompetent att ge rätta svar söker vårdaren den kompetensen hos en 
annan vårdare.  Personligt engagemang betonas även av föräldrar i Boogerd et al. 
(2015) studie där föräldrarna uttryckte att vårdgivaren skulle även vara bestämmande, 
något som bekräftas i resultatet. Dock visar studiens resultat att med tiden blir 
föräldrarna experter på sina barns behandling och önskar att besluten kring barnen tas i 
överenskommelse med deras egna uppfattningar.  Denna självständighet hos föräldrar 
som ökar med tiden uppmärksammar även Boogerd et al. (2015) som skriver att beslut 
tagna med föräldrar istället för föräldrar kan vara en viktig komponent av den 
individanpassade vården. Det krävs finkänslighet hos vårdaren att känna efter om 
föräldern som söker hjälp behöver klara besked i besluttagning eller vill att beslutet tas i 
överenskommelse med föräldern. 
 
Resultatet pekar på att teoretisk kunskap som sjukvården förmedlar ger föräldrarna 
styrka och självförtroende att hantera framtida problem samt trygghet i att lösa de 
själva. Behov av att kontakta sjukvården minskar med tiden i takt med att föräldrarna 
själva blir mer självsäkra. Det är dock viktigt att information och kunskap kring 
diabetes ges i rätt tid och är individanpassad. Det finns även behov av uppföljning om 
att den givna informationen uppfattats rätt. Skriftlig information vid sjukdomens debut 
är av stort värde och kan med fördel kompletteras.   

Även praktisk kunskap för att lösa diabetesrelaterade problem som uppstår 
i familjen är värdefullt, något som bekräftas av Paterson och Brewer (2019). Föräldrarna 
behöver förutom råd kring diabetes och insulindosering en behandlingsplan anpassad 
efter familjens särskilda behov och livsstil, till exempel stöd i föräldraskap och 
förståelse för vilka kompromisser som är acceptabla för familjen (Howe et al. 2012; 
Rankin et al. 2016).  Vårdaren bör vara uppmärksam på hur barnets sjukdom påverkar 
föräldrarnas dagliga liv, något som uppskattas av föräldrar även om de måste ta upp 
ämnet själva (Boogerd et al. 2015). Efter att ha fått inblick i familjens situation och 
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livsstil blir det lättare att ge råd som anpassas efter föräldrarnas och barnets 
omständigheter. Det är beskrivet i tidigare forskning att individualiserade råd ökar 
följsamheten i behandlingen (Boogerd et al. 2015, Howe et al. 2012) något som har 
positiv påverkan på barnets hälsa.  
 
Föräldrar rapporterar behov av stöd gällande sömnkvalitet på grund av att barnets 
behandling nattetid behöver övervakas under lång tid. Dålig sömnkvalitet är enligt da 
Estrela et al. (2017) associerad med ökad negativ påverkan på psykisk mående hos 
personer med höga nivåer av stress kopplad till föräldraskap.  
 
Olika interventioner riktade mot att minska sömnsvårigheter och lära sig att hantera 
sömnstörningar är till hjälp i kampen att minska förekomsten av kronisk stress hos 
föräldrar (da Estrela et al. 2017).Genom att uppmärksamma problematiken och skapa 
möjligheter till samtal kring föräldrarnas upplevelser kring den störda sömnen kan 
vårdaren utgöra ett stöd för föräldrarna då själva samtalet kan ge en viktig bekräftelse 
och ha terapeutisk effekt. Av resultatet framkommer dock att samtalet inte får ske i 
barnets närvaro då det kan ha negativ påverkan på barnet. Praktiska tips som den erfarne 
vårdaren förmedlar samt möjlighet till att diskutera sömnproblem i grupp kan vara till 
hjälp att förebygga psykisk ohälsa hos föräldrar. 
 
