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Sammanfattning   
 
Varje år insjuknar 800 barn i den kroniska sjukdomen diabetes typ 1. Forskning visar att 
incidensen stiger för varje år. När ett syskon insjuknar i diabetes typ 1 påverkas hela 
familjen. Diabetessjukdomen ställer höga krav på både föräldrarna, det sjuka syskonet 
och de friska barnen i familjen. Vid insjuknande läggs fokus på det sjuka syskonet och 
föräldrarna, vilket innebär att de friska barnen hamnar i skymundan och deras behov 
sätts åt sidan. Syftet med denna studie är att beskriva hur barn kan påverkas av att leva 
tillsammans med ett syskon som fått diagnosen diabetes typ 1. En litteraturstudie valdes 
som metod, för att sammanställa aktuell forskning inom området. Resultatet baseras på 
åtta artiklar som analyserades enligt Axelsson (2012, ss. 212-214). Resultatet 
presenteras utifrån tre huvudteman och nio underteman vilka beskriver hur de friska 
barnen påverkas ur både ett föräldra- och barnperspektiv. Resultatet visar att de friska 
barnen upplever att relationen med föräldrarna och det sjuka syskonet har förändrats, de 
känner även ett ökat ansvar inom familjen, kopplat till diabetessjukdomen. Fokus läggs 
på det sjuka syskonet och barnen känner att de får stå tillbaka och kommer därmed i 
andra hand. Diabetesbehandlingen som innefattar blodsockerkontroller, injektioner, 
kostrestriktioner samt krav på en ökad fysisk aktivitet leder till förändrade rutiner, där 
de friska barnen tvingas anpassa sig till. Barnens tillvaro präglas även av oro och rädsla 
över hur diabetessjukdomen påverkar det sjuka syskonet. Barnen har en rädsla över hur 
deras syskon påverkas av de smärtsamma procedurer som hör till diabetesbehandlingen 
samt uttrycker en rädsla över att själva insjukna i diabetes. De friska barnens mående 
påverkas beroende på hur mycket kunskap och information de har fått angående vad 
diabetessjukdomen innebär. I diskussionen behandlas studiens metodval samt att 
studiens författare har valt att diskutera de mest framträdande fynden i resultaten. Där 
ges även förslag på hur sjuksköterskan skall bemöta dessa barn på bästa sätt för att 
främja en god vård samt förslag på utökad forskning inom området. 
 
Nyckelord: Syskon, Diabetes typ 1, barn, föräldrar, kvalitativ, litteraturstudie. 
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INLEDNING 
Varje år insjuknar ca 800 barn i åldrarna 0-18 i diabetes typ 1 och 7000-8000 barn och 
ungdomar är inskrivna på en diabetesmottagning i Sverige. Detta är en fördubbling av 
insjuknande barn sedan 80-talet (Diabetesförbundet 2015). 
 
Att fler och fler barn drabbas av diabetes innebär att fler familjer och syskon indirekt 
kommer att drabbas. Under vår utbildning har vi träffat barn som hamnat i bakgrunden 
av ett sjukt syskon. Båda författarna till denna studie har nära vänner där barn har 
insjuknat i diabetes typ 1 och författarna har uppmärksammat hur stor påverkan detta 
har på familjen. När sjukdom drabbar en familj är det lätt att all fokus läggs på det sjuka 
syskonet och detta medför att de friska barnen upplever att de inte känner sig delaktiga i 
den nya familjesituationen. Sjuksköterskor behöver mer kunskap om hur ett barn 
påverkas av att leva med ett syskon med diabetes. Denna kunskap är viktig och kan 
ligga till grund för att förbättra omhändertagandet av de friska barnen tidigt och därmed 
göra dem delaktiga i den nya familjesituationen som råder samt främja hälsa och 
livskvalité hos dessa barn.  
 
BAKGRUND 
 

Allmänt om diabetes typ 1 
 

Vem drabbas?  
 
Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom. Sjukdomen debuterar tidigt i livet. Risken för 
insjuknande från födseln ökar för varje levnadsår fram till att incidensen är som högst 
vid individens könsmognad. Sannolikheten att drabbas av diabetes typ 1 är som störst 
för flickor vid 12 års ålder och pojkar vid 14 års ålder. Efter puberteten minskar 
förekomsten av insjuknande, (Quitterbaum 2007, ss. 351-355).  
 

Vad är diabetes och hur yttrar sig sjukdomen? 
 
Diabetes är en allvarlig och kronisk sjukdom där kroppen har svårt att upprätthålla en 
normal blodsockerbalans. Svårigheten består av att betaceller, belägna i de 
Langerhanska öarna i bukspottkörteln, gradvis fått en försämrad eller eliminerad 
förmåga att producera insulin. När betacellerna inte längre kan producera tillräckligt 
med insulin drabbas individen av insulinbrist. Insulin är kroppens egna endokrina 
hjälpmedel som för in socker (glukos) från blodet in i kroppens celler (Quitterbaum 
2007, s. 347). 
 
Ludvigsson (2014c) menar att kroppen fungerar som en förbränningsmotor där cellerna 
är beroende av socker. När förmågan att omvandla socker till energi försämras leder 
detta till energibrist samt att höga nivåer av socker i blodet skadar vår kropp och ger 
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allvarliga symtom. Upphör cellernas förmåga att förbränna socker helt så överlever inte 
vår kropp.  
 
De vanligaste symtomen vid diabetes typ 1 är törst, viktnedgång och ökad urinmängd. 
För att säkerställa diagnosen tas anamnes angående törst och miktionsvanor. 
Provtagningen utgörs av mätning av glukoshalt i urinen och glukoshalt i blodet. Har 
barnet då höga värden av glukos i blodet, vilket innebär > 11,1 mmol/l och därmed en 
diabetes typ 1 diagnos (Hanås 2015). 
 
Kroppen är beroende av en välbalanserad blodsockernivå i blodet. Sviktar nivåerna kan 
det leda det till allvarliga konsekvenser för det diabetessjuka barnet. En för hög nivå av 
socker i blodet, Så kallad hyperglykemi, till följd av insulinbrist, bidrar till att kroppen 
drabbas av ketoacidos. Kroppen kan inte längre använda socker (kolhydrater) som 
bränsle utan ställer om till att förbränna fett istället. Vid förbränning av fett sker en 
frisättning av ketonkroppar i blodet vilket leder till syrabildning och förgiftning. 
Typiska symtom som barn ofta uppvisar i detta tillstånd är törst, tilltagande trötthet och 
stora urinmängder, illamående, kräkningar, huvudvärk och acetonluktande andedräkt. 
Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd och kan leda till koma med efterföljande död om 
inte insulin tillförs snarast (Quitterbaum 2007, ss. 373-374).  
 
Hypoglykemi (så kallad insulinkänning) är ett annat allvarligt tillstånd som uppträder 
vid för låga halter av socker i blodet, exempelvis på grund av allt för hög tillförsel av 
insulin eller för litet intag av mat. Symtom som barnet uppvisar i tidigt skede är hunger, 
skakningar, hjärtklappning, oro, svettningar, blekhet och fuktig hud. Skulle 
sockernivåerna i blodet sjunka ytterligare visar sig symtom som bristande 
uppmärksamhet, irritation, personlighetsförändringar och aggressivitet. Till slut kan 
barnet drabbas av kramper, förlamning, medvetslöshet och i värsta fall leder 
hypoglykemin till döden (Quitterbaum 2007, ss. 372-373).  
 

Hur uppstår Diabetes typ 1? 
 
De insulinproducerande betacellerna har förstörts av kroppens eget immunförsvar. I 
vanliga fall ägnar sig vårt immunförsvar åt att bekämpa kroppsfrämmande fiender som 
hotar vår hälsa, såsom exempelvis virus och bakterier. Ibland händer det att vårt 
immunförsvar inte kan se skillnad på det kroppsegna och främmande kroppar, vilket 
leder till en autoimmun reaktion. Denna reaktion innebär att immunförsvaret angriper 
vår egen vävnad. Gällande barndiabetes typ 1 innebär det att betacellerna i detta fall 
varit offer för en sådan attack. De flesta barn som får diabetes typ 1 tros därför ha 
drabbats av en autoimmun reaktion, det kan dock inte uteslutas att ett kraftigt 
virusangrepp kan ha avdödat betaceller på egen hand utan att en autoimmunitet skulle 
vara bidragande (Ludvigsson 2014b). En bakomliggande orsak till diabetes typ 1 är 
kopplad till ärftlighet. Ett barn kan ärva en ökad känslighet att få diabetes från sina 
föräldrar. Det är mellan 3-10 procents chans att ett barn med ett diabetessjukt syskon 
drabbas av denna kroniska sjukdom. En teori om orsaken till att alltfler individer 
insjuknar i diabetes typ 1, handlar om att olika miljöfaktorer påverkar individen tidigt i 
livet allt från fosterstadiet till födoämnesintolerans. De ärftliga faktorerna har inte 

http://www.internetmedicin.se/
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förändrats genom åren och därmed har en teori om miljöfaktorernas påverkan fötts 
(Hanås 2014, s. 350).  
 

Senkomplikationer 
 
En obehandlad eller misskött diabetes typ 1 med pendlande höga blodsockernivåer, 
leder förr eller senare till allvarliga senkomplikationer, till följd av att blodkärl och 
nerver tagit skada. Detta medför större risk för hjärt och njurskador. Även små blodkärl 
i ögon påverkas vilket kan ge försämrad syn och blindhet. Nervceller som styr känsel 
får en nedsatt funktion och risken ökar för sårbildning pga. dålig blodgenomblödning 
(ischemi) eller yttre friktion (Quitterbaum 2007, ss. 382-386).  
 

Behandling av diabetes typ 1. 
 
För att förhindra att ett barn drabbas av komplikationer vid alltför högt eller lågt 
blodglukos, tillförs kroppen insulin genom injektion i underhudsfettet. För att veta hur 
mycket insulin ett barn behöver, mäts plasmaglukosnivån i blodet genom ett blodprov. 
Det är många faktorer som styr hur mycket insulin ett barn behöver för ett fullgott 
mående. Kontroll av födointaget är av stor vikt. Fysisk aktivitet är en annan faktor som 
påverkar, ju mer rörelse ett barn har desto högre känslighet har barnet för insulin, det 
innebär att insulindosen behöver sänkas vid fysisk aktivitet. Tvärtom behöver 
insulindosen ökas om barnet drabbas av infektioner och stresspåslag. Ett barn behöver i 
regel ta långtidsverkande insulin 1-2 gånger per dygn samt korttidsverkande 5-7 gånger 
per dygn resten av sitt liv (Ludvigsson 2014a; Quitterbaum 2007, ss. 366-368).  
 

Att vara syster eller bror till ett kroniskt sjukt syskon. 
 

Det är synd om min lillasyster som är så mycket på sjukhus. Jag tror att 
hon är ledsen fast det inte syns. Jag vill att dom ska laga henne fort så hon 
inte behöver ha slangar och inte få sprutor mer. Och jag är rädd för att hon 
ska bli mera sjuk och dö.  
 

