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Sammanfattning    

Över en halv miljon barn i världen har Diabetes typ 1 och Sverige är näst efter Finland 

det land med högst frekvens av antal insjuknande barn och ungdomar. Trots att i 

huvudsak ett specialiserat diabetesteam ansvarar för behandlingen av barn och 

ungdomar med Diabetes typ 1 kan även allmänsjuksköterskan träffa dessa patienter och 

deras familjer. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur vardagen 

påverkas för familjen som helhet utifrån varje enskild familjemedlems upplevelse när 

det finns ett barn eller en ungdom med Diabetes typ 1 i familjen. En ökad förståelse för 

sjukdomens inverkan på det dagliga livet kan hjälpa sjukvårdspersonal att veta hur de 

ska bemöta barnen, ungdomarna och deras familjer. Litteraturstudien bygger på en 

sammanställning av tidigare forskning om barns, ungdomars, föräldrars och syskons 

upplevelser av hur det är att leva med sjukdomen eller i en familj där ett barn eller en 

ungdom har sjukdomen. Resultatet visade att hela familjens vardag i hög grad 

påverkades av att ha ett barn eller en ungdom med Diabetes typ 1. Sjukdomen innebar 

bland annat många begränsningar, avbrott i vardagen, stor oro och rädsla samt 

förändrade relationer både i och utanför familjen. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

att hjälpa barnen och ungdomarna genom att bland annat stärka deras självförtroende, 

men även familjen som helhet som också är i behov av stöd och hjälp från hälso- och 

sjukvården. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, upplevelser, familjeperspektiv, barn och ungdomar
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INLEDNING 

Vi har valt att inleda den här litteraturstudien med ett citat från en blogg som på ett kort 

sätt gestaltar hur det kan vara att leva i en familj med ett barn eller ungdom som har 

Diabetes typ 1. 

 

”Det finns ingen paus, eller rast i en diabetsfamilj. Denna ständiga jakt på ett bra 

och jämnt blodsocker pågår 24h om dygnet. Tester tas flera gånger om dagen och 

även natten. Alltid. Utan undantag. /.../, man får verkligen kämpa varje timme, 

varje dag...” (diabetesfamiljen.blogg.se 2012). 

 

Över en halv miljon barn i världen under 15 år har Diabetes typ 1 och 86 000 barn blir 

årligen diagnostiserade (International Diabetes Federation 2015). Varje dag drabbas två 

barn i Sverige av den livslånga sjukdomen vilket gör Sverige till det land med näst flest 

antal insjuknande barn och ungdomar i världen (Barndiabetesfonden u.å.). 

 

Diabetes typ 1 är en kronisk/långvarig, autoimmun sjukdom där de insulinproducerande 

cellerna i bukspottkörteln förstörs av kroppens eget immunförsvar och inte längre kan 

producera det livsviktiga hormonet insulin. Behandlingen består bland annat av 

insulininjektioner flera gånger dagligen och blodsockerkontroller dygnet runt. Risken 

för högt eller lågt blodsocker är alltid överhängande med diabeteskoma eller 

insulinkoma som följd. Det finns även risk för att drabbas av svåra komplikationer 

senare i livet (Ericsson & Ericsson 2012, ss. 545-589). Utan rätt behandling och skötsel 

är Diabetes typ 1 en dödlig sjukdom och den vetskapen är ständigt närvarande hos de 

drabbade barnen och ungdomarna samt deras familjer. 

 

Diabetes typ 1 är en sjukdom som de flesta inte vet så mycket om. Den har dock under 

den senaste tiden uppmärksammats mer i massmedia. Kända personer har börjat prata ut 

om sin sjukdom, bland annat i syfte att visa yngre drabbade att det inte är något att 

skämmas över (Jihde 2015). Massmedia uppmärksammar även den stora okunskap som 

finns kring sjukdomen, rätten till hjälpmedel och att föräldrar nekas vård av barn 

(Berggren 2016a; Ludvigsson 2016; Vahlberg 2016). Det finns okunskap om Diabetes 

typ 1 (Berggren 2016b; Ludvigsson 2016) och det är inte många som vet hur det är att 

leva i en familj där ett barn eller en ungdom är drabbad av sjukdomen, vad den innebär 

och dess inverkan på vardagen. Genom att beskriva dessa familjers upplevelser kan 

samhället och framför allt hälso- och sjukvården få en större förståelse för deras liv och 

vardag och därmed få insikt i hur man bäst bemöter och stöttar dessa familjer. 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 kan drabba alla åldrar men vanligast är att sjukdomen drabbar barn 

varför det även har kallats barndiabetes (Ludvigsson 2014). Vad som orsakar Diabetes 

typ 1 är okänt men ärftlighet i kombination med någon utlösande faktor kan vara en 

orsak. Har en förälder Diabetes typ 1 ökar risken för att barnet får sjukdomen med fem 

procent. Risken ökar med 10-20 procent om båda föräldrarna har sjukdomen. Stark 

törst, stora urinmängder, muskeltrötthet och viktminskning samt eventuellt 
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acetonliknande andedräkt är symtom som vid debut utvecklas under en två- till sex-

veckors period hos unga personer med Diabetes typ 1 (Ericsson & Ericsson 2012 ss. 