Tekniska hjälpmedels utveckling pågår ständigt och utgör ett stöd för föräldrar i barnens 
behandling. Av resultatet framkommer föräldrars upplevelser av flera fördelar med att 
använda insulinpumpar och sensorer såsom känslan av trygghet och barnets bättre 
behandlingsresultat, något som bekräftas av Rankin et al. (2015). Det största nackdelen 
som föräldrarna uppger är behovet att vara ständigt uppkopplade samt, i 
överensstämmelse med tidigare forskning, att möjligheten till oavbruten övervakning av 
barnets blodsockernivå ökar deras kontrollbehov och resulterar i flera 
blodsockerkontroller (Rankin et. al 2015; Sullivan-Bolyai, Knafl, Tamborlane & Grey 
2004). Det finns väldigt få studier som beskriver hur användning av pump och sensorer 
påverkar föräldrar och vilket behov av stöd kring medicinsk-tekniska hjälpmedel finns. 
Rankin et al. (2015) skriver om föräldrarnas behov av utbildning och stöd kring 
svårigheter med hypoglykemier som uppstår ofta under behandlingen med insulinpump. 
Av resultatet framgår även andra behov som föräldrarna har. Det krävs mycket tid och 
engagemang orientera sig i alla hjälpmedlens olika funktioner och föräldrar behöver en 
pålitlig vägledning i besluttagande kring val av det rätta hjälpmedlet för sina barn. 
Studien understryker vikten av att det finns en opartisk medicinsk-teknisk kompetens 
hos diabetesteamet samt kunskap om den aktuella utvecklingen som sker inom området. 
De kunskaperna skulle med fördel delas med föräldrarna i större utsträckning. En 
kompetensutveckling angående medicinsk-tekniska hjälpmedel kan öka 
patientsäkerheten samt utgöra ett stöd för föräldrarna som idag förväntas vara experter 
på barnens pumpar och sensorer från sjukdomsdebuten. 
 
Studiens resultat belyser föräldrarnas behov av känslomässigt stöd, vilket stämmer väl 
överens med resultat från tidigare forskning (Rankin et al. 2016; Bowes et al. 2009; 
Lindström et al. 2017) där föräldrarna upplever det emotionella stödet de erfarit som 
otillräckligt. Det ligger i barnsjuksköterskans kompetens att vårda enligt ett barn- och 
familjecentrerat förhållningssätt och möjliggöra optimal delaktighet för närstående i 
omvårdnad av barnet (Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2016). För att detta skulle 
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uppnås behövs det att föräldrarnas psykiska hälsa och emotionella status 
uppmärksammas. Enligt svenska riktlinjer för barn- och ungdomsdiabetes bör 
avstämning av familjens psykosociala situation och bedömning av behov av extra stöd 
ingå i varje återbesök (BLF:s delförening för endokrinologi och diabetes 2017).  

Det är inte alla föräldrar som behöver särskilt stöd av psykolog eller 
kurator och möjlighet att erbjuda den sortens hjälp till alla i förebyggande syfte är 
begränsad på grund av resursbrist. En screening av föräldrarnas psykiska status skulle 
underlätta att fånga behövande föräldrar menar Rankin et al (2016). En sådan screenings 
formulär (EPDS, The Edinburgh Postnatal Depression Scale) erbjuds till exempel att 
fylla i för alla nyblivna mödrar på Barnhälsovårdscentraler (BVC) i landet.  
Det är ett självskattningsformulär som mäter intensiteten av de depressiva symptomen 
under de senaste sju dagarna i syfte att i tidigt skede upptäcka mödrarnas psykiska 
ohälsa och kunna erbjuda hjälp till de som har behov av det och på så sätt gynna barnet 
(Wickberg 2016). Liknande formulär (HRQOL, health related quality of life) användes i 
andra studier för att mäta föräldrarnas psykiska mående (Jönsson, Lundqvist & 
Hallström 2016). Resultatet visar att det finns föräldrar som har svårt att inse när de 
behöver hjälp eller svårt att be om hjälp. Vissa föräldrar tror inte ens att sjukvården kan 
erbjuda den hjälpen de behöver. Därför en screening av föräldrarnas psykologiska status 
skulle öka möjligheten att rikta stödet till de behövande. 
   