(Renlund 2009, s.23) 
 

Norrbottens Läns Landsting (2012) har ett kunskapsunderlag där det finns information 
till sjukvårdspersonal, angående barn som anhörig och patient. När ett syskon drabbas 
av svår och livslång sjukdom, hamnar familjen i en kris, helt plötsligt splittras familjen 

och inget är längre som förut. För de friska barnen minskar uppmärksamheten när fokus 
läggs på det sjuka syskonet från både föräldrar, släkt och sjukvård. För att skydda det 
sjuka syskonet och barnen från det främmande och ”hemska”, undanhåller föräldrar ofta 
information. När en förälder är tyst kan barn tolka de som om att de har blivit 
övergivna, barnen hamnar i skymundan och känner sig oviktiga. Att vara ensam och 
känna sig övergiven är ett barns största rädsla. När ett syskon drabbas av sjukdom 
upplever de friska barnen en stark oro, osäkerhet och otrygghet. Kommer jag att drabbas 
eller smittas av denna sjukdom? Kommer mamma eller pappa vara hemma när jag 
kommer hem från skolan eller har det sjuka syskonet försämrats och hamnat på sjukhus 
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igen? Diabetessjukdomen föder också en känsla av otrygghet hos det friska barnet, 
beroende på att det sjuka syskonets mående kan snabbt skifta till en allvarlig situation. 
Ett barn märker snabbt att föräldrarna är upptagna och oroliga över det sjuka syskonet, 
det friska barnen känner därmed att det hamnar i skymundan.  Liksom för barnen är 
detta hastiga insjuknande även en kris för föräldrarna. När föräldrarna inte har samma 
förmåga att tillgodo se de friska barnens behov, så leder det till att de friska barnen får 
ta ett stort egenansvar. 
 

Den allmänna diabetesvården 
 

Diabetesvården i Västra götalandsregionen 
 
I Västra Götalandsregionen använder vården en riktlinje som heter `Vårdprogram för 
barn och ungdomsdiabetes i Västra Götalandsregionen´. Där finns bland annat 
diabetesvårdens mål utformade. Målen är ett förbättrat allmäntillstånd, bra livskvalité 
och ett långt liv. Begreppet bra livskvalité innefattar både det sjuka barnet, föräldrar och 
syskon. Ett annat mål som vårdprogrammet tar upp är vårdens ansvar att öka familjens 
kompetens inom diabetesvården. Detta innebär att familjen skall kunna få stöttning i att 
hjälpa barnet i början av sjukdomen för att sedan barnet själv skall kunna klara att 
hantera sin sjukdom (Västra götalandsregionen 2008). 
 
Livskvalité är ett begrepp som beskrivs av Birkler (2010 ss. 92-101). Han talar om att 
livskvalité är ett mått på patientens välbefinnande. Ur ett filosofiskt perspektiv består 
livskvalité av tre begrepp. Det handlar om behovstillfredställelse, livstillfredställelse 
och självförverkligande. För att dessa behov ska bli uppfyllda är det av stor vikt att 
sjuksköterskan vänder sig till patienten för att utröna vilka behov patienten har för att 
uppnå ett gott liv. Sjuksköterskan skall beakta att livskvalité är en subjektiv upplevelse 
och bör ha detta med sig inför varje möte med en ny patient och betrakta den som 
autonom.  
 

Inskrivning på sjukhus 
 
När vården har en misstanke av att ett barn har drabbats av diabetes typ 1 skall barnet 
omgående remitteras till en barnakutmottagning. Detta för att en obehandlad diabetes 
snabbt kan bli livshotande om inte behandling sätts in. Därför läggs barnet alltid in på 
sjukhus vid insjuknande av diabetes typ 1 för att uppnå normala blodsockervärden. Den 
första tiden i en diabetes typ 1 sjukdom är mycket krävande och påfrestande för barnets 
familj. Det är därför mycket viktigt att vården agerar professionellt och ger familjen den 
krishantering som behövs. Det är också viktigt att syskon, far- och morföräldrar blir 
delaktiga i krishanteringen för att senare kunna sätta sig in i situationen och kunna lära 
sig hjälpa det sjuka barnet. Under den första tiden då barnet är inlagt på sjukhus skall 
familjen lära sig hur diabetessjukdomen fungerar och vad som påverkar den. Till att 
börja med sätts höga insulindoser in som sänks gradvis under de kommande veckorna. 
Detta justeras dagligen under vårdtiden och familjen skall också ha nära kontakt med 
diabetesteamet. I diabetesteamet ingår bland annat en diabetessjuksköterska, läkare, 
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dietist och kurator. När insulindoseringen är inställd och familjen känner sig trygga i 
hur de ska hantera sjukdomen skrivs de över till öppenvården. Under den första tiden 
hemma har familjen tät kontakt med sjukvården som glesas ut allt eftersom familjen är 
redo. Normalt sett träffar familjen de olika professionerna i diabetesteamet några gånger 
per år beroende på hur livssituationen och glukoskontrollen ser ut. När barn insjuknar i 
diabetes typ 1 så är det framförallt de pedagogiska insatserna viktiga och i detta skall 
hela familjen inkluderas. De pedagogiska förutsättningarna förändras hela tiden i takt 
med barnets utveckling. Mindre barn har exempelvis svårt att kunna tolka sina symtom 
och de har dessutom svårt att anpassa insulinbehovet efter kost och fysisk aktivitet. 
Därför måste förutom familjen även pedagogerna på förskola och skola få information 
och utbildning i hur de ska hantera och hjälpa det sjuka barnet med injektioner och 
blodsockermätning (Västra götalandsregionen 2008).  
 

Vårdvetenskapligt perspektiv  
 
Delaktighet och patientperspektiv  
 
I patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs delaktighet. Lagen anger att vården skall ske i 
samråd med patienten. Lagen tar även upp närstående och att de ska få möjlighet att 
vara delaktiga i vården. De närstående ska ges utrymme att påverka hur vården utformas 
och genomförs. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver en god omvårdnad 
grundar sig i att göra patienten medveten och delaktig. Det handlar om att ha en öppen 
hållning gentemot individen och låta denne komma till tals. Att alltid ha 
patientperspektiv och låta patienten komma till tals angående vård och behandling är en 
förutsättning för detta. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) skriver att ett 
vårdvetenskapligt förhållningsätt handlar om att lägga stor vikt vid att vårdandets 
utgångspunkt skall vara patientfokuserat. Ett patientfokuserat vårdande innebär att ta 
hänsyn till patientens egen upplevelse av hälsa och sjukdom. Svensk 
sjuksköterskeförening (2014), beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden ”att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande”. Dessa ansvarsområden innefattar patienten och familjen. Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 118-119) beskriver vikten av att se till patientens helhet där de 
närstående inkluderas. Barn innefattas i närstående begreppet.  Harder, Ranheim & 
Söderbäck (2015) menar att delaktighet handlar inte bara om att utöva sin bestämmande 
rätt. Det handlar om att vara med och bestämma hur en situation utformas, vara delaktig 
i ett beslut som ska tas eller att påverka hur ett förlopp fortskrider. För ett barn i en 
vårdsituation handlar det om att kunna påverka och bli involverad i vården för att barnet 
skall veta vad som händer så att det kan förbereda sig på bästa sätt. När ett barn får 
möjlighet till detta har det större möjlighet att kontrollera situationen vården bör därför 
utgå från ett barnperspektiv för att främja detta på bästa möjliga sätt. Vidare beskrivs 
detta av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) i Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 120). Kompetensbeskrivningen tydliggör att sjuksköterskan 
ansvarar för att ta tillvara de närståendes erfarenheter och kunskaper för att kunna föra 
deras talan om behov uppstår. 
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Livsvärld 
 
Livsvärlden har sin utgångspunkt i begreppet patientperspektiv, vilket har förklarats 
ovan. För att tydliggöra kopplingen mellan dessa begrepp och för att kunna vårda en 
patient med rätt utgångspunkt behövs en fördjupning av kunskapen. Vårdvetenskapen 
använder begreppet livsvärld för att beskriva när vårdandet utgår ifrån ett 
patientperspektiv. Når vårdaren inte fram till patientens livsvärld leder detta till att 
vården inte blir vårdande. I livsvärlden som begrepp utspelar sig patientens 
välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande. (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128) 
 

KASAM- en känsla av sammanhang 
 
För att kunna uppnå hälsa och inte fokusera på ohälsa och sjukdom förklarar 
Antonovskys sitt begrepp KASAM, vilket innebär en känsla av sammanhang. Det 
handlar om att upplevelsen av att tillvaron är hanterbar, meningsfull och begriplig. 
 Uppnår personen en känsla av sammanhang så föder detta, en känsla av kontroll över 
situationen som råder (Antonovsky 2005). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 90-91) 
talar i sin bok om begreppet ensamhet. Ensamhet är att inte känna samhörighet med 
andra människor. Människor har ett behov av sammanhang och vi behöver gemenskap 
med andra människor för att vi ska kunna existera. Det är när människan inte känner 
sammanhang och gemenskap som vi upplever ensamhet. 
 
Vårdande samtal 
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 200) talar om begreppet vårdande samtal. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att främja ett vårdande samtal och måste vara medveten 
om att samtalet skall vara följsamt. Sjuksköterskan skall därmed vara medveten om att 
båda parter påverkar och bidrar till att samtalet i slutändan blir vårdande. 
Sjuksköterskan måste reflektera över att vården ibland kan vara paternalistisk och 
därmed ökar risken att samtalet blir en envägskommunikation, där sjuksköterskan talar 
till den enskilda individen, istället för med. Detta gör att det är en fin balansgång mellan 
om samtalet blir vårdande eller inte. Öhlen (2000) i Wiklund (2003, s. 170) skriver om 
att ett vårdande samtal handlar om att lindra lidande.  
 

Ansa, leka och lära 
 
För att lindra en människas lidande tar Eriksson (1987 ss. 19-32) upp begreppen ansa, 
leka och lära. Ansa innebär att frigöra personen från upplevelser av svåra känslor, 
exempelvis skuld och skam. Lek handlar om att främja en känsla av samhörighet och 
gemenskap. I leken kan man öva och skapa olika situationer därmed visar sig också ett 
visst allvar. Leken ligger också till grund för ett lärande som möjliggör förändring och 
utveckling. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
I Sverige, insjuknar årligen runt 800 barn i diabetes typ 1 vilket får konsekvenser, inte 
bara för det sjuka syskonet, utan för hela familjen. Att få diagnosen diabetes typ 1 
innebär helt nya rutiner i vardagen vilket påverkar hela familjen. Fokus läggs på det 
sjuka syskonet och barn i familjen kan hamna i skymundan från föräldrar, Hälso- och 
sjukvården och anhöriga. I nuläget ges lite eller näst intill ingen information och 
utbildning till de friska barnen i familjen, trots att de har en stor del i det sjuka 
syskonets liv. Studiens författare anser att detta ämne behöver belysas för att 
sjuksköterskor tidigt kan fånga upp de friska barnen och tillgodose deras behov av stöd 
och information när ett syskon får diabetes typ 1. Detta för att för att minska lidande hos 
de friska barnen i en kaosartad situation. 
 
SYFTE 
 
Syftet är att beskriva hur barn kan påverkas av att leva tillsammans med ett syskon som 
fått diagnosen diabetes typ 1.  
 
METOD 
 
En litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 208-212) modell, ansågs vara en lämplig 
metod för att kunna analysera och sammanställa data. Detta för att sammanfatta hur 
nutidens forskningsläge ser ut över hur ett barn kan påverkas av att leva med ett syskon 
med diabetes. 
 