550-552). 

 

Det som kännetecknar Diabetes typ 1 är att kroppens eget immunförsvar förstör de 

insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. De insulinberoende vävnaderna är 

framförallt fett- muskel- och levervävnad. Vid insulinbrist kan inte glukos (socker) ta 

sig in i cellerna och det blir överskott av glukos i blodet, vilket kallas hyperglykemi 

(Ericsson & Ericsson 2012 ss. 548 - 552). Behandlingen består av dagliga 

insulininjektioner och regelbundna blodsockerkontroller (Ericsson & Ericsson 2012, s. 

587). Vid misstanke om Diabetes typ 1 mäts bland annat blodsockret och vid förhöjda 

värden ställs diagnosen. Det går att mäta medelblodsockernivån de senaste åtta till tio 

veckorna, detta mätvärde kallas HbA1c. Det finns riktlinjer som beskriver målet när 

blodsockerbalansen är god och i Sverige är målet för HbA1c-värdet upp till 52 

mmol/mol (Ericsson & Ericsson 2012 s. 555). 

 

Akuta komplikationer vid Diabetes typ 1 är hypoglykemi och hyperglykemi. 

Hypoglykemi är låga blodsockernivåer som kan innebära allt från lättare känningar till 

kramper och insulinkoma. Utan omedelbar behandling är för låga blodsockernivåer 

livshotande (Gonce Morton & Fontaine 2012, s. 1016). Symtom kan vara darrighet, 

blekhet, sluddrigt tal, aggressivitet och motorisk låsning.  Symtom på hyperglykemi är 

bland annat ökad törst, ökade urinmängder, synbesvär och slöhet. Insulinbrist kan leda 

till ketoacidos vilket innebär att ketoner bildas när kroppen börjar bryta ned fett för att 

få energi då glukos inte kommer in i cellerna. Detta tillstånd ger symtom som 

kräkningar, buksmärtor och acetonliknande andedräkt. Obehandlad ketoacidos leder till 

diabeteskoma vilket är ett livshotande tillstånd. Hos barn med Diabetes typ 1 utvecklas 

detta snabbt, ofta inom ett dygn (Ericsson & Ericsson 2012, ss. 574-575).  

 

Under 2015 dog en person var sjätte sekund i åldern 20-79 år till följd av sin diabetes. 

Nästan hälften av personerna som dör till följd av diabetes i världen är under 60 år. 

Personer med diabetes löper högre risk att drabbas av komplikationer i form av hjärt- 

och kärlsjukdomar, nervskador, njurinsufficiens, synnedsättning eller blindhet, nedsatt 

perifer cirkulation med risk för amputation samt sämre munhälsa. För kvinnor innebär 

det även en risk för graviditetskomplikationer (International Diabetes Federation 2015). 

Förutom att det kostar samhället stora summor varje år kan det orsaka lidande för de 

drabbade personerna. 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Hälsa 

World Health Organisation (WHO) utformade 1946 en definition av hälsa som innebär 

ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro 

av sjukdom (WHO u.å.). Eriksson (1984, s. 23) beskriver hälsa som ”ett tillstånd av 

friskhet, sundhet och välbefinnande” och att just välbefinnande är en central känsla för 

att uppleva hälsa. Även Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) beskriver hälsa som något 

mer än frånvaro av sjukdom. De menar även att hälsa är individuellt för varje person. 

Allt som berör en människas vardag påverkar hälsan varför det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal inte åtskilja vårdandet från livsstilen. Hur det dagliga livet gestaltar 
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sig ska vara ett centralt samtalsämne då hälsoprocesserna ska bli stärkta i vårdandet 

(Dalberg & Segesten, s. 220).  