I denna studie är det främst mödrarna som uttrycker behov av känslomässigt stöd. Detta 
kan bero på att det enligt Nieuwesteeg et al. (2016b) finns skillnader mellan mödrars 
och fäders livskvalitet i samband med vård av barn med diabetes.  Mödrarna upplever 
större föräldrastress, har mer sömnsvårigheter och ångest än fäder (Hansen et al. 2012). 
Därför är det viktigt att uppmärksamma och övervaka mödrarnas upplevelser av deras 
dagliga liv för att rikta insatser mot de som är i riskgruppen för att bli utbrända, något 
som bekräftas av Lindström et al. (2017). Fäderna i studien uppger att de inte har behov 
av känslomässigt stöd men erkänner att de inte vet vad ett sådant stöd skulle innebära. 
Detta bekräftas dock inte av Boman et al. (2013) där fäder talade om sin önskan att 
diskutera med sitt diabetesteam sin oro för framtiden och ville minska mötenas fokus 
från fysiska parametrar till att mer belysa sina existentiella problem. Skillnaden kan 
möjligen bero på att fäder som intervjuats uppgav ha det svårt att erkänna behov av 
hjälp och samtala om sina känslor med personer som de inte känner förtroende för. Det 
är också av betydelse att studien av Boman et al. (2013) omfattade ett stort antal fäder 
jämfört med denna studie där få fäder deltagit. 
 
Resultatet visar att det finns behov hos föräldrar till barn med diabetes av att ha ett 
forum där de öppet kan prata om sina negativa känslor, ge uttryck för sina farhågor 
kring barnets sjukdom och få sina känslor bekräftade. Sådana samtal behöver inte 
initieras av endast psykolog eller kuratorn. Föräldrarna i studien upplever att själva 
samtalet kan ha terapeutisk effekt och det skulle kunna erbjudas av diabetessköterskan. 
Samtalet kan utgöra grunden i det förebyggande arbetet kring föräldrars välmående i 
syfte att förebygga ohälsa som kan leda till utbrändhet och sjukskrivningar. Det 
förebyggande arbetet verkar för en hållbar utveckling i sjukvården men även för den 
globala utvecklingen. Psykisk ohälsa är inte bara ett kliniskt problem, inte enbart 
sjukvårdens bekymmer, det är ett av de centrala problem för hela samhället då den 
påverkar den ekonomiska produktiviteten. Därför är åtgärder för att förebygga psykisk 
ohälsa avgörande för en hållbar utveckling (Patel, Saxena, Frankish & Boyce 2016). Att 
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främja psykisk hälsa och välbefinnande är även ett av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling inför år 2030 (SOU 2019:13). 
 

Stödet från omgivningen 
Av resultatet framgår att stöd från skolan och barnomsorgen varierar, vissa föräldrar 
upplever fantastiskt stöd, andra möter total brist på stöd, liknande erfarenheter berättade 
föräldrar om i Boogerd et al. (2015) studie. Särnblad, Berg, Detlofsson, Jönsson och 
Forsander (2014) skriver att 57% av skolbarn med diabetes från förskoleklass till 
årskurs 9 inte har av skolan någon utsedd ansvarig personal för att stödja barnets 
behandling.  
I studien uppgav 21% av föräldrarna att de gav barnen mindre insulin än de beräknade 
behövas till frukost av rädslan för hypoglykemi under skoltid. Även om Sverige har 
lagstiftning som betonar det specifika behovet av omhändertagande som barnet med 
diabetes har i skolan (Skollagen 2010:800) visar denna rikstäckande svenska studie hur 
det stödet brister. Många föräldrar upplever det som påfrestande att ensamt ansvara för 
kommunikationen med skolan och tycker att sjukvården behöver vara tydligare med att 
informera om vilka skyldigheter skolan har samt dela med sig erfarenheter av olika 
lösningar för problemen som uppstår. Även föräldrarna i Paterson och Brewer (2009) 
studie uttrycker behov av socialt stöd från sjukvården när det gäller att vara deras 
advokat i konflikter med skolan. Kommunikation mellan skola, sjukvård och föräldrar 
är en av de viktigaste delar för en bra skolgång för barnet enligt både föräldrar och 
ansvariga för barnets vård (Shiona 2004). Föräldrarna uttrycker sitt önskemål om att 
sjukvården skulle vara mer delaktig i den kommunikationen. 