Datainsamling  
En litteratursökning gjordes enligt Axelsson (2012, ss.208-212). Detta för att få en 
översikt av kunskapsläget angående syskon till barn med diabetes typ 1. En första 
sökning gjordes på databasen Cinahl där studiens författare använde sökorden ”Diabetes 
type 1” AND ”Siblings”. Avgränsningarna var att artiklarna skulle vara utgivna mellan 
2005-2015, samt vara ”Peer-reviewed”. Författarna fann då fem artiklar som var 
användbara och artiklarna lästes igenom ett flertal gånger.  Dock hittades inte tillräckligt 
många artiklar, därför gjordes ytterligare tre kompletterande sökningar med varierande 
sökord. Till den kompletterande första sökningen användes sökorden ”diabetes” AND 
”siblings” med avgränsningarna: tillgängligt abstract och referenser. I nästa sökning 
användes sökorden ”diabetes” AND ”siblings” AND ”cost” med avgränsningarna: 
”Peer-reviewed”, tillgängligt abstract och artiklarna skulle vara på engelska. Till den 
tredje kompletterande sökningen gjordes en artikelsökning i databasen PubMed. 
Sökorden som användes var ”Diabetes Mellitus type 1” AND ”sibling” AND 
”psychological” med begränsningarna Fulltext och artiklarna skulle ha publicerats inom 
10 år. Efter de tre kompletterande sökningarna hade studiens författare funnit tre 
ytterligare relevanta artiklar. För komplett sökhistorik se bilaga 2. Totalt hittades åtta 
stycken vetenskapliga artiklar som författarna valde att ta med för att bearbeta och 
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analysera data.  Alla artiklar sammanställdes enligt Axelsson (2012, ss. 212-214) för att 
få en överblick över materialet, se bilaga 1.  
 

Datanalys 
 
En dataanalys gjordes enligt Axelsson (2012, ss. 212-214). Samtliga artiklar lästes 
igenom flera gånger för att få en god uppfattning om innehållet. Därefter analyserades 
texten för att utröna information som besvarar studiens syfte. För att hitta korrekt data 
markerades föräldrar och barns perspektiv med olika färgpennor för att hitta information 
om hur barn påverkas av att leva tillsammans med ett syskon med diabetes typ 1. 
Därefter fångades olika teman som sedan kategoriserades in till huvudteman och 
underteman. Se tabell 1.  
 
RESULTAT 
När ett syskon insjuknar i en kronisk sjukdom påverkas även familjens friska barn på 
flera sätt. Resultatet presenteras i tre huvudteman och nio underteman (tabell 1). 
 

Tabell 1 
 
Huvudteman Underteman 
Familjen Relationer 

Att komma i andra hand 
Ett ökat ansvar 

En förändrad tillvaro Förändrade rutiner 
Oro och rädsla  
Smärtsamma procedurer 
Barnets rädsla över att insjukna 

Kunskap Bristande kunskap 
Ökad kunskap 

 

Familjen 
 
Resultatet från utvalda artiklar belyser att barnen upplever förändrade relationer, att 
komma i andra hand och att uppleva ett ökat ansvar. 
 

Relationer 
 
När syskonet fick diagnosen diabetes typ 1 påverkades hela familjen. Wennick och 
Huus (2012) skriver i sin artikel om att det sjuka syskonet påverkades av sin sjukdom 
och det friska barnen upplevde det som mer lättirriterat, hade humörsvängningar och 
fick utbrott som kunde relateras till sjukdomen. Barnen upplevde att det fick ha mer 
tålamod med sitt syskon än innan sjukdomen.  Detta är något som även Herrman (2010) 
belyser i sin artikel där barnen berättar att de tycker att det är jobbigt när det sjuka 
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syskonet drabbas av hypoglykemi, där humörsvängningar och irritation framträder 
tydligt. 
 
Det pendlande humöret relaterat till det sviktande blodsockret är även något Loos och 
Kelly (2006) tar upp i sin artikel om barns välbefinnande när ett syskon drabbas av 
diabetes. Barnen beskriver då hur det sjuka syskonets humör påverkade 
syskonrelationen negativt. I samband med att det sjuka syskonet var arg och irritabel, 
kände barnen att de ville kontrollera med sina föräldrar hur blodsockret hade legat den 
senaste tiden. Om föräldrarna då berättade att blodsockret var lågt kunde de friska 
barnen ha en förståelse inför det pendlande humöret. De visste då att detta var ett 
symtom på sjukdomen och barnen hade lättare att se förbi detta. 
 
Förändringen skedde inte bara hos det sjuka syskonet utan även föräldrarna genomgick 
en förändring. Detta visade sig genom att barnen upplevde, att föräldrarna gav mer 
uppmärksamhet till det sjuka syskonet. De friska barnen kunde känna att det var jobbigt 
till en början, men hade samtidigt en förståelse inför detta, då de tyckte synd om sitt 
sjuka syskon. Att det friska barnet hamnade i skymundan var något som även 
bekräftades av föräldrarna (Wennik & Hallström 2006; Wennick & Huus 2012). Den 
förändrade relationen till föräldrarna skapade känslor av irritation hos de friska barnen 
(Jackson, Richer & Edge 2008). 
 
Även i Herrman (2010) berättar de friska barnen om hur diabetessjukdomen påverkade 
hela familjen. I och med det ökade ansvaret föräldrarna fick när syskonet insjuknade i 
diabetes, skapades en stress och oro i familjen som gick ut över de friska barnen. 
Situationen var även påfrestande mellan föräldrarna när det kommer till att behandla 
och övervaka det sjuka syskonet vilket leder till att konflikter kunde uppstå i familjen. 
Exempel som togs upp i artikeln var när det sjuka syskonets blodsocker var högt blir 
föräldrarna arga och skyllde på varandra. Konflikter mellan det sjuka syskonet och 
föräldrarna kunde också uppstå vilket var påfrestade för familjen. Barnen kände ofta ett 
behov av att hjälpa till i dessa situationer, vilket föräldrarna inte uppskattade och det 
skapades ytterligare konflikter och barnen blev ledsna. Barnen hade dåligt samvete och 
upplevde att de inte räcker till när de ser att föräldrarna har ett stort ansvar över det 
sjuka syskonet, men också över hela familjen. I Wennick och Huus (2012) studie 
framkom att de friska barnen upplevde att de ofta hamnade i konflikt med det sjuka 
syskonet gällande diabetessjukdomen. Barnen upplevde detta som en svår situation. 
 
Att barnen hade negativa upplevelser och ökade svårigheter att anpassa sig till 
syskonets sjukdom tas även upp i Jackson et al. (2008) studie. Samtidigt visade deras 
studie att andra barn inte upplevde någon påtaglig skillnad med att leva med ett syskon 
med diabetes typ 1. De hade vant sig och anpassat sig till sjukdomen efter en tid. 
 
Wennik och Hallström (2007) beskriver de friska barnens upplevelser ett år efter att 
syskonet har insjuknat i diabetes. Där berättar barnen om att när familjerna hade fått in 
rutin på sjukdomen, fick de tillbaka uppmärksamheten från föräldrarna och sjukdomen 
gjorde sig inte lika påmind i familjerutinerna, som det hade gjort i början av sjukdomen. 
I artikeln som belyser familjernas situation tre år efter insjuknandet i diabetes, berättar 
barnen hur de inte kände sig sedda under det första året och hade då behövt mer 
uppmärksamhet av sina föräldrar (Wennick, Lundqvist & Hallström 2009).  
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Flera av artiklarna tar upp att diabetessjukdomen inte bara hade påverkat 
familjerelationerna negativt, utan det fanns även positiva delar som sjukdomen hade fört 
med sig. I Loos och Kellys (2006) studie, beskriver barnen hur sjukdomen hade 
förbättrat syskonrelationen. Många av barnen hade spenderat mycket tid med att 
assistera det sjuka syskonet, vilket gjorde att deras relation hade blivit starkare.   
 
En annan studie beskriver att sammanhållningen i familjen har blivit bättre i samband 
med diabetessjukdomen. I perioder är det sjuka syskonet inlagt på sjukhus och då 
spenderar hela familjen mycket tid tillsammans. De har då lärt sig att se efter varandra, 
ta hand om varandra och de har blivit mer vänliga mot varandra. De friska barnen 
berättar också om hur familjen har fått en bättre kosthållning och utför mer fysisk 
aktivitet tillsammans, vilket barnen upplever som något positivt (Herrman 2010). 
 

Att komma i andra hand 
 
När ett syskon drabbas av diabetessjukdom hamnar de friska barnen i skuggan. Barnen 
uttrycker en ilska och bitterhet över att diabetessjukdomen hade blivit en stor del av 
deras liv. Ilskan berodde ofta på att deras vardag blivit avbruten på grund av att det 
sjuka syskonet behövde hjälp med sin diabetes och barnets egentid med föräldrarna 
minskade (Loos & Kelly 2006). Barnen upplevde att föräldrarna gav det sjuka syskonet 
mer uppmärksamhet och att hela tillvaron handlade om syskonet till en början (Wennick 
& Hallström 2006). Barnen var avundsjuka på uppmärksamheten som det sjuka 
syskonet fick. Föräldrarna agerade beskyddande mot det sjuka syskonet vilket gjorde att 
barnen blev ledsna. Framförallt när diabetessjukdomen sviktade och det sjuka syskonet 
blev inlagt på sjukhus. Barnen upplevde att det var orättvist och blev avundsjuka när det 
sjuka syskonet fick äta först, men uttryckte samtidigt att de inte själva skulle vilja 
drabbas av diabetes (Herrman 2010). 
 
Föräldrar vittnade om att de friska barnen hamnade i skymundan av diabetessjukdomen 
och blev inte uppmärksammade. Det fanns stunder där friska barn var tvungna att vänta 
för att få föräldrarnas uppmärksamhet. Barnen beskrev att de ofta fick ta ett steg tillbaka 
till fördel för det sjuka syskonets diabetes. Barnen hade fått lära sig att ta hand om sig 
själva (Loos & Kelly 2006). 
 
Föräldrarna upplevde att barnen kände sig mer ensamma och detta grundades i att 
aktiviteter fick avbrytas och det sjuka syskonet fick prioriteras. Barnen kände sig 
utanför och orättvist behandlade när de inte fick ta del av uppmärksamheten. 
Föräldrarna uppgav att i början av sjukdomen var också föräldrarna som mest oroliga. 
Familjesituationen förändrades och detta påverkade de friska barnen. Det var också då 
som barnen upplevde sig som mest förbisedda och åsidosatta. Detta var inte bara av 
föräldrarna utan syskonen upplevde detta även från släkt och vänner. När familjen 
hittade ett sätt att leva med sjukdomen fick syskonen automatiskt mer uppmärksamhet. 
Detta gjorde att syskonen kunde acceptera och ha en större förståelse inför förändringen 
i familjen (Huus et al. 2012).  
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Ett ökat ansvar 
 
Vid insjuknandet upplevde de friska barnen en splittring i familjen eftersom det sjuka 
syskonet och en av föräldrarna var inlagda på sjukhus en tid. För barnen innebär detta 
ett ökat ansvar i hemmet. De fick i vissa fall ta över den inneliggande förälderns sysslor, 
vilket upplevdes som betungande för barnen. När det sjuka syskonet och föräldern blir 
utskriven till hemmiljö upplevde barnen ett fortsatt ansvar men inte lika betungande då 
det fanns möjlighet att dela ansvaret. Ansvaret innefattade: sysslor i hemmet, 
blodsockerkontroll, motivera det sjuka syskonet att ta sitt blodsocker samt ta sina 
injektioner. Det delade ansvaret gjorde att barnen upplevde att familjen blivit mer 
sammansvetsad och kommit närmare varandra (Wennick & Huus 2012).  
 