 

När en människa drabbas av en obotlig sjukdom kan hälsan påverkas negativt (Dahlberg 

& Segesten, ss. 49). Det krävs en bestämdhet när människan drabbas av en obotlig 

sjukdom som ger begränsningar i vardagen. När det är svårt att känna av sin hälsa vid 

sjukdom är det av stor vikt att få god hjälp från professionell sjukvårdspersonal som kan 

hjälpa till att få människan att uppleva välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, s. 80). Mayan, Morse och Eldershaw (2006) har gjort en begreppsanalys av 

”self-reformulation” vilket innebär att människan gör en omtolkning av sin livssituation 

när sjukdom uppstår. Det är viktigt att finna nya strategier när människan drabbas av 

kronisk/långvarig sjukdom för att ha möjlighet att uppleva ett meningsfullt liv. 

 

Vårdens mål är hälsa genom att stärka varje människas hälsoprocesser. Hälsa innebär att 

finna balans mellan en människas sårbarhet och att kunna utnyttja friheten till att göra 

det som är möjligt att utföra (Dahlberg & Segesten, s. 102). Vården bekämpar sjukdom 

och annan ohälsa samtidigt som vården har syftet att stärka människans livskraft så att 

han eller hon själv kan ta tag i sin hälsosituation för att kunna genomföra små som stora 

livsprojekt (Dahlberg & Segesten, s. 181). Det är flera faktorer som medför att 

människor upplever sig ha hälsa, det räcker inte att endast vara biologiskt frisk utan 

människan ska även kunna hantera sin sjukdom och ohälsa av annat slag för att känna 

välbefinnande och ”må bra” (Dahlberg & Segesten, s. 102).  

 

Lidande 

Sjukdomslidande 

Det lidande som uppstår på grund av sjukdom eller behandling benämns 

sjukdomslidande. Det innebär även ett lidande på grund av de symtom och 

konsekvenser som sjukdom och behandling medför (Eriksson 1994, ss. 83-84). 

Behandlingen för Diabetes typ 1 innebär flera nålstick i form av insulininjektioner och 

blodsockerkontroller dygnet runt. Insulin kan tillföras genom att injicera med spruta 

eller via pump. Många barn och ungdomar tycker att behandlingen är smärtsam och 

besvärlig och den kan orsaka stor rädsla inför att behöva sticka sig (Freeborn, Dyches, 

Roper & Mandleco 2013; Howe, Ratcliffe, Tuttle, Dougherty & Lipman 2011). Ibland 

kan rädslan för att sticka sig vara värre än själva sticket (Howe et al. 2011). Det finns 

även tekniska hjälpmedel som hjälper till att hålla koll på blodsockret, bland annat 

kontinuerlig glukosmätning (continuous glucose monitoring, CGM). Även om det är en 

hjälp i vardagen så kan det upplevas tidskrävande och krångligt. Dessutom är 

insättandet av CGM smärtsamt och tejper och liknande som krävs för att hålla den på 

plats kan orsaka obehag och utslag (Rashotte et al. 2014). 

 

Diabetes typ 1 för med sig komplikationer som hypoglykemi samt hyperglykemi som 

på sikt kan orsaka skador på bland annat blodkärl, nerver och inre organ. Hyperglykemi 

ger symtom som frekventa blåstömningar, ökad törst, orkeslöshet och minskad 

koncentrationsförmåga (Hanås 2014), vilket naturligtvis har en stor inverkan på det 

dagliga livet. Många personer med diabetes bär på en stor oro över sin hälsa och 

eventuella framtida komplikationer (Banck-Petersen et al. 2007; Janzen Claude, 

Hadjistavropoulos & Friesen 2014). Symtom vid hypoglykemi är bland annat irritation, 
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sämre omdöme, förvirring och sänkt medvetande (Hanås 2014, s. 47). Även rädslan för 

att få hypoglykemi är stor hos många av de personer som har diabetes (Frier 2008; 

Banck-Petersen et al. 2007). 

 

Livslidande 

När människan drabbas av sjukdom innebär det ofta en förändring i personens liv. Om 

sjukdomen dessutom hindrar personen från att leva på samma sätt som innan han eller 

hon blev sjuk kan det uppstå ett livslidande. Sjukdomen kan ha en negativ inverkan på 

både arbetslivet och det sociala livet. För människan är det viktigt att ha en funktion i 

samhället och känna en mening med livet (Eriksson 1994, ss. 93-94). Barn och 

ungdomar har möjligen inte börjat arbeta än, men de går i skolan, har vänner och var 

kanske vana att leva på ett visst sätt innan de fick Diabetes typ 1. De kommer i 

framtiden att börja arbeta och då kan sjukdomen sätta stopp för flera av de här barnens 

och ungdomarnas drömmar. Enligt Hanås (2014, ss. 303-304) har studier visat att barn 

med Diabetes typ 1 kan ha svårigheter med bland annat koncentration och reaktionstid i 

skolan på grund av högt blodsocker och dessa barn kunde ha lägre genomsnittsbetyg. 