Resultatet visar att föräldrarna skulle uppleva det fördelaktigt om diabetesteamet 
hade möjlighet att komma till skolorna för att utbilda personal istället för att det är 
skolpersonal som måste komma till sjukhuset. Det är svårt för skolorna att frigöra den 
tiden som krävs för att låta sin personal att åka på utbildning, vilket ökar risken att 
utbildningen inte blir av.  
Bristen av kunskap hos förskole- och skolpersonal har negativa ekonomiska och 
känslomässiga konsekvenser för föräldrar och ökar deras upplevelse av stress. Det 
påverkar även barnets behandling negativt. Forskningen visar att när skolpersonal blir 
väl utbildad och självsäker finns det mindre behov att kontakta föräldrarna för att ta 
beslut kring behandlingen och antalet telefonkontakter mellan skolan och föräldrarna 
spelar stor roll för familjens upplevelse av normalisering (McDougal 2002). 
 
Av resultatet framgår att föräldrar behöver vila ifrån ansvaret för barnets behandling och 
hälsa. Närstående kan dock ha svårt att anpassa sig till barnets sjukdom och behandling 
på grund av brist på kunskap. Enligt Boogerd et. al. (2015) är det just brist på kunskap 
som påverkar närståendes villighet att erbjuda hjälp som skulle motsvara föräldrarnas 
behov. Där har sjukvården möjlighet att påverka menar McDougal (2002) genom att 
uppmuntra föräldrar att söka hjälp hos anhöriga och verka till deras fortbildning genom 
informationsträffar och erbjudan till stöd. Möjlighet till sådant stöd kan vara avgörande 
för barnvakten för att bygga upp den självsäkerhet och villighet som krävs för att ta 
ansvaret över barnets behandling när föräldrarna inte är närvarande. Ökning av den tid 
där föräldrarna båda kan vila ifrån ansvaret för barnet er en viktig faktor som främjar 
normalisering för familjer med barn med diabetes menar McDougal (2002). 
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Behovet av stöd från sjukvården är större när föräldrarna inte är eniga om 
barnets behandlingsmål eller befinner sig i olika stadier av acceptans i bearbetning av 
den kris som barnets sjukdom innebär. Liknande resultat finnes i Paterson & Brewer 
(2009) studie där föräldrarna uppger behov av stöd när det gäller att vara deras advokat i 
konflikterna föräldrarna emellan. Det stödet kan upplevas av vårdaren som svår att ge 
då det kan upplevas som familjeangelägenheter som bör lösas föräldrarna sinsemellan. 
Det är dock av betydelsen att beakta hur negativt barnet kan påverkas av dessa 
konflikter.  
 
 
 
 
Studiens resultat belyser vikten av stöd som föräldrarna till barn med diabetes kan 
utgöra för varandra. Upplevelsen av att bli förstådd av någon som vet precis vilken 
utmaning det är att ha barn med diabetes och hur det påverkar ens dagliga liv ger en 
viktig känsla av att inte vara ensam. Föräldrarna berättar om vilken betydelse den 
bekräftelsen de får av andra föräldrar har och hur andras erfarenheter och tips för att få 
vardagen att fungera har berikat deras kunskaper. Detta bekräftas av Boogerd et al. 
(2015) där föräldrarna beskriver kamratstöd som betydelsefullt komplement till stöd 
som ger trygghet och viktiga tips och tricks för vardagslivet. Av resultatet framgår att 
många föräldrar söker stöd på sociala medier, framför allt initialt. Det stödet upplevs 
som ambivalent. Enligt Boogerd et al. (2015) stödet föräldrarna får från andra delas i det 
praktiska stödet (utbyte av tips och erfarenheter) och det känslomässiga stödet (att dela 
bekymmer med varandra). Medans praktiska stödet kan med fördel ske via Internet 
föredrar föräldrar att det känslomässiga stödet erbjuds under personliga möten. Därför 
föreslår Boogerd et al. (2015) att sjukvården skulle erbjuda stöd via föräldragrupper 
som organiseras lokalt av diabetesteamet anpassade efter barnens ålder och behandling. 
Fördelen med stödgrupper skulle vara att barnen behandlas på samma klinik, föräldrarna 
och barnen skulle få möjlighet att få kontakt med varandra i verkligheten eller online. 
För att säkerhetsställa kvaliteten av gruppstödet skulle den ha en sjuksköterska som 
moderator som kan vara med och föreläsa eller informera om något aktuellt ämne och 
därefter finnas till hand för frågor eller funderingar hos föräldrarna. Lindström, 
Anderzén-Carlsson, och Lindahl Norberg (2016) har forskat kring gruppstödet som 
erbjöds föräldrarna till barn med kronisk sjuka barn och kommit fram till att det stöd är 
både effektiv och godtagen av föräldrar. Gruppträffar kan vara till hjälp för föräldrarna 
att hitta nya verktyg att hantera stress och visade sig i deras studie (ibid.) vara effektiva 
att minska utbrändhet bland föräldrar till kronisk sjuka barn. Föräldrar behöver dock 
uppmuntran till deltagande i gruppträffar genom att motivera dem till att vårda sin 
hälsa. 