I Herrman (2010) beskriver barnen om hur diabetessjukdomen snabbt kunde förändra 
det sjuka syskonets mående. Det var därför svårt för barnen att veta hur det sjuka 
syskonet mådde och hur sjukdomen påverkade. Fastän sjukdomen var kontrollerad för 
stunden kände barnen ett behov av att kolla till det sjuka syskonet och hjälpa dem om 
det skulle behövas. Detta nämns även av föräldrarna i studien av Huus, Castor, 
Rosander och Enskär (2012), där de berättar om hur de friska barnen hjälpte till med 
sysslor i hemmet och omvårdnaden kring det sjuka syskonet. Föräldrarna tyckte det var 
bra att barnen hjälpte till när det sjuka syskonet påverkades av sitt blodsocker. Dock 
upplevde föräldrarna att barnen alltid ville ha kontroll över syskonets sjukdom och hade 
svårt att lämna över kontrollen till föräldrarna. Detta kunde exempelvis handla om att 
barnen påminde föräldrarna om att det sjuka syskonet skulle ha sitt insulin. 
 
Ett flertal av barnen har agerat pseudo-föräldrar till det sjuka syskonet genom att 
övervaka och ta ett extra ansvar när föräldrarna inte var närvarande.  Detta skedde 
antingen spontant på barnets egna initiativ eller när föräldrarna bad om hjälp (Loos & 
Kelly 2006). När diabetessjukdomen drabbade familjen tog barnen mer ansvar för det 
sjuka syskonet. Barnen tyckte att detta var en fördel då lärdomen gjorde att de blivit mer 
ansvarsfulla och mognat i sin roll. Barnen kände sig stolta över att de var kapabla att ta 
hand om och se efter det sjuka syskonet (Herrman 2010). Att de friska barnen hade 
mognat i samband med att diabetessjukdomen kom till familjen, bekräftas av föräldrar i 
Loos och Kelly (2006). 
 
I det ökade ansvaret ingick det att uppmuntra och stötta det sjuka syskonet samt att 
barnen fick ta ett ökat ansvar över sig själva (Huus et al. 2012). När det sjuka syskonet 
inte skötte sin diabetes och tog blodsockerkontrollerna som föräldrarna bad om, gick 
barnen in och såg till att det sjuka syskonet gjorde som de blivit tillsagda (Loos & Kelly 
2006).  I Herrmans (2010) studie beskriver barnen att de måste ta ett stort ansvar över 
att ta hand om det sjuka syskonet. Barnen ville gärna hjälpa till med behandlingen av 
diabetessjukdomen men ibland ville inte det sjuka syskonet lyssna. Detta gjorde att det 
blev bråk mellan syskonen och därmed påverkades relationen negativt. I Wennick et al. 
(2009) berättade barnen att efter en tid lärde de sig att det sjuka syskonet kunde glömma 
att ta med sin diabetesutrustning, vilket gjorde att barnen alltid hade med sig druvsocker 
ifall det sjuka syskonet hade glömt. I Loos och Kelly (2006) berättar de friska barnen att 
de kände ilska över att det sjuka syskonet glömde sin diabetesutrustning och inte tog 
hand om sin diabetes. 
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Tre år efter diagnosen hade barnen lärt sig att assistera syskonet vid hypoglykemi. 
Barnen har lärt sig att agera instinktivt kopplat till kunskap kring att ta blodsocker, ge 
insulin eller druvsocker. De sjuka syskonen hade nu själva lärt sig att sticka sig i fingret 
för att ta blodsocker och ge sig själv injektioner. Detta gjorde att de friska barnen inte 
påverkades längre i samma grad av att sjukdomen fanns i familjen (Wennick et al. 
2009). 
 
Loos och Kellys (2006) studie visar hur de friska barnen stöttade det sjuka syskonet 
emotionellt. Barnen fanns där för sina syskon under procedurer som syskonen upplevde 
jobbiga. Barnen höll sitt syskon i handen, kramade dem, lät syskonet sitta i deras knä 
och tröstade dem. Barnen gav också stöd genom att hämta diabetesutrustningen och de 
flesta barnen uppskattade att delta i omvårdnaden kring det sjuka syskonet och de kunde 
spontant erbjuda assistans. Barnen kände speciellt ett ökat ansvar när det sjuka syskonet 
drabbades av hypoglykemi. 
 

En förändrad tillvaro 
 
I detta tema belyser resultatet att de friska barnen upplever förändrade rutiner, oro och 
rädsla, obehag över att se sitt syskon genomgå smärtsamma procedurer och att barnen är 
rädda att själva insjukna i diabetes typ 1. 
 

Förändrade rutiner 
 
När det akuta skedet var förbi och det var dags att bli utskrivna till hemmet samt återgå 
till vardagen, upplevde familjemedlemmarna att det var svårt att hantera 
diabetesbehandlingen. Väl hemma noterades nya dimensioner av sjukdomen som gjorde 
att familjerna kände sig oförberedda och osäkra över den nya livssituationen (Wennick 
& Hallström 2006). 
 
Wennick och Huus (2012) beskriver hur även de friska barnen påverkades av familjens 
nya rutiner som en effekt av att leva med ett diabetessjukt syskon. Ett exempel var att 
måltiderna blev schemalagda efter de sjuka syskonens behov istället för att anpassas till 
när familjen var hungrig. Vad som serverades vid måltiderna anpassades också enligt 
diabetesbehandlingens restriktioner. Barnen fick därmed anpassa sig till det sjuka 
syskonets behov. I Herrman (2010) beskriver barnen att kostrestriktionerna ger upphov 
till frustration. Barnen hade inte möjlighet att välja vilken mat eller på vilka tider som 
de skulle äta (Loos & Kelly 2006).  
 
Barnen kände sig otillfredsställda när de var tvungen att äta på fasta tider istället för att 
äta när de var hungriga (Wennick & Hallström 2006). Samtidigt som andra familjer 
berättade att kostrestriktioner för det sjuka syskonet, hade gett fördelar till barnen i form 
av att de fick äta godsaker och vara uppe sent på kvällen (Loos & Kelly 2006). Enligt 
föräldrarna upplevde barnen att det var påfrestande att äta efter rutiner som var 
anpassade efter det diabetessjuka syskonet. Barnen upplevde det som jobbigt att inte få 
äta godsaker när de själv önskade (Huus et al. 2012). 
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Sjukdomen var ständigt närvarande i familjerna. De upplevde att vardagslivet upptogs 
av att mäta blodsocker, ge injektioner och planering av måltider. Familjerna upplevde 
att dagarna planerades i detalj och dominerade hela familjelivet (Loos & Kelly 2006; 
Wennick & Hallström 2006). Barnen upplevde att det blev många avbrott i vardagen 
kopplat till diabetesbehandlingen. Detta gjorde att syskonen var tvungna att avbryta sina 
gemensamma aktiviteter. Vardagen präglades även av andra avbrott som exempelvis 
sjukhusbesök och vilket gav stress och frustration inom familjen. Samtidigt upplevde 
barnen att kostrestriktionerna var en bra begränsning som tillkommit i familjen eftersom 
det hade inneburit en hälsosammare kosthållning (Herrman 2010).  
 
I diabetesbehandlingen inkluderas fysik aktivitet, syskonen upplevde att fysisk aktivitet 
var något bra som tillkommit familjen. Motion håller blodsockernivåerna nere och 
syskonen fick en chans att leka med varandra (Herrman 2010; Wennick et al. 2009). 
 
De friska barnen var tvungna att visa hänsyn och förståelse kopplat till det sjuka 
syskonets rutiner. Vilket innebar att en stor del av deras vardag reglerades av 
regelbundna måltider och aktiviteter som fick avbrytas (Wennick & Hallström 2007). 
Föräldrarna planerade familjelivet efter det sjuka syskonet och aktiviteter fick avbrytas 
eller avslutas vilket de friska barnen ogillar eftersom att sjukdomen kommer i första 
hand (Huus et al. 2012). Det fanns enstaka fall där inte rutinerna eller kosten för det 
friska barnet ändrades efter det sjuka syskonet. Att barnet inte åt samma mat som det 
sjuka syskonet gjorde att barnet fick dåligt samvete (Herrman 2010). 
 

Oro och rädsla 
 
När det sjuka syskonet fick diagnosen drabbades barnen av en känsla av sorg. De kände 
sig ledsna över att det sjuka syskonet skulle utsättas för smärtsamma procedurer. Men 
även över att föräldrarna spenderade stor tid med att se efter det sjuka syskonet. Dessa 
förändringar gjorde att de friska barnen kände en stor ovisshet och oro inför vad 
diagosen kommer att innebära för familjen (Loos & Kelly 2006). I Wennick och 
Hallströms (2006) artikel framkom det att familjen upplevde att diagnosen ledde till 
känslor av kaos och splittring, vilket gjorde att familjen kände sig maktlösa och hade 
därmed svårt att acceptera diagnosen. Hela familjen kände sig ledsna och gick in i ett 
chocktillstånd.   
 
Flera av studierna beskriver den oro de friska barnen kände. Det visar sig framförallt 
genom att de friska barnen ville kontrollera hur det sjuka syskonet mådde samt frågade 
efter sjukdomssymtom. De var rädda att få ett svar där syskonen inte mådde bra vilket 
kan härledas till oron över hur de skulle agera för att hjälpa det sjuka syskonet 
(Wennick & Huus 2012). I Herrman (2010) beskriver barnen att de ofta oroade sig över 
att det sjuka syskonet skulle drabbas av hypoglykemi och att de därmed var tvungna att 
agera vid akuta situationer. När det sjuka syskonet befann sig i skolan eller hos vänner 
upplevde barnen en stor oro då de inte kunde kontrollera syskonets mående (Huus et al. 
2012; Wennik & Hallström 2006). Barnen kände sig sorgsna över att det sjuka syskonet 
påverkades av sin sjukdom, fick hypoglykemi och att sjukdomen hindrade det sjuka 
syskonet att äta när och vad de ville. Detta skapade en frustration hos barnen, samtidigt 
insåg dem att detta var något som de fick leva med (Wennick & Hallström 2007). 
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Herrman (2010) skriver om att barnen upplevde en rädsla och oro inför hur sjukdomen 
påverkar det sjuka syskonet, men de kände också en oro inför framtiden.  
 
I Huus et al. (2012) studie, beskrev föräldrarna att de friska barnen upplevde en stor oro 
och chock i samband med syskonets insjuknade. Oro var något som präglade barnen 
över tid och bestod framför allt av rädsla över att syskonet med diabetes skall få 
hypoglykemi. Barnen kände sig osäkra över om de kunde hjälpa till med att bedöma 
eller åtgärda reaktionen. De var därför rädda för att vara själva tillsammans med det 
sjuka syskonet på grund av risken för hypoglykemi. 
 
När familjen och det sjuka syskonet efter en tid vant sig vid sjukdomen och kommit in i 
rutinerna, kände sig de friska barnen mer trygga med att det sjuka syskonet själv kunde 
känna när de hade hypoglykemi. Barnen kände inte samma behov av att kolla till sitt 
syskon lika ofta men kände samtidigt en rädsla inför att syskonet skulle bli akut sämre. 
Därför fortsatte de friska barnen att kolla till sitt syskon då och då, eftersom de var 
rädda för att det syskonet skulle svimma eller hamna i koma (Wennick et al. 2009). Att 
barnen upplevde rädsla när det sjuka syskonet inte mådde bra i sin diabetes gjorde att 
barnen kände ett ökat ansvar och var därmed mer vaksamma (Herrman 2010; Jackson et 
al. 2008). 
 