Lågt blodsocker kan orsaka liknande konsekvenser i form av negativ påverkan på 

inlärning och uppmärksamhet samt att barn med Diabetes typ 1 riskerar att missa 

lektioner på grund av låga blodsockernivåer (Hanås 2014, s. 52; Matyka 2013). 

 

Personer med Diabetes typ 1 kan inte välja vilket yrke de vill. De flesta yrken kan 

fungera tillsammans med sjukdomen men det kan vara svårare att ha ett yrke med 

nattskift, mycket oregelbundna arbetstider och där matintag inte kan styras efter eget 

behov (Hanås 2014, s. 305). Förutom dessa svårigheter hindrar risken för 

hypoglykemier personer med Diabetes typ 1 att arbeta som bland annat polis, chaufför, 

pilot, lokförare, sjöman och militär (Diabetesförbundet 2013; Hanås 2014, s. 305). 

Enligt Transportstyrelsen (2013) krävs en godtagbar nivå av kontroll över risken för 

hypoglykemier för att kunna ta körkort. Diabetes typ 1 är ett hinder för behörighet till 

lastbils- och busskörkort samt taxiförarlegitimation (TSFS 2013:2). 

 

Vårdlidande 

Det lidande som orsakas av hälso- och sjukvården genom frånvaro av god vård kallas 

vårdlidande (Eriksson 1994, s. 87). Om patientens värdighet kränks, patienten känner 

sig straffad eller om sjukvårdspersonal utövar makt skapar det ett vårdlidande, likaså 

utebliven vård (Eriksson 1994, s. 87). Det finns flera fall där barn och ungdomar sökt 

vård och där vårdgivaren missat en nydebuterad Diabetes typ 1, där diagnosen blivit 

försenad eller där barnet eller ungdomen inte givits adekvat vård (Janson, Elimam, 

Forsberg, Torbjörnsdotter & Örtqvist 2011; Sundaram, Day & Kirk 2009). Om Diabetes 

typ 1 inte behandlas i tid utvecklas ketoacidos vilket är ett livshotande tillstånd 

(Ericsson & Ericsson 2012, s. 575). 

 

Carroll och Marrero (2006a) fann i sin studie att ungdomar mellan 13-18 år ville ses 

som en person bakom sjukdomen, men att det fanns sjukvårdspersonal som endast såg 

deras diabetes. De ville att sjukvårdspersonalen skulle prata direkt till dem, lyssna på 

deras åsikter och inte hota dem utan hjälpa dem med skötseln av deras diabetes. Det var 

viktigt för ungdomarna att sjukvårdspersonalen tog sig tid för att svara på deras frågor. 
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Vid ett oengagerat vårdande från sjuksköterskans sida kan patienten känna ett 

vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 211). Vårdrelationen mellan sjuksköterska 

och patient är menat att vara hälsobringande. Vid ett vårdlidande blir patienten 

fråntagen vårdrelationens positiva delar. Även en känsla av att inte bli sedd, hörd eller 

uppmärksammad av sjuksköterskan kan skapa ett vårdlidande hos patienten. Det kan 

skapas en känsla av maktlöshet om patienten inte tillåts att vara aktiv och delaktig i sin 

vård och sina hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). 

 

Livsvärldsperspektiv 

Ordet livsvärld kan beskrivas som världen så som den erfars. Den utgör en värld som 

innefattar andra personer men är trots det subjektiv och unik för var och en av oss. 

Livsvärlden kan inte åtskiljas från personen den tillhör och är svår att urskilja med 

sinnena. Den präglas av både tid och rum. Platser uppfattas annorlunda av varje person, 

tiden upplevs olika och nutid och dåtid kan blandas. Livsvärlden beror således på varje 

persons känsla av mening och sammanhang. En rumslig eller tidslig aspekt kommer att 

uppfattas olika beroende på om den finns i ett meningsfullt sammanhang eller om den 

helt saknar mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 128-131). 

 

Patientperspektivet och livsvärldsperspektivet kan inte åtskiljas och eftersom både 

närstående samt sjukvårdspersonal ingår i patientens livsvärld inkluderas även deras 

perspektiv. Med livsvärlden som utgångspunkt i vårdandet ses, förstås, beskrivs och 

analyseras flera aspekter av livet såsom de erfars av patienten. Det medför en öppenhet 

inför patientens sätt att hantera sjukdomen samt hur den påverkar patientens liv och 

levnadssätt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). För att få tillgång till hur patienten 

upplever sin livsvärld krävs att sjuksköterskan möter honom eller henne på ett öppet och 

följsamt sätt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-155). 