En webbaserad plattform för stödgrupp för föräldrar är ett mer kostnadseffektiv 
alternativ menar Merkel och Wright (2012). Denna innovativa form av stöd, ett 
webbaserat nätverk med andra föräldrar i liknande situation kan främja föräldrarnas 
förmåga att anpassa sig till de dagliga utmaningar som vård av barn med diabetes 
innebär. Det är kostnadseffektivt och visar positiva resultat i arbetet att förebygga 
psykisk ohälsa hos föräldrar till kroniskt sjuka barn. Ett online forum skulle även enligt 
Boogerd et al. (2015) möjliggöra för föräldrarna att dela med varandra 
informationsdokument riktade till barnens skola samt erfarenheter och tips hur de kan 
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hantera samhällets okunnighet. Vidare föreslog föräldrarna i studien (ibid.) att möta 
dietist och psykolog online till exempel med hjälp av en webbkamera. 

 

Metoddiskussion  
Författarna hade en förförståelse om att de föräldrar som verkligen är i behov av stöd på 
grund av att de upplever sin livssituation pressad troligtvis inte deltog i studien då de 
inte har den energi och ork som krävs för studiedeltagande. Huruvida det är 
allmängiltigt sant är det svårt att avgöra men genom intervjuer framkom det av 
informanter att föräldrar som skulle uppfylla kriterierna till studien valde att inte 
medverka just av den anledningen att de inte hade kraft till det. 

 

Författarna är medvetna om att enbart intresserade föräldrar till studien anmälde sitt 
intresse till deltagande och blev intervjuade vilket kan ha påverkat resultatet. Då antalet 
föräldrar som ställde upp i studien (föräldrar till nio barn med diabetes) inte var stort i 
förhållande till antal föräldrar som tillfrågades (föräldrar till 77 barn med diabetes) är 
resultatet inte helt överförbart men behåller ändå sin trovärdighet då den visar en 
variation av upplevelser och ökar kunskap kring erfarenheter av stöd bland föräldrar till 
barn med diabetes. En möjlig aspekt som kan påverkat antal deltagare i studien var den 
begränsade tidsperioden som fanns för intervju.  Eftersom familjer som inte var 
svensktalande exkluderades var det ett antal familjer som inte var aktuella i studien, 
vilket kunnat berika resultatet av upplevelserna av stöd hos föräldrarna. Vikten ansågs 
stort av författarna att komma åt berättelsen i intervjuerna utan mellanhänder trots att 
vetskapen om att föräldrar från andra kulturer skulle kunna tillföra fler nyanser till 
studiens resultat. 

Det bästa sättet enligt Elo et al. (2014) för att öka trovärdigheten i studien samt dess 
applicerbarhet till syftet startar redan vid förberedelserna och planeringen av studien. 
Genom att författarna aktivt reflekterade kring arbetets metod från början och under 
arbetes gång och har haft syftet i grund kontinuerligt, kan examensarbetets trovärdighet 
försäkras. Författarna diskuterade även fortlöpande sina förutfattade meningar och sin 
förförståelse för att kunna tygla dem och på så sätt kunna förhålla sig med ett öppet 
förhållningssätt till fenomenet stöd. Det är enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s. 184) viktigt att det är informantens erfarenhet av sin livsvärld som ska komma 
fram, inte intervjuarens. Således var det en styrka i studien att det var två författare så 
att förförståelsen kunde diskuteras fortlöpande under arbetets gång.  