När sjukdomens kostrestriktioner och behandling efterföljdes, gav det en välbehandlad 
diabetes med jämna blodsockernivåer. En stabil sjukdomsbild innebar att barnen inte 
behövde oroa sig för akuta förändringar eller att syskonet i framtiden skulle drabbas av 
senkomplikationer och för tidig död. Om det sjuka syskonet inte tog sitt insulin fick det 
stora konsekvenser för måendet. Därför upplevde det friska barnet det betryggande när  
syskonet skötte sin diabetesbehandling. Barnen upplevde att fysisk aktivitet var en 
fördel. Det håller blodsockernivåerna nere hos det sjuka syskonet vilket minskar risken 
för att drabbas av senkomplikationer. Vid jämna blodsockernivåer behöver inte det 
sjuka syskonet avbryta leken lika ofta för att sköta sin sjukdom. Detta innebär att barnen 
får en chans att leka tillsammans, vilket det friska barnen tyckte var bra (Herrman 
2010). 
 
Barnen upplevde att diabetes snarare var en skada än en sjukdom när behandlingen var 
välinställd. Det sjuka syskonet upplevdes därmed som mer eller mindre densamma. De 
friska barnen beskriver att när syskonet väl påverkades och blev sjuk i sin diabetes, 
påmindes barnen om att den fanns närvarande. De beskrev därför diabetes som en 
osynlig sjukdom. Barnen upplevde därför inte syskonen som kroniskt sjuka (Wennick & 
Hallström 2007). 
 

Smärtsamma procedurer 
 
Kort tid efter diabetes typ 1 diagnosen upplevde de friska barnen att det sjuka syskonet 
var förändrat. Att se det sjuka syskonet kontrollera sitt blodsocker och ge sig själv 
injektioner påverkade barnen. De upplevde att livet hade ändrats och var inte som förut 
(Wennick & Huus 2012). 
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De friska barnen uppgav att de kände en orättvisa över att deras syskon hade drabbats 
av sjukdomen. Att det sjuka syskonet måste ta injektioner och blodsockerkontroller 
förknippar barnen med att syskonet får utstå mycket smärta. Barnen kände ett stort 
ansvar för det sjuka syskonet och önskade ibland att de kunde ta över smärtan (Herrman 
2010). Det sjuka syskonet tyckte injektionerna var smärtsamma (Herrman 2010; 
Wennick & Huus 2012; Huus et al. 2012). Att syskonet behövde sticka sig själv i fingret 
och ge sig själv injektioner gjorde att barnen blev rädda för att syskonet inte skulle ta 
sitt insulin och drabbas av hyperglykemi (Wennick & Huus 2012). 
 
Att barn oroas av att det sjuka syskonet skulle uppleva smärta i samband med stick i 
fingret och injektioner är något som framkommer i flera av studierna. I Loos och Kelly 
(2006) uppgav föräldrarna att de friska barnen var rädda över vad diabetessjukdomen 
innebar. De friska barnen kunde hantera diagnosen men hade framförallt svårt att förlika 
sig med procedurer som är kopplade till nålar och smärta.  
 

Barnets rädsla över att själva drabbas av diabetes 
 
Rädslor i form av oro över att drabbas eller smittas av diabetessjukdomen är något som 
många friska barn uttrycker i de olika studierna. De utryckte en rädsla av att själva 
drabbas av diabetes och de kände en oro över att sjukdomen skulle smittas, likt en 
förkylning (Loos & Kelly 2006). Att de friska barnen har en uttalad oro över att själva 
drabbas tas även upp i Huus et al. (2012). Oron präglades av att barnen själva skulle 
behöva genomgå smärtsamma procedurer som tillhörde diabetesbehandlingen. I Loos & 
Kelly (2006) vittnade familjer om barnens rädsla över att drabbas av diabetes, samt att 
barnen uttryckte en rädsla för att det sjuka syskonet skulle dö i sin diabetes.  
 

Kunskap 
 
I detta tema beskrivs hur barnen påverkades av att ha för lite kunskap om sjukdomen 
diabetes typ 1 samt att hur en ökad kunskap gjorde att barnen lättare kunde hantera 
sjukdomen. 
 

Bristande kunskap 
 
De friska barnen upplevde att de hade lite kunskap kring sjukdomen diabetes typ 1 och 
var rädda att sjukdomen skulle förstöra det sjuka syskonets liv (Wennick & Hallström 
2006; Wennick & Huus 2012). Barnen hade noterat förändringar hos de sjuka syskonen 
redan innan diagnosen men de förstod inte varför syskonen hade en ökad törst och mer 
frekventa toalettbesök (Wennick & Hallström 2006). Otillräcklig kunskap om hur 
sjukdomen yttrar sig, ledde till att barnen kände stor oro inför det sjuka syskonets 
framtida hälsa. Barnen kände ett stort behov av att inge hopp till det sjuka syskonet om 
att ett botemedel diabetes kommer att finnas tillgängligt. Barnen önskade därför att få 
utbildning från sjukvården. Barnen ville kunna hantera framtida förändringar i det sjuka 
syskonets mående, för att de skulle känna sig mer självsäkra samt för att kunna lugna 
det sjuka syskonet (Wennick & Huus 2012). Wennick et al. (2009) skriver om att de 
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friska barnen inte förstod vikten av att delta på det sjuka syskonets regelbundna 
kontroller på sjukhuset. I Wennick och Hallström (2006) berättade barnen att de inte var 
närvarande på sjukhuset och var heller inte närvarande då familjen fick utbildning om 
diabetes. I studien av Loos & Kelly (2006) framkom det att två tredjedelar av de barn 
som blev intervjuade inte hade varit involverade i någon diabetesutbildning. De barn 
som fick utbildning blev uttråkade och förstod inte given information då utbildningen 
inte var anpassad efter barnets mognad och behov. I Wennick och Hallström (2006) 
berättar barnen att det sjuka syskonet och föräldrarna var oroliga. Det sjuka syskonet var 
tvunget att kontrollera blodsockret och ge sig själv injektioner och de friska barnet 
förstod inte varför. 
 

Ökad kunskap 
 
De friska barnen upplevde att ju mer kunskap de fick om sjukdomen och vilka symtom 
som är kopplade till diagnosen gjorde dem mer självsäkra. Detta innebar att barnen 
kunde ge det sjuka syskonet korrekt hjälp i sjukdomens olika skeden. Även fast barnen 
hade kunskap om sjukdomen var de rädda för att det sjuka syskonet skulle drabbas av 
hypoglykemi. De tyckte att det var roligt att lära sig om diabetes (Wennick & Hallström 
2007). Läran om diabetessjukdomen gjorde att de friska barnen fick en ökad kunskap 
kring nutrition, hälsa och vad det innebar att leva med diabetes (Herrman 2010). 
 
De friska barnen och föräldrarna upplevde att det sjuka syskonet såg friskare ut efter att 
han eller hon hade varit inneliggande på sjukhus med insulinbehandling. En ökad 
kunskap om sjukdomen gjorde att familjemedlemmarna kunde identifiera vilka symtom 
som hörde till diagnosen. Denna kunskap gjorde att familjen insåg att syskonet hade 
tydliga symtom redan innan diagnosen men förstod inte då att de var relaterade till 
sjukdomen (Wennick & Hallström 2006) Den kunskap som familjen fick i samband 
med syskonets insjuknande gjorde dem mer medvetna. De insåg att det fanns en risk att 
någon mer familjemedlem skulle drabbas av diabetes men kände sig trygga med att 
kunna identifiera symtom, typiska för ett insjuknande (Herrman 2010). Föräldrarna 
berättade att de friska barnen hade varit intresserade av att lära sig mer om diabetes men 
samtidigt hade de tvingats att ta till sig information om diabetesbehandlingen. Detta för 
att barnen behöver kunna tyda när det sjuka syskonet har hyper- eller hypoglykemi samt 
veta hur de skulle hjälpa till i dessa situationer (Huus et al. 2012). 
 
Föräldrarna ansåg att de friska barnen kunde hantera medicinsk utrustning väl och att de 
visste hur de skulle agera i akuta situationer. Barnen hade också kunskap om vilka 
kostrestriktioner var gällande för diabetessjukdomen. Föräldrarna uppgav att kunskap 
om sjukdomen gjorde att barnen gärna deltog i omvårdnaden kring det sjuka syskonet. 
Föräldrarna tyckte det var viktigt att barnen var med i omvårdnaden för att förstå hur 
sjukdomen yttrade sig hos det sjuka syskonet (Huus et al. 2012). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Studiens författare har valt att göra en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-
219) för att fånga aktuell forskning över hur barn kan påverkas av att leva med ett 
syskon med diabetes typ 1. Detta för att få ett bredare underlag där både barn och 
föräldrar kommer till tals. Annan lämplig metod för ämnet hade varit att göra en 
empirisk studie med kvalitativ ansats där avsikten skulle vara att ta tillvara på barnens 
livsvärldsperspektiv. I dagsläget finns för lite forskning där barn kommer till tals.  En 
empirisk studie hade belyst barnens problematik mer utförligt. Dock fanns alltför lite 
tidsutrymme inför denna uppsats och författarna ansåg att en empirisk studie inte skulle 
kunna utföras inom kursens tidsram. 
 
Författarna inkluderade totalt åtta artiklar varav sju var kvalitativa och en hade både 
kvalitativt och kvantitativt innehåll. Enligt Axelsson (2012, ss205-206) anses det vara 
en fördel att inkludera både kvantitativ och kvalitativ forskning, detta för att få en 
djupare förståelse för verkligheten ur olika perspektiv. I denna litteraturstudie var detta 
svårt att uppnå då de finns få artiklar med kvantitativ forskning som belyser barns 
upplevelser.   
 
Av de utvalda artiklarna var fem av dem från Sverige och de övriga artiklarnas ursprung 
var England, USA och Australien. Författarna diskuterade kring artiklarnas olika 
härkomst och kom fram till att alla artiklar kom från välfärdsländer, detta gjorde att 
resultaten inte kan anses generaliserbara globalt. Samtidigt anser författarna att studiens 
resultat är användbart i den svenska sjukvården för att nå en djupare förståelse för 
barnens perspektiv och behov. 
 
En av de avgränsningar som gjordes var att artiklarna inte fick vara mer än tio år gamla. 
Detta för att litteraturstudien skulle motsvara aktuell forskning samt att författarna 
skulle följa riktlinjerna från Borås högskola. Innan avgränsningarna gjordes fann 
studiens författare äldre relevanta artiklar som svarade väl på litteraturstudiens syfte. 
Tidsbegränsningen gjorde dock att dessa artiklar föll bort, vilket skulle kunna haft en 
påverkan på resultatet. Studiens författare ansåg att den forskning som fanns inom 
tidsramen var tillräckligt för att utföra en litteraturstudie. 
 
Författarna till denna litteraturstudie reflekterade över hur deras förförståelse kunde 
påverka hur de analyserade resultatet. Detta med anledning till att båda författarna har 
anhöriga i liknande situation som familjerna i artiklarna befann sig i. Därför var 
författarna noga med att inte lägga in egna värderingar som kunde färga resultatet.  
 

Resultatdiskussion 
 
Författarna anser att syftet är uppnått i denna litteraturstudie. I resultatet har flera 
huvudfynd gjorts, kopplat till beskrivningar hur barn kan påverkas av att leva 
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tillsammans med ett syskon med diabetes typ 1. Författarna har valt att diskutera de 
mest framträdande huvudfynden som återkommit i artiklarna, brist på kunskap, oro och 
rädsla, att komma i andra hand och ett ökat ansvar. Författarna har sammanfört två 
teman: brist på kunskap och oro och rädsla, på grund av att fynden påverkar varandra 
och det kändes naturligt att diskutera dem samtidigt, eftersom författarna till denna 
studie såg detta samband.  
 