 

Inom vårdvetenskapen ses patienten, det vill säga en person som söker vård på grund av 

sin hälsa (Dahlberg & Segesten 2012, s. 105), som expert på sig själv och hur det är att 

leva med sin sjukdom. Sjukvårdspersonal har en övergripande kunskap om sjukdomen 

som patienten oftast inte har, men endast patienten besitter kunskap om hur han eller 

hon upplever sjukdomen, hur det är att leva med den och hur den påverkar hans eller 

hennes liv (Dahlbeg & Segesten 2010, ss. 103, 109). Det betyder att det måste finnas ett 

samspel mellan patient och sjukvårdspersonal där hänsyn tas till båda parters kunskap 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 110). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-127) menar 

att vårdvetenskapligt medveten och kompetent sjukvårdspersonal ser till patientens 

livsvärld i syfte att ta reda på hur hälsa, sjukdom och lidande uppfattas av patienten och 

påverkar hans eller hennes vardag. De menar även att ett vårdvetenskapligt vårdande 

måste förstå och kunna möta livsvärlden, annars är det inget riktigt vårdande (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 128).  
 

Sjuksköterskans roll 

Även om det inom svensk hälso- och sjukvård är ett specialiserat diabetesteam som har 

det huvudsakliga ansvaret över barnens och ungdomarnas behandling med mera (Västra 

Götalandsregionen 2016), så kan allmänsjuksköterskan träffa dessa patienter på till 
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exempel vårdcentraler, akutmottagningar, barnavdelningar och andra 

sjukhusvårdsavdelningar. 

 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden vilka inkluderar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  Sjuksköterskan ska 

tillhandahålla vård till såväl enskilda personer som hela familjer och ska uppträda 

respektfullt, med medkänsla och lyhördhet (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3-4). 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientlagen (2014:821) är de lagar som styr 

sjuksköterskans arbete. Enligt patientlagen (2014:821) ska information anpassas till 

bland annat mottagarens ålder och mognad, vilket är något sjuksköterskan ska ha i 

åtanke när det gäller barn. Barn har även rätt att få sin röst hörd i frågor som rör barnen 

och deras synpunkter måste tas hänsyn till (UNICEF u.å.). 

 

Diabetesteamet 

I Sverige blir barn och ungdomar under 18 år med Diabetes typ 1 kopplade till ett 

diabetesteam som ansvarar för deras fortsatta behandling (Västra Götalandsregionen 

2016). Teamet kan bestå av läkare, diabetessjuksköterska, dietist, kurator och psykolog 

(Nordfeldt 2015). Barnen och ungdomarna går på mottagningsbesök ungefär var tredje 

månad och då kontrolleras längd, vikt, blodtryck och HbA1c. Besöket omfattar även tid 

för frågor och återkoppling, förnyelse av recept, utvärdering av insulindoser samt vid 

behov justering av insulindoser. Barnen och ungdomarna kommer dessutom på årliga 

kontroller som inkluderar läkarundersökning och provtagning för att kontrollera bland 

annat blodfetter, antikroppar mot gluten, sköldkörtelhormon och protein i urinen. 

Vartannat år görs även en ögonbottenundersökning på barn över tio år (Hanberger 

2016). 

 

Sjuksköterskan i ett diabetesteam håller bland annat i utbildningen kring Diabetes typ 1 

och dess komplikationer, vad som ska göras vid en diabetesrelaterad nödsituation, lär ut 

hur insulin ska tas, hur blodsockerkontroller går till, ger förslag på olika hjälpmedel 

samt startar behandling med insulinpump och CGM. Sjuksköterskan ansvarar även för 

information till förskola och skola, informerar om fysisk aktivitet och vad som är bra att 

tänka på kring det, har hand om eventuella gruppaktiviteter samt ger rådgivning via 

telefon (Diabit 2015; Nordfeldt 2015). 

 

Familjeperspektiv 

Ett vårdvetenskapligt vårdande innebär att ha ett patientperspektiv och patientfokus. Det 

är patientens perspektiv på sin hälsa, ohälsa och livssituation som utgör grunden för 

vårdandet. Det utesluter dock inte patientens närstående, utan deras perspektiv 

inkluderas i patientperspektivet. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv ses närstående som 

en person som både av patienten anges som närstående och som själv accepterar rollen. 

Att räkna in närstående i vård som gäller barn är särskilt viktigt (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 118-119). 

 

International Council of Nurses (ICN) definition av familj översatt av Svensk 

sjuksköterskeförening är ”en social enhet bestående av medlemmar som knyts samman 

via släktskap, känslomässiga eller rättsliga band” (2014, s. 13). Vi väljer att utöka den 



 7 

definitionen enligt Whall (1986) där familj innebär en grupp personer som själva 

definierar sig som en familj och vill vara delaktiga i varandras liv. Barn i den här 

litteraturstudien definieras enligt FN:s barnkonvention det vill säga alla människor 

under 18 år (UNICEF u.å.) och ungdomar mellan 12-19 år (Heugstvedt 2013, s. 341). 