För att komma åt essensen i insamlade data krävs det att författarna blir 
familjära med innehållet och läser texten om och om vilket gjordes. En styrka i 
analysprocessen är att den fick ta sin tid och mogna hos författarna och läsas flertalet 
gånger för att förhindra en förhastad analys.  
 
Aspekter som styrker studiens resultat är den variation av informanter som deltog, den 
spridda åldern deltagarna hade, vilket kan avslöja att de kan ha olika syn på livet i och 
med varierande livserfarenheter. Även tiden det gått sedan deras barn fick diabetes samt 
åldern på det aktuella barnet kan bidra till olika insikter hos föräldrarna som kan ha 
påverkat deras behov av stöd. Att alla aktuella vårdnadshavare som tillhör SÄS 
upptagningsområde bjöds in till deltagande anses som studiens styrka då det innebär att 
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de har olika diabetesläkare och diabetessköterskor. Det anses berika resultatet då det 
nyanserar upplevelserna av stöd från sjukvården. Den geografiska spridningen på 
barnen med diabetes innebar att de går i olika skolor och barnomsorg. En rik variation 
av data är enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 175) viktigare än det 
numerära antalet intervjuer då livsvärldsforskning vill beskriva ett fenomen så nyanserat 
som möjligt. En annan styrka i studien var att både män och kvinnor deltog. Men 
eftersom studien enbart bestod av 20% manliga föräldrar kunde någon genusaspekt inte 
antas. Det vore önskvärt om fler män deltog och eventuellt hade fler fäder fångats upp 
ifall det aktivt efterfrågats efter manliga vårdnadshavare i det informationsbrev som 
skickades ut till vårdnadshavarna. Dock skulle en sådan formulering möjligen öka 
risken för negativ mottagning hos de kvinnliga vårdnadshavarna, därför uteslöts 
efterfrågan av genus i informationsbrevet för att inte eventuellt reducera antal deltagare 
då det hade missgynnat syftet. Något som ger en ytterligare variation i deltagarna är att 
både samboende och separerade vårdnadshavare till barnet med diabetes deltog, 
samtliga med delad vårdnad. Det ger en dimension i hur ett fungerande och mindre 
fungerande samarbete med den andra vårdnadshavaren kan påverka upplevelserna kring 
stöd och behov av stöd. I studien deltog bara föräldrar med delad vårdnad, alltså ingen 
med ensam vårdnad, vilket kan ha betydelse för resultatet då forskningen beskriver att 
ensamstående mödrar med enskild vårdnad har en exceptionellt tung situation 
(McBroom 2017). 
  
En styrka i studien var att vid intervjuerna informerade författarna föräldrarna återigen 
om att de skulle förbli anonyma och att de när som helst dra sig ur studien utan att 
behöva ge förklaring. Författarna informerade även att de arbetar som sjuksköterskor på 
en barnavdelning, men möter informanten i form av oberoende studenter så att föräldern 
skulle känna sig bekväm med att berätta om sina upplevelser. Författarna hade även 
insikt om den maktasymmetri som kan förekomma under intervjuerna då informanter 
kan känna sig i underläge eftersom det är inte de som styr samtalet (Kvale & Brinkmann 
2017, s. 52). Därför försökte författarna att anta en taktfull och ödmjuk framtoning samt 
intervjuade föräldrarna en och en.  

Eftersom intervjuerna ägde rum i kända lokaler för föräldrarna samt att de själva fick 
boka tid för intervju som passade dem själva, ansåg författarna var en styrka med 
studien då det troligtvis gjorde att informanterna blev mer bekväma i situationen.  Det 
kunde vara till hjälp att fokusera på berättelsen om sina upplevelser och önskemål 
angående stöd. Då intervjutekniken som användes var semistrukturerade intervjuer höll 
sig informanterna till ämnet med hjälp av den konstruerad intervjuguide. Värt att nämna 
är att utan dessa stödfrågor vet författarna inte om resultatet hade varit annorlunda och 
hade kanske bidragit till en mer utvecklad kunskap om stöd. Intervjutekniken som 
användes bestod av öppna frågor vilket fick informanterna att själva berätta om det de 
ville prata om inom ämnet stöd och på så sätt kunde författarnas uppfattning om stöd 
undvikas att komma fram vilket anses som studiens styrka. 