Brist på kunskap leder till oro och rädsla 
 
Kunskapsbrist hos de friska barnen är något som återkommer i de flesta av artiklarna 
som analyserats. Kunskapsbristen är något som blir synligt när de friska barnen 
uttrycker en oro över att inte förstå eller kunna hantera den nya familjesituationen som 
uppstått. 
 
Barnen uttrycker en önskan om att lära mer om sjukdomssymtomen och vad diabetes 
typ 1 innebär (Wennick & Huus 2012). De behöver mer information om 
diabetessjukdomen för att få en ökad kunskap för att stilla oro och rädsla (Loos & Kelly 
2006). Den bristande kunskapen visar sig också i att de friska barnen känner stor oro 
inför syskonets framtid (Wennick & Hallström 2006; Wennick & Huus 2012). 
 
Antonovskys begrepp KASAM innebär en känsla av sammanhang (Antonovsky 2005). 
Det är ett begrepp som även Renlund (2013) tar upp. Renlund belyser begreppen, i 
förhållande till ämnet, på följande sätt: begriplighet innebär att barnen har en ökad 
kunskap om sjukdomen som drabbat syskonet och förändrat familjesituationen. Detta 
för att barnen till det sjuka syskonet ska känna sig mindre ensam och annorlunda. 
Begreppet hanterbarhet handlar om att ha förmåga att kunna fråga, berätta och behärska 
livssituationen. Att de friska barnen ska känna meningsfullhet handlar om att kunna 
uttrycka existentiella frågor och tankar som växer i relation till rådande familjesituation. 
Det grundar sig även i att känna gemenskap och delaktighet genom samtal. För att vi 
som sjuksköterskor på bästa sätt skulle kunna hjälpa barnen sätta ord på sina känslor 
och lindra deras lidande är samtal ett bra verktyg. Dahlberg och Segesten (2010, s. 200) 
skriver om att det vårdande samtalet styrs av öppenhet och följsamhet för individens 
livsvärld. Detta bidrar till en vårdande relation.  Svensk sjuksköterskeförening (2014) 
beskriver sjuksköterskans ansvarsområden. Sjuksköterskan i sin profession bör visa 
medkänsla och vara lyhörd. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall information 
anpassas till individens ålder, erfarenhet och mognad. Denna studiens författare menar 
att kunskapsbristen hos det friska barnet kan förebyggas i ett tidigt skede om 
sjuksköterskan är lyhörd inför barnets behov. I artiklarna beskrivs att kunskapsbristen är 
som mest påtaglig i början av sjukdomen och påverkar det friska barnet i stor grad. 
Bristen på kunskap leder till oro och rädsla som är kopplat till det sjuka syskonets 
sjukdom och hur det påverkar familjesituationen. Fokus från sjukvården ligger på det 
sjuka syskonet och föräldrarna, vilket innebär att de friska barnen hamnar i skymundan. 
De friska barnen får därför begränsad möjlighet att få sitt behov av kunskap 
tillfredställt. 
 
Brodzinsky, Schechter och Brodzinsky (1986) i Renlund (2009 s. 49) menar att för att 
barn ska kunna ta till sig kunskap krävs hänsynstagande till två viktiga grundstenar. Det 
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handlar om att få och förstå information. Informationen måste anpassas till barns 
utvecklingsnivå för att de ska få möjlighet att bearbeta vad som sägs. Att barnet har fått 
information är ingen försäkring att barnet har förstått vad informationen innebär. 
Glasberg (2000); Labato och Kao (2002) i Renlund (2009, s. 49) belyser att föräldrar 
överskattar barns förmåga att förstå och ta till sig kunskap. Studiens författare menar att 
sjuksköterskan bör anpassa informationen till den ålder barnet befinner sig i och se till 
vilken kunskap barnet behöver. Lekterapi som kan finnas i anslutning till barn och 
ungdomskliniker och kan vara ett bra verktyg till att barnet får en ökad chans till att 
inhämta kunskap om den nya situationen. Detta för att barnet ska kunna förstå och 
hantera den nya livsituationen som tillkommit i samband med syskonets 
diabetesdiagnos. Det är viktigt att barnen uppmärksammas redan i det första mötet med 
sjuksköterskan och att de får vara delaktiga i omvårdnadsprocessen. Denna 
litteraturstudie visar att barnen har en stor del i omvårdnaden kring det sjuka syskonet. 
Barnet får i nuläget liknande information som mor och farföräldrar till det sjuka 
syskonet. Efter att ha gått igenom aktuell forskning kan vi se ett ökat behov av 
information och kunskap med tanke på att de friska barnet är högst involverade i det 
sjuka syskonets vardag. En bra och anpassad information kan minska oro och rädsla hos 
barnen. 
 

Att komma i andra hand 
 
Att de friska barnen hamnar i bakgrunden av det sjuka syskonet är något som belyses i 
flertalet av de analyserade artiklarna. Känslan av att få stå tillbaka och inte vara synlig i 
den nya familjesituationen är problematiskt för de friska barnen. 
 
Barnen upplevde att de sjuka syskonen fick mer uppmärksamhet i början av sjukdomen 
(Wennick & Hallström 2006). Känslor som ilska, avundsjuka och bitterhet var några av 
de känslor som barnen upplevde när diabetessjukdomen kom till familjen (Herrman 
2010; Loos & Kelly 2006). Att barn kan ha känslor som ilska och avundsjuka är något 
som även framkommer i Hollidge (2001). Avundsjukan kommer i samband med att 
barnet inte får samma uppmärksamhet som det sjuka syskonet. Exempelvis kollar 
föräldrarna till det sjuka syskonet oftare både på natt- och dagtid. Det gör att barnet 
känner en ökad konkurrens. 
 
Författarna till denna litteraturstudie anser att artiklarna belyser att barnen upplever ett 
utanförskap som föder känslor av ensamhet. Känslan att vara osynlig kommer av att 
varken sjuksköterskor, familj, släkt eller vänner inte längre ger samma uppmärksamhet 
till de friska barnen, när det som mest behöver det. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 
90-91) talar i sin bok om begreppet ensamhet. Människor har ett behov av sammanhang 
och vi behöver gemenskap med andra människor för att vi ska kunna existera. Det är när 
människan inte känner sammanhang och gemenskap som vi upplever ensamhet. 
Renlund (2013) belyser vikten av att möta barnens känslor och ta dem på allvar. 
Känslor som orättvisor föds när barnen inte har tillgång till sina föräldrar så som det 
sjuka syskonet har. Genom att föräldrarna pratar med barnen om vilka orättvisor som 
råder inom familjen, synliggörs barnen. Föräldrarna får en djupare förståelse för vilka 
svårigheter barnen står inför och kan därmed hjälpa dem på bästa sätt. 
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I litteraturstudiens resultat framkommer att de friska barnen upplever ett utanförskap 
och att de inte känner sig sedda. Litteraturstudiens författare anser att ett utökat stöd 
från sjuksköterskan i form av samtalskontakt, skulle behövas för att lindra de friska 
barnens lidande. Renlund (2013) ger i sin artikel förslag på vad sjukvården kan göra för 
att hjälpa familjer där ett barn har drabbats av sjukdom. De friska barnen inom familjen 
kan ha svårt att prata om det som inträffat. De håller sig i skymundan genom att stänga 
in sina tankar och funderingar för att inte störa den redan sköra familjesituationen.  De 
friska barnen kan också vara osäkra på om det är lämpligt att prata och fråga om det 
sjuka syskonets sjukdom. Föräldrar kan därför behöva hjälp av sjukvården för att hitta 
vägar för att nå fram till barnet. Sjukvården kan därför undersöka om barnet också 
behöver en egen samtalskontakt för att främja kommunikationen inom familjen. 
 

Ett ökat ansvar 
 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att de friska barnen får ta ett allt större 
ansvar för det sjuka syskonet och familjens dagliga liv. Loos och Kelly (2006) beskriver 
i sin artikel att de friska barnen vid flera tillfällen har agerat pseudo-föräldrar. I 
Wennick och Huus (2012) beskriver barnen att de har fått ett ökat ansvar, när det 
kommer till sysslor i hemmet, diabetesbehandling, omvårdnadsåtgärder samt att de 
känner ett ökat behov att kontrollera måendet hos syskonet. I Huus et al. (2012) 
framkommer det även att barnen får ta ett ökat ansvar över sig själva.  I Herrman (2010) 
beskrivs att de friska barnen har ett stort behov av att avlasta och hjälpa sina föräldrar 
relaterat till diabetessjukdomen. Dock upplevde barnen att de inte räckte till och detta 
gör att barnen känner skuld och dåligt samvete.   
 
Studiens författare anser att de friska barnets ökade ansvar utgör en stor press på barnets 
livssituation. Både på grund av att vissa av föräldrarna lade över en del av ansvaret på 
de friska barnen men även för att barnen själva kände ett ansvar över att stötta det sjuka 
syskonet. Detta leder till att barnen tar mer vuxenansvar. Eriksson (1987 ss. 19-32) 
skriver om ansa, leka och lära. Författarna till litteraturstudien menar att denna teori kan 
användas av sjuksköterskan i mötet med de friska barnen och deras föräldrar. Att ansa 
handlar i detta fall, relaterat till litteraturstudien om att frigöra de friska barnen från 
känslan av att inte räcka till och därmed lindra upplevelsen av skuld och dåligt samvete. 
Begreppet leka handlar om att samtala om svåra situationer som uppstår och hjälpa 
barnen att sätta ord på deras upplevelser. Om sjuksköterskan inger ett förtroende och 
låter barnet förstå att deras upplevelser är tagna på allvar kan detta leda till ett lärande. 
Lärandet handlar om att hjälpa barnen att hantera de olika känslorna kring det ökade 
ansvaret men även om att upplysa föräldrarna hur de kan undvika att dessa situationer 
och att dessa känslor föds. Författarna till denna studie anser att de friska barnen i 
familjen måste få lov att vara bara barn och kunna få vila från allvaret en stund. Det är 
viktigt att barnen skall få känna sig fria att leka, utvecklas samt kunna få välja vilken 
roll barnet just här och nu vill och orkar ta inom familjen. Ett påtvingat ansvar som inte 
gäller barnet själv kan säkert få dessa barn att må väldigt dåligt. 
 

Framtida forskning 
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Den här litteraturstudien har undersökt hur barn kan påverkas av att leva med ett syskon 
som har diabetes typ 1. Det framkommer att det idag finns väldigt lite 
forskningsmaterial inom detta område. Därför behövs fler studier för att klargöra och 
uppmärksamma hur dessa barn upplever sin livsituation. Den stigande incidensen av 
sjukdomen diabetes typ 1 gör att fler barn kommer att insjukna och därmed drabbas 
även fler friska barn, vilket är ett ytterligare argument för att mer forskning behövs. Det 
hade varit intressant att göra ytterligare studier på hur en kronisk diagnos påverkar de 
övriga familjemedlemmarna. Studiens författare hade gärna sett forskning på hur de 
friska barnen mår senare i livet, när de är vuxna och kanske själva får barn. Har det 
påverkat dem att leva i en familj med ett syskon med kronisk sjukdom? Detta är något 
som studiens författare hade önskat funnits mer forskning på. 
 