 

Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén (2010) beskriver i en rapport en modell för 

familjefokuserad omvårdnad (FFO). Den innebär att mötet mellan sjuksköterskan och 

familjen är icke-hierarkiskt och att såväl familjen i sin helhet samt varje enskild 

familjemedlems erfarenhet har en central betydelse. Istället för att ge generella råd som 

sällan gynnar individen, ska sjuksköterskans kunskapsområde underlätta vägen för 

familjen att finna en ny mening i den förändrade tillvaron (Benzein et al. 2010, s. 5). 

Sjuksköterskan har således inte lösningen på familjens problem, utan nya meningar 

skapas genom ett samarbete mellan sjuksköterskan och familjen där allas bidrag är lika 

viktiga (Benzein et al. 2010, s. 8). FFO är viktigt då relationerna i en familj förändras 

när en familjemedlem blir sjuk och när familjen vårdar en sjuk familjemedlem, vilket 

innebär en påfrestning för familjen (Benzein et al. 2010, s. 5). 

 

Inom FFO så ses sjukdom och ohälsa hos den enskilde familjemedlemmen som något 

som påverkar övriga familjemedlemmar både individuellt men även familjen som helhet 

och tvärtom. (Benzein et al. 2010, ss. 6). En sjuksköterska som har ett vårdvetenskapligt 

förhållningssätt blir naturligt en samtalspartner med alla familjemedlemmar och kan 

utveckla en fördjupad förståelse för familjedynamikens effekt på familjemedlemmarnas 

upplevelse av sin situation. Att som sjuksköterska gå från att enbart ge stöd och 

undervisa familjen till att utveckla en relation med respektive familjemedlem gör att 

individuell omvårdnad lyfts till en interaktionell familjenivå (Benzein et al. 2010, ss. 

10-11). Det kan innebära kortsiktiga ekonomiska vinster för samhället att involvera 

familjen i vården kring patienten. Om familjen däremot inte får det stöd de behöver 

kring vården av sin närstående kan det öka belastningen för familjen och istället leda till 

konsekvenser för deras hälsa (Benzein et al. 2010, s. 5). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omkring 542 000 barn i världen under 15 år har Diabetes typ 1 varav en fjärdedel bor i 

Europa. Årligen blir 86 000 barn i världen diagnostiserade och denna siffra ökar 

uppskattningsvis med 3% per år. Diabetes typ 1 är idag näst efter astma den vanligaste 

kroniska/långvariga sjukdomen hos barn (International Diabetes Federation 2015). 

Sverige är det land med näst flest antal barn och ungdomar som insjuknar i Diabetes typ 

1 och cirka 8 000 barn är diagnostiserade. Varje dag drabbas två barn i Sverige av den 

livslånga sjukdomen (Barndiabetesfonden u.å.) vilket är två till tre gånger fler barn än 

de barn som drabbas av cancer (Barncancerfonden u.å.). Det ökande antalet insjuknande 

i Diabetes typ 1 ökar kraven på såväl samhället generellt som kompetensen hos 

sjukvårdspersonal. En studie av Lind et al. (2014) visar att det finns en fördubblad risk 

att dö i förtid vid Diabetes typ 1 trots en god blodsockerreglering. Diabetes typ 1 och 

Diabetes typ 2 ligger tillsammans bakom 14,5% av alla dödsorsaker i världen 

(International Diabetes Federation 2015). 

 

Enligt en enkätundersökning upplever många svenska föräldrar bristande kunskap om 

Diabetes typ 1 i samhället, både inom vården, i skolan och inom svenska myndigheter 
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(Barndiabetesfonden 2016). Det kan uppstå ett vårdlidande hos patienten om 

sjukvårdpersonalen inte besitter den kunskap som krävs eller inte ser personen bakom 

sjukdomen (Eriksson 1994, s. 98).  Om sjukvårdspersonal som anser sig ha ett bra 

bemötande inte har tillräcklig kunskap kan barnet eller ungdomen ändå uppleva att de 

blir sämre bemötta vilket skapar ett onödigt vårdlidande. Ökad kunskap om upplevelser 

av att leva med Diabetes typ 1, både hos de drabbade barnen och ungdomarna samt 

deras familjer, kan leda till större förståelse för sjukdomens inverkan på det dagliga 

livet. Detta kan hjälpa sjukvårdspersonal att veta hur de bäst bemöter dessa barn och 

ungdomar och deras familjer. Det finns få studier som undersöker upplevelserna av att 

leva med Diabetes typ 1 ur ett familjeperspektiv. Däremot finns det fler studier som 

undersöker upplevelserna ur enskilda familjemedlemmars perspektiv vilket ytterligare 

motiverar till den här litteraturstudien. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur vardagen påverkas för familjen som helhet utifrån varje 

enskild familjemedlems upplevelse när det finns ett barn eller en ungdom med Diabetes 

typ 1 i familjen. 