En alternativ design av studien kunde varit kvantitativ ansats för att svara på studiens 
syfte. I en kvantitativ ansats kunde deltagare fylla i enkäter om hur de mår och värderar 
sin situation som förälder till ett barn med diabetes, vilket skulle möjligen vara mindre 
påfrestande för de föräldrarna som mår som sämst. Att fylla i en enkät istället för att 
ställa upp på intervju skulle möjligtvis medföra ett större antal deltagare. Denna ansats 
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avslogs dock med motiveringen att författarna är intresserade av essensen av fenomenet 
stöd och olika nyanser av föräldrars upplevelser därför en kvalitativ intervjustudie 
ansågs mer lämplig till studiens syfte. 

 

 

Kliniska implikationer 

• Enskilt samtal med endast föräldrar som ingår i vårdplanen, vid diabetesdebut 
och uppföljande samtal förslagsvis en gång per år. 

• Screening med självskattningsformulär av föräldrarnas psykologiska status på 
planerat återbesök. 

• Ökad tillgänglighet till sjukvården till exempel via online verktyg. 
• Satsning på att öka den medicinsk-tekniska kompetensen hos vårdpersonal på 

vårdavdelningar. 
• Anpassning av den skriftliga informationen till föräldrar med läs- och/eller 

skrivsvårigheter. 
• Organiserat gruppstöd till föräldrar indelade efter barnens ålder och 

behandlingsregim. 
• Kompletterande gruppstöd online med ett forum att dela dokument samt 

informera om nya forskningsresultat. Utveckling av online stödforum är både 
hälsofrämjande och kostnadseffektivt – en lösning som stödjer den hållbara 
utvecklingen. 

• Utbildning av skolpersonal/barnomsorgspersonal på skolorna/i barnomsorgen 
samt hjälp vid konflikter med skolan/barnomsorg. 

• Organiserad utbildning av anhöriga. 
• Anpassning av information från kuratorn till familjens aktuella situation med 

möjlighet till senareläggning och uppföljning vid behov. 
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Bilaga 1 

Informationsmail till Vårdenhetschef 
            

 
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 
mot Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås. Som en del i 
utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå under våren 2019. Vi vänder 
oss därför till dig som ansvarig för verksamheten inom Barn och 
ungdomsdiabetesmottagningen och ber om tillstånd om att genomföra vårt 
examensarbete hos er. 
  
Syftet med studien är att under genom intervjuer med vårdnadshavare till barn med 
diabetes undersöka vad stöd innebär för dem, samt hur de upplever stöd från 
sjukvården. Inklusionskriterier för att deltaga är vårdnadshavare till barn med diabetes 
typ 1 i åldern 4–12 år med diagnos sedan minst 1 år tillbaka samt att förstår och 
tala svenska. 
 
Vi undrar om vi kan få ta hjälp av sjuksköterskor på Barn och 
ungdomsdiabetesmottagningen, SÄS med urval av vårdnadshavare till studien. Det 
skulle innebära att diabetessjuksköterskor lämnar ut ett informationsbrev med förfrågan 
om deltagande i intervjustudien. Om vårdnadshavaren vill deltaga ombeds de kontakta 
någon av oss via mail eller telefon för att boka en intervjutid. Se bifogat 
informationsbrev. För mer information se även bilagt Informationsbrev till 
vårdnadshavare. 
  
Vi skulle behöva ditt svar så fort som möjligt men senast 190208. 
 