SLUTSATSER 
 
Resultatet i denna litteraturstudie visar en rikt nyanserad bild om hur barn som lever i en 
familj med ett syskon som drabbats av diabetes typ 1 påverkas på flera olika plan. 
Bristande information och utbildning från den egna familjen samt sjukvården är en stor 
faktor som leder till onödigt lidande. Det friska barnet behöver korrekt och professionell 
hjälp och stöttning för att kunna hantera den nya situationen. Barnen i dessa familjer 
behöver bli uppmärksammade och hörda för att föräldrar och sjuksköterskan skall 
kunna se vilka behov som döljer sig i tystnaden och i skuggan av det sjuka syskonet. 
Det är allt för lätt att endast se till föräldrarna och det sjuka syskonet.  Barnet lämnas i 
bakgrunden ovetande och rädda kring tankar om vad kommer att hända i framtiden. 
Denna litteraturstudie hoppas studiens författare skall leda till att sjukvården får en ökad 
förståelse och kunskap kring hur de friska barnen livsvärld påverkas. Om sjuksköterskor 
får insyn i barnens livsvärldsperspektiv där det enskilda barnet kommer till tals, kan 
detta bidra till en god omvårdnad.  
 



 22 

REFERENSER 
 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 
203-220. 
 
Birkler, J. (2010). Filosofi och omvårdnad – Etik och människosyn. Stockholm: Liber 
AB  
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 
Stockholm: Natur & kultur  
 
Diabetesförbundet (2015) Diabetes i siffror. http://www.diabetes.se/Diabetes/Om-
diabetes/Diabetes-i-siffror/ [2015-12-17] 
 
Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
 
Hanås, R. (2014). Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna - Hur du blir 
expert på din egen diabetes. 6. uppl., Västerås: BetaMed AB. 
 
Hanås, R. (2015). Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta 
situationer. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2448 [2015-12-17] 
 
Harder, M., Ranheim, A. och Söderbäck, M. (2015) Främja barns delaktighet i 
vårdsituationer.[faktablad]. 
http://www.nobab.se/images/publikationer/Framja_barns_delaktighet_i_vrdsituationer.p
df [2015-12-17] 
 
Herrman, J. (2010). Siblings' Perceptions of the Costs and Rewards of Diabetes and its 
Treatment. Journal of Pediatric Nursing, 25(5), ss. 428-437. DOI: 
10.1016/j.pedn.2009.07.00 
 
Huus, K., Castor, M., Rosander, C. E., & Enskär, K. (2012). How siblings are affected 
by having a sister or brother with diabetes - a parental perspective. Nordic Journal of 
Nursing Research & Clinical Studies / Vård I Norden, 32(2), ss. 41-45. 
 
Hollidge, C. (2001). Psychological adjustment of siblings to a child with diabetes. 
Health & Social Work, 26(1), ss. 15-25. 
 
Jackson, C., Richer, J. & Edge, J. A. (2008), Sibling psychological adjustment to type 1 
diabetes mellitus. Pediatric Diabetes, 9 (1), ss. 308-311. [2015-12-01] doi: 
10.1111/j.1399-5448.2008.00385.x 
 
Loos, M., & Kelly, S. (2006). Social well-being of siblings living with a child with 
diabetes: a qualitative study. Social Work in Health Care, 43(4), ss. 53-69.  

http://www.diabetes.se/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/
http://www.diabetes.se/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2448
http://www.nobab.se/images/publikationer/Framja_barns_delaktighet_i_vrdsituationer.pdf
http://www.nobab.se/images/publikationer/Framja_barns_delaktighet_i_vrdsituationer.pdf


 23 

 
Ludvigsson, J. (2014a) Hur behandlas typ 1 diabetes? http://barndiabetesfonden.se/Om-
diabetes/Hur-behandlas-typ-1-diabetes/ [2015-12-17] 
 
Ludvigsson, J. (2014b). Hur uppstår diabetes hos barn? 
http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Hur-uppstar-diabetes-hos-barn/ [2015-
12-17] 
 
Ludvigsson, J. (2014c). Vad är diabetes? http://www.barndiabetesfonden.se/Om-
diabetes/Vad-ar-diabetes/ [2015-12-17] 
 
Norrbottens Läns Landsting. Hälso- och sjukvårdsavdelningen (2012) Information till 
personal - om barnet som anhörig och patient 
[faktablad]. http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/
Brochyr_Info_personal%20riktlinjer%20Norrbotten.pdf [2015-12-17] 
 
Quittenbaum, S. (2007). Diabetes. Ingår i Grefberg, N. & Johansson, L-G., 
Medicinboken Vård av patienter med invärtes sjukdomar. Stockholm: Liber. 
 
Renlund, C. (2009). Litet syskon. Stockholm: Gothia Förlag AB. 
 
Renlund, C. (2013).  Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon – om att ha en syster 
eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning 
http://www.mellanrummet.net/nr28-2013/artikel-iskugganavettsyskon.pdf [2015-12-17]  
 
SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2010). Värdegrund för omvårdnad. [broschyr] 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf [2015-12-17] 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. [broschyr] 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2015-12-17] 
 
Västra götalandsregionen (2008). Vårdprogram för barn och ungdomsdiabetes i Västra 
Götalandsregionen.[faktablad].  
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3788/Barn%20och
%20ungdomsdiabetes.pdf?a=false&guest=true [2015-12-17] 
 
Wennick, A., & Hallström, I. (2006). Swedish families' lived experience when a child is 
first diagnosed as having insulin-dependent diabetes mellitus: an ongoing learning 
process. Journal of Family Nursing, 12(4), ss. 368-389.  
 
Wennick, A., & Hallström, I. (2007). Families' lived experience one year after a child 
was diagnosed with type 1 diabetes. Journal of Advanced Nursing, 60(3), ss. 299-307. 
DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04411.x 
 

http://barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Hur-behandlas-typ-1-diabetes/
http://barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Hur-behandlas-typ-1-diabetes/
http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Hur-uppstar-diabetes-hos-barn/
http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Vad-ar-diabetes/
http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Vad-ar-diabetes/
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Brochyr_Info_personal%20riktlinjer%20Norrbotten.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Brochyr_Info_personal%20riktlinjer%20Norrbotten.pdf
http://www.mellanrummet.net/nr28-2013/artikel-iskugganavettsyskon.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3788/Barn%20och%20ungdomsdiabetes.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/3788/Barn%20och%20ungdomsdiabetes.pdf?a=false&guest=true


 24 

Wennick, A., & Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly 
diagnosed with type 1 diabetes: an interview study. European Diabetes Nursing, 9(3), 
ss. 88-92. DOI: 10.1002/edn.213 
 
Wennick, A., Lundqvist, A., & Hallström, I. (2009). Everyday experience of families 
three years after diagnosis of type 1 diabetes in children: a research paper. Journal of 
Pediatric Nursing, 24(3), ss. 222-230. DOI: 10.1016/j.pedn.2008.02.028 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 25 

BILAGA 1 
  

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: 
Herrman, W, J.  
Årtal: 2010 
Titel: Sibling´s 
Perceptions of the 
Cost and Rewards of 
Diabetes and its 
Treatment. 
Tidsskrift: 
Journal of pediatric 
Nursing. 

Syskon-
perspektiv 

Problem: Det ställs 
höga krav på hela 
familjen för att 
klara av att hantera 
de påfrestningar 
som följer när ett 
barn insjuknar i 
Diabetes typ 1. 
Syskon i familjen 
är en viktig del för 
att en 
familjecentrerad 
vård skall vara 
lyckad, trots detta 
är syskon inte 
tillräckligt 
delaktiga och sedda 
inom vården. 
Syfte: Att 
undersöka syskons 
upplevelser, kring 
vilka fördelar och 
nackdelar det finns 
för dem själva samt 
övriga 
familjemedlemmar, 
med att leva med 
ett barn som 
drabbats av 
sjukdomen diabetes 
typ 1. 

Metod: En kvalitativ 
deskriptiv studie. 
Urval: 20 friska syskon 
valde att delta (4-16 år). 
Datainsamling: Data 
samlades in från syskon 
som befann sig på ett 
diabetesläger för barn där 
vänner, friska syskon och 
barn med diabetes får 
vistas. Syskonen fick svara 
på färdiga bestämda frågor 
som de fick svara på med 
egna ord, en semi-
strukturerad intervju. De 
fick då svara på vilka för 
och nackdelar de upplevde 
med att ha ett syskon med 
diabetes typ 1. 
Analys: Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades samt 
analyserades med 
dataprogram för att finna 
olika teman och därefter 
delade författarna upp 
materialet i underteman. 

Resultat: Förfa
ttarna fick 
fram tre 
kategorier 
gällande 
nackdelar och 
två kategorier 
gällande 
fördelar, där 
syskon berättar 
hur det är att 
leva med ett 
barn med 
diabetes typ 1. 

 
 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: Huus, K, 
Castor, M, Ek 
Rosander, C & 
Enskär, K.  
Årtal: 2012 
Titel: Hur syskon 
påverkas av att ha en 
bror eller syster med 
diabetes – ett 
föräldraperspektiv. 

Föräldra-
perspektiv 

Problem: Diabetes 
typ 1 har ökat de 
senaste 20 åren. 
När ett barn 
insjuknar så 
drabbas hela 
familjen. 
Familjelivet 
fokuseras och 
planeras efter det 

Metod: Studien har en 
deskriptiv design med 
kvalitativ ansats. 
Urval: 27 föräldrar 
valdes ut för att delta i 
studien. Dessa valdes ut 
från en 
barndiabetsmottagning 
på ett barnsjukhus i 
Sverige. Föräldrar som 

I resultatet består 
av fyra kategorier 
och sju 
underkategorier. 
Huvudtemana är: 
-Minskad 
uppmärksamhet 
-Delaktighet i 
barnets diabetes. 
-Ändrade 
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Tidskrift: Vård i 
norden  
 

sjuka barnet, vilket 
leder till stor 
frustration hos 
familjerna som 
upplever att livet 
inte blev som de 
förväntade sig. 
Syfte: Att beskriva 
hur syskonen 
påverkas av att ha 
en bror eller syster 
med diabetes ur ett 
föräldraperspektiv.  

besökte mottagningen 
under en ca 3 månaders 
period tillfrågades att 
delta i studien.  
Inkl: Föräldrar till 
syskon till barn som 
drabbats av diabetes (0-
18 år), syskonet skulle 
bo med barnet med 
diabetes och föräldrarna 
skulle behärska det 
svenska språket.  
Datainsamling: 
Enkätundersökning 
med två öppna frågor. 
Föräldrarna uppmanas 
att med egna ord 
beskriva det som var 
viktigt för dem.  
Analys: Författarna har 
gjort en kvalitativ 
innehållsanalys och har 
kommit fram till olika 
kategorier och 
underteman.   
 

familjerutiner 
-Känslor av oro 
kopplade till 
barnets diabetet.  

 
 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: Jackson, 
C., Richer, J. & 
Edge, J. A.  Årtal: 
2008 
Titel: Sibling 
psychological 
adjustment to type 1 
diabetes mellitus. 
Tidskrift: Pediatric 
diabetes  
 

Närstående-
perspektiv 

Problem: Typ 1 
diabetes är en 
kronisk sjukdom 
som påverkar hela 
familjen. Syskon 
till barn med 
kroniska 
sjukdomar har 
visats ha en högre 
risk för 
emotionella och 
beteende problem.  
Syftet: Är att 
undersöka hur väl 
syskon 
anpassningar sig 
till sjukdomen 
diabetes typ 1. 