 

METOD 

Data 

Studien är en litteraturstudie enligt modell av Axelsson (2012, ss. 203-220) och baseras 

på kvalitativa empiriska studier. Anledningen till att litteraturstudien endast omfattar 

kvalitativa artiklar beror på att sökningarna genererade få kvantitativa artiklar och ingen 

av dem svarade an på syftet. Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och 

PubMed. 

 

Datainsamling 

Artiklar som inkluderades i den här litteraturstudien skulle svara an mot syftet och 

behandla antingen ett barn-, ungdoms-, syskon-, föräldra- eller familjeperspektiv. De 

skulle vara peer reviewed, genomgått forskningsetisk granskning, vara publicerade på 

svenska eller engelska och baseras på empiriska data. Artiklar som publicerats före år 

2006 exkluderades i sökningarna. 

 

Artikelsökningen inleddes med en pilotsökning för att ta reda på hur mycket forskning 

som fanns inom området och för att hitta gångbara sökord. Därefter söktes artiklar inom 

varje kategori, det vill säga barn, ungdomar, syskon, föräldrar och familj. Sedan 

kombinerades sökord som skulle vara mest träffsäkra. Första sökningen i Cinahl 

genererade åtta artiklar inom alla kategorier utom syskon. Det gjordes därför ytterligare 

en sökning med andra sökord som ämnade hitta artiklar som endast berörde den 

kategorin varvid tre artiklar hittades. Samma sökord användes sedan i PubMed där två 

nya artiklar hittades. Eftersom gränssnittet i Cinahl och PubMed är olika gjordes även 

en sökning i MeSH med andra sökord samt ”subheadings” i PubMed vilket genererade 

ytterligare två nya artiklar. Se bilaga 1 för närmare presentation av hur datainsamlingen 

gick till. 
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Totalt genererade sökningarna 15 artiklar som behandlade upplevelser av att leva med 

Diabetes typ 1. Fyra artiklar beskrev ett ungdomsperspektiv, tre artiklar ett 

syskonperspektiv och två artiklar varje övrig kategori. Utöver detta fanns två artiklar 

som behandlade både barns eller ungdomars och deras föräldrars upplevelser. Samtliga 

artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme (CASP). 

 

Dataanlys 

Artiklarna analyserades induktivt. De lästes noggrant flera gånger för att ge en 

uppfattning av materialets innehåll. Under tiden gjordes även anteckningar i artiklarna 

för att identifiera nyckelord, det vill säga meningsbärande begrepp som hittades i flera 

artiklar. Artiklarnas syfte, metod, urval och viktigaste resultat sammanställdes i en 

tabell (se bilaga 2) för att få en lättöverskådlig översikt över materialet. Nyckelordens 

likheter och skillnader identifierades och de som ansågs höra ihop fick bilda 

subkategorier. Viktiga meningar ströks under med överstrykningspennor för att vi skulle 

se vad som hörde till vilket nyckelord och därefter kunna dela in dem i respektive 

subkategori. Subkategorier som ansågs höra ihop bildade sedan kategorier. Under 

analysens gång kontrollerades kontinuerligt att nyckelorden hörde till respektive 

subkategori och att de i sin tur hörde till de kategorier som identifierats. De nyckelord 

och subkategorier som inte passade in i kedjan nyckelord, subkategori och kategori fick 

byta plats för att allt skulle ha ett tydligt sammanhang. 
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier, med respektive subkategorier så som 

beskrivits ovan. I figur 1 nedan presenteras kedjan nyckelord, subkategorier och 

kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Processkarta över nyckelord, subkategorier och kategorier 

 

Ett annorlunda familjeliv 

Kategorin Ett annorlunda familjeliv behandlar hur livet förändras för respektive 

familjemedlem i en familj där ett barn eller en ungdom har Diabetes typ 1. Här 

identifierades tre subkategorier. Upplevelsen av att vara annorlunda handlar om att de 

flesta barnen och ungdomarna med Diabetes typ 1 ville vara som alla andra. Detta 

kunde leda till att de struntade i sin behandling och visar även vad detta innebar för 

familjen. Ett begränsat liv handlar om de många begränsningar som Diabetes typ 1 

medför för familjen. Ökat ansvar på familjen handlar om det ökade ansvar som 

sjukdomen ställde på samtliga familjemedlemmar. 
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Upplevelsen av att vara annorlunda 