Återkom gärna om du undrar något. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Sällman 
Dorota Wraga 
 
Lena Héden, Högskolan Borås 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar  
 

Studie om vad stöd innebär för vårdnadshavare till barn 
med typ 1 diabetes och hur de upplever stödet från 

vården. 
 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete våren 2019. Vi är två sjuksköterskor som 
studerar Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i 
utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med studien 
Forskning visar att livet som vårdnadshavare till ett barn med diabetes kan vara kravfyllt och ett 
stort engagemang krävs för att få vardagen att fungera så bra som möjligt. 
Syftet med studien är att ta reda på vad stöd innebär för er och hur ni upplever stödet från 
sjukvården. Ni får den här förfrågan att delta i studien eftersom ni har ett barn med diabetes typ 
1 i åldern 4-12 år och att ert barn har haft diabetes i minst 1 år. Brevet är skickat till er av er 
diabetessjuksköterska då ni som vårdnadshavare uppfyller studiens kriterier, det vill säga ert 
barns ålder och tid sedan diabetesdebut. 
 
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 
 
Hur ska jag göra för att delta i studien? 
Kontakta oss snarast dock senast 31 mars, 2019, via mail eller mobil, se kontaktuppgifter nedan. 
Det går bra att kontakta endast en av oss. Vi är mycket tacksamma om ni vill delta i studien och 
tillföra kunskap till barndiabetesvården.  
 
Hur går examensarbetet till? 
Studien utgår ifrån enskilda intervjuer med er som vårdnadshavare. Intervjuerna beräknas ta 30–
60 minuter och ljudinspelning kommer att göras under intervjun för att senare föras över till text 
och ligga som grund för vårt examensarbete. Intervjuerna kommer att kodas så att ni förblir 
anonyma. Texten kommer att bearbetas och analyseras. Vissa citat kan användas för att stärka 
trovärdigheten i arbetet. Förslagsvis träffar vi er i sjukhusets lokaler i anslutning till 
Barnmottagningen/Diabetesmottagningen. Vi kan även anpassa oss efter era önskemål och 
erbjuda barnpassning för ert barn under intervjun om det skulle behövas.  
 
Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 
examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du önskar, 
kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 
att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte 
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heller att påverka ditt barns vård eller behandling. För att delta behöver du lämna ditt muntliga 
samtycke. 
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 
 

  
 
Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 
resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 
material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 
lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma 
att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 
Det datamaterial som samlats in, kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och 
godkänt. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 
(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 
rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16–18, 20 och 22, som bland annat innebär att 
du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas under tiden för studien samt få dessa 
rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. 
Kontakta ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du 
kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt att 
klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 
 
Ansvariga för examensarbetet 
 
Maria Sällman 
maria.sallman88@gmail.com 
Tel: 0763-278143 
 
Dorota Wraga 
dorota.wraga@gmail.com 
Tel: 0707-319060 
 
Studerande vid Högskolan i Borås 
Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 15hp. 
 
Lena Héden 
lena.heden@hb.se 
Tel: 033-4354791 
Handledare 
 
 
Samtycke om deltagande 
Jag har fått skriftlig information om examensarbetet och har möjlighet att ställa frågor via mail 
till ansvariga för examensarbetet samt diabetessjuksköterskan i samband med inbjudan till 
deltagande. Jag får behålla den skriftliga informationen.  
 

mailto:maria.sallman88@gmail.com
mailto:dorota.wraga@gmail.com
mailto:lena.heden@hb.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

 
Intervju nr. ____ 
Barnets ålder: 
 

Barnets ålder vid  
diabetesdebut: 

Familjekonstellation (sammanboende, syskon, mm): 

Avstånd till sjukhus (i km) 

 
Vad innebär ett betydelsefullt stöd för dig som vårdnadshavare till barn med 
diabetes typ 1? 
 
 

 

Upplever du stöd från sjukvården? 
 
 

 

Hur upplever du att stödet från sjukvården uppfyller dina förväntningar? 
 
 

 

Vad upplever du som icke-stödjande i kontakten med sjukvården? 
 
 

 

Vad skulle sjukvården kunna göra för att du ska känna ett bättre stöd? 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavarens namn:                                                              Ålder:                              Kön: Datum: 
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STÖDFRÅGOR: 
 

• Hur känner du då?              
 
 

• Kan du förklara mer?  
 
 

• Ge exempel! 
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Bilaga 4 

Samtyckesformulär 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet Vårdnadshavarnas till barn med diabetes typ 1 
upplevelser av stöd från vården V 2019 och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på 
det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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