Metod: Tvärsnittsstudie 
med deskriptiv 
kvalitativ design.   
Urval: 41 familjer 
deltog i studie, där en 
förälder och ett syskon 
till ett barn med typ 1 
diabetes deltog.   
Inkl: syskonen skulle 
vara 7-16 år Om det 
fanns flera syskon i 
familjen, var det 
syskonet närmst i ålder 
med det sjuka barnet 
som skulle delta i 
studien. 
Exkl:  
-Det sjuka får inte ha 
fått diagnosen diabetes 
under de senaste 12 

Resultatet visade 
att ju högre ålder 
de friska syskonet 
var i när det sjuka 
barnet fick 
diagnosen desto 
svårare hade de 
friska syskonen 
att anpassa sig till 
förändringen.  
De hade också 
sämre 
temperament, de 
hade svårt att 
anpassa sig till 
uppfostran och till 
det sjuka barnet. 
Detta gjorde att 
hela familjen 
påverkades 
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månaderna. 
-Föräldrar och barn som 
inte talade flytande 
engelska. -Syskon som 
själva har en kronisk 
sjukdom (inkluderad 
diabetes typ 1). 
Datainsamling: Både 
föräldrar och syskon 
fick svara på 
frågeformulär med 
tillägg av en 
semistrukturerad 
kvalitativ intervju med 
endast syskonen.  
Analys: Intervjuerna 
analyserades med hjälp 
av Grounded theory. De 
kvantitativa data 
analyserades och 
skillnaden mellan data 
jämnfördes med hjälp 
av Person 
korrelationskoefficient, 
oberoende t-test och 
anova. 

negativt. I den 
kvalitativa studien 
fick författarna 
fram att de flesta 
friska syskonen 
inte upplevde 
någon skillnad 
med att leva med 
ett diabetessjukt 
syskon, de hade 
vant sig över tid. 
För de syskon 
som upplevde 
stora skillnader 
framträdde 
känslor av rädsla 
när deras bror 
eller syster var 
sjuk. De kände ett 
ökat ansvar och 
ett behov av att 
vara vaksamma.  
De upplevde även 
irritation över att 
relationen till 
föräldrarna hade 
förändrats. 

 
 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: Loos, 
M. & Kelly, S. 
Årtal: 2006 
Titel: Social well-
being of siblings 
living with a child 
with diabetes: A 
qualitative study.  
Tidskrift: Social 
work in health 
care.  
 

Närstående- 
perspektiv 

Problem: Tidigare 
studier belyser att 
relationen mellan 
det friska och 
drabbade syskonet, 
är både stärkande 
och ansträngande. 
Syfte: Att ge en 
aktuell inblick hur 
ett friskt syskons 
barndom, påverkas 
av att leva med en 
bror eller syster 
som har sjukdomen 
diabetes typ 1.  
 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 32 deltagare. 16 
friska syskon och 16 
föräldrar, endast mödrar 
valde att delta. Deltagarna 
var randomiserade ur en 
patientdatabas på ett 
sjukhus i Australien. 
Inkl: Det sjuka barnet 
skall ha fått diagnosen de 
senaste 12 månaderna, 
samt vara insulin 
beroende. De friska 
syskonen skall vara 
mellan 6-14 år gamla och 
vara det närmsta syskonet 
åldersmässigt.  
Datainsamling: En 

6 st. teman togs 
fram ur analysen 
samt 16 
underteman 
visade sig. De 6 
huvudkategorier
na är följande: 
-Reaktion till 
diagnosen 
-Kunskap om 
diabetes 
-Deltagande i 
omvårdnaden 
-Syskonrelation 
-Påverkan av 
diabetessjukdom
en -Rädslor. 
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semistrukturerad intervju 
med 6 ämnesområden med 
totalt 19 frågor.  
Analys: Intervjuerna som 
spelades in samt 
anteckningar från 
intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades för att hitta 
teman som matchade de 
ämnesområden som 
författarna tagit fram.  
 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: 
Wennick, A. & 
Hallström, I.  
Årtal: 2006  
Titel: Swedish 
families´ lived 
experience when a 
child is first 
diagnosed as 
having insulin-
dependent Diabetes 
mellitus. 
Tidskrift: Journal 
of  
Family Nursing 
 

Närstående-
perspektiv 

Problem: Diabetes 
typ 1 ökar 
lavinartat hos barn. 
Diagnosen är en 
kris både för 
individen samt 
övriga 
familjemedlemmar.  
Syfte: Att klarlägga 
hela familjens 
levda erfarenhet 
när ett barn i 
familjen får 
diagnosen diabetes 
typ 1. 

Metod: En beskrivande 
induktiv kvalitativ 
intervju. Studien är 
longitudinell och denna 
studie är den första av tre. 
Författarna har haft 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
utgångspunkt.  
Urval: 12 familjer med 23 
föräldrar, 12 barn (7-14 år) 
med diabetes typ 1 och 7 
friska syskon (9-18 år) 
valdes ut från ett 
universitetssjukhus i 
Sverige.  
Inkl: Det sjuka barnet 
skulle vara >7 år med 
nydiagnostiserad diabetes 
typ 1. Familjen skulle 
förstå och tala svenska. 
Syskon skulle också ha en 
ålder 7 år eller äldre.  
Exkl: Barn <7 år 
Datainsamling: Data 
samlades in 1 till 3 

Författarna 
identifierade att 
familjerna 
upplevde 
barnets 
insjuknande som 
en pågående 
lärandeprocess, 
där läran om det 
oundvikliga 
samt om 
sjukdomens 
omfattning. 
Familjen fick 
fortlöpande 
skaffa sig 
information och 
lära sig mer om 
sin situation 
samt diagnosen 
när nya 
utmaningar och 
förändringar 
uppdagades.  
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månader efter diagnos 
ställts. Familjen ombads 
att berätta om deras 
upplevelser och tankar när 
barnet blev sjukt och fick 
sin diagnos.  
Analys: Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Olika 
Teman och underteman 
identifierades.  
 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: 
Wennick, A. & 
Hallström, I.   
Årtal: 2007 
Titel: Families´ 
lived experience 
one year after a 
child was 
diagnosed with 
type 1 diabetes. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Närstående-
perspektiv 

Problem: 
Forskning kring 
alla familjers 
erfarenhet kring 
diabetessjukdom är 
ett område där det 
fattas kunskap. Det 
är viktigt att belysa 
dessa erfarenheter 
för att förbättra 
diabetessjukvården 
kring de drabbade 
barnen och dess 
familjer. 
Syfte: Syftet är att 
belysa familjers 
levda erfarenhet ett 
år efter att 
diabetessjukdomen 
drabbade hela 
familjen. 
 

Metod: En beskrivande 
induktiv kvalitativ 
intervju. Studien är 
longitudinell och denna 
studie är den andra av tre. 
Författarna har haft 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
utgångspunkt. 
Urval: 11 familjer med 
21 föräldrar, 11 barn (7-
14 år) med diabetes typ 1 
och 6 friska syskon (9-18 
år) var fortfarande kvar i 
studien.  
Datainsamling: Data 
samlades in 1 år efter att 
diagnos ställts. Familjen 
fick beskriva med egna 
ord hur de upplevde att 
leva med 
diabetessjukdom.  
Analys: Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Olika 
teman och underteman 
identifierades.  
 

Ett år efter diagnos 
visade det sig att 
familjerna levde ett 
vanligt med 
annorlunda liv. 
Dock upplevde 
familjerna att när 
det sjuka barnets 
diabetessjukdom 
sviktade, så blev 
dem påminda om 
allvaret och att 
sjukdomen ständigt 
är närvarande. 
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 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Författare: 
Wennick, A. &  
Huus, K.  
Årtal: 2012  
Titel: What it is 
like being a 
sibling of a child 
newly diagnosed 
with type 1 
diabetes: an 
interview study. 
Tidskrift: Eur 
Diabetes Nursing.
  
 

Närstående-
perspektiv 

Tidigare studier har 
visat att friska 
syskon till ett barn 
med kronisk 
sjukdom påverkas i 
stor utsträckning. 
Syfte: Studiens 
syfte är att belysa 
hur det är att vara 
bror eller syster till 
ett barn med 
nydiagnostiserad 
diabetes typ 1. 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
Urval: sex familjer med 
sju syskon i åldrarna 10- 
17 år valdes ut från ett 
universitetssjukhus i 
Sverige. 
Inkl: Syskon till ett barn 
med ny diagnostiserad 
diabetes typ 1, >7 år som 
kan prata samt förstå 
svenska 
Exkl: Barn > 6 år. 
Datainsamling:  
Öppen intervju med en 
öppen fråga. Följfrågor 
ställdes för att tydliggöra 
barnets berättelse. 
Analys: Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades. 
Analys metoden Burnard 
användes för hitta 
generella teman. 

Tre teman 
identifierades: 
-Att leva 
annorlunda 
-Att vara bekymrad 
-Delaktighet i 
omvårdnaden av 
sitt sjuka syskon. 
 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 
Författare: 
Wennick, A,  
Lundqvist, A. & 
Hallström, I.  
Årtal: 2009 
Titel: Everyday 
Experience of 
Families Three 
Years After 
Diagnosis of Type 
1 Diabetes in 
children: A 
research paper. 
Tidskrift: Journal 
of Pediatring 
Nursing. 

Närstående-
perspektiv 

Problem: Det finns 
väldigt lite 
forskning där det 
friska barnets syn 
på hur 
familjedynamiken 
ändras, i närvaron 
av 
diabetessjukdom.   
Syfte: Syftet är att 
belysa familjers 
levda erfarenhet tre 
år efter att 
diabetessjukdomen 
drabbade hela 
familjen 

Metod: En beskrivande 
induktiv kvalitativ 
intervju. Studien är 
longitudinell och denna 
studie är den sista av tre. 
Författarna har haft 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
utgångspunkt. 
Urval: 11 familjer med 20 
föräldrar, 11 barn (11-16 
år) med diabetes typ 1 och 
4 friska syskon (13-16 år) 
var fortfarande kvar i 
studien.  
Inkl: Det sjuka barnet 
skulle vara >7 år med 

Tre år efter 
diagnos var nu 
familjerna djupt 
rotade i hur 
diabetessjukdo
men påverkar 
deras vardag 
och att det nu 
var en naturlig 
del i deras 
vardag.  
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nydiagnostiserad diabetes 
typ 1. Familjen skulle 
förstå och tala svenska. 
Syskon skulle också ha en 
ålder 7 år eller äldre.  
Datainsamling: Data 
samlades in 3 år efter att 
diagnos ställts. Varje 
familjemedlem ombads att 
beskriva med egna ord hur 
de upplevde sitt vardagsliv 
kopplat till 
diabetessjukdomen. 
Författarna använde sig av 
en intervjuguide baserat på 
tidigare berörda områden 
som kom fram i 
intervjuerna sedan innan.  
Analys: Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Olika 
teman och underteman 
identifierades.   
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BILAGA 2 
 
 
Databas  Sökord Begränsningar  Antal träffar Lästa 

abstract 
Utvalda 

PubMed Diabetes 
Mellitus 
Type 1 
AND 
sibling 
AND 
psycological 

Fulltext 
10 år 

9 st  2 st. 1 st. 

CINAHL Diabetes 
type 1 
AND 
siblings 

2005-2015 
Peer-reviewed 
Abstract 
tillgängligt  
Referenser 
tillgängligt 
Engelska 
artiklar 

10 st. 7 st.  5 st. 

CINAHL  Diabetes 
AND 
siblings 

2005-2015 
Referenser 
tillgängligt 
Abstract 
tillgänglig 
 

12 st.  1 st. 
 

1 st. 

CINAHL Diabetes 
AND 
Siblings 
AND  
cost 

2005-2015 
Peer-reviewed 
Abstract 
tillgängligt 
Engelska 
artiklar  
 

4 st. 1 st. 1 st.  
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