Barn och ungdomar med Diabetes typ 1 upplevde att de var annorlunda jämfört med 

sina vänner och att de inte passade in, samtidigt som de kände sig som alla andra 

(Babler & Strickland 2015; Damião & Pinto 2007; Huus & Enskär 2007; Marshall, 

Carter, Rose & Brotherton 2009). Det fanns även de barn och ungdomar som inte alls 

kände sig annorlunda på grund av sin diabetes (Moreira & Dupas 2006), däremot att de 

levde ett annorlunda liv än deras jämnåriga (Marshall et al. 2009). Föräldrarna upplevde 

att andra såg deras familj som annorlunda (Nurmi & Stieber-Roger 2012). De ansåg att 

det var viktigt att deras barn såg sig själva som friska och att de var som andra barn, 

samtidigt som även de upplevde att deras barn var annorlunda på grund av den 

utrustning de alltid var tvungna att ha med sig (Wennick & Hallström 2007). 

 

Barnen och ungdomarna ville inte bli behandlade annorlunda på grund av sin diabetes 

(Marshall et al. 2009). En del upplevde att familjen och vännerna behandlade dem på 

samma sätt som innan de fick diagnosen (Damião & Pinto 2007; Marshall et al. 2009), 

medan andra upplevde att de blev behandlade annorlunda av både föräldrarna, vännerna 

och i skolan (Huus & Enskär 2007). Syskonen upplevde att deras drabbade syskon var 

precis som förut men att de samtidigt hade en osynlig sjukdom som gjorde sig mest 

påmind vid höga eller låga blodsockervärden (Wennick & Hallström 2007). Föräldrarna 

tyckte att deras barn var ”vanliga barn” och att de inte borde behandlas annorlunda, till 

exempel genom att behöva gå undan i skolan och på andra offentliga platser för att ta 

sitt insulin. Föräldrarna insisterade på att barnen inte skulle behöva lämna klassrummet 

för att göra det eftersom det fick barnen att känna sig annorlunda (Nurmi & Stieber-

Roger 2012). 

 

Det hände att ungdomarna struntade i sina insulininjektioner och blodsockerkontroller 

för att inte känna sig annorlunda (Huus & Enskär 2007; Spencer, Cooper & Milton 

2012) och vissa ungdomar tyckte dessutom att det var pinsamt att använda sin 

diabetesutrustning inför andra (Huus & Enskär 2007). Även föräldrar och syskon 

uppmärksammade att de drabbade ungdomarna försökte gömma sin diabetes på grund 

av att de skämdes eller för att inte på något sätt framstå som annorlunda (Carroll & 

Marrero 2006b; Herrman 2010). Att ungdomarna ville passa in till den grad att de 

nonchalerade sin behandling tyckte föräldrarna hade stor negativ inverkan på 

ungdomarnas förmåga till egenvård. Det fanns även de ungdomar som stannade hemma 

eftersom de prioriterade behandlingen men skämdes över sin diabetes. Det fanns dock 

en del ungdomar som inte hade några problem med att injicera insulin offentligt 

(Spencer, Cooper & Milton 2012), var öppna om sin diabetes och tog hjälp av andra i 

sin omgivning (Carroll & Marrero 2006b). 

 

Ett begränsat liv 

Familjerna ansåg att Diabetes typ 1 hade både en kroppslig och social påverkan 

(Herrman 2010; Huus & Enskär 2007; Marshall et al. 2009; Wennick, Lundqvist & 

Hallström 2009). Sjukdomen kom alltid i första hand och hela familjen blev tvungen att 

anpassa sig efter de rutiner och begränsningar som sjukdomen krävde samt planera 

familjesituationen efter den (Huus, Castor, Rosander & Enskär 2012; Moreira & Dupas 

2006). Familjerna tyckte att Diabetes typ 1 gjorde intrång i deras liv (Marshall et al. 

2009) och att rutinerna dominerade familjelivet (Loos & Kelly 2006). Barnen, 
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ungdomarna och föräldrarna upplevde att spontaniteten försvann då allt måste planeras 

(Huus et al. 2012; Huus & Enskär 2007; Marshall et al. 2009; Wennick & Hallström 

2007; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Föräldrarna upplevde även att de 

förlorat sin frihet (Marshall et al. 2009). Fasta rutiner var dock en hjälp för föräldrarna 

och ungdomarna att integrera sjukdomen i familjens liv och för att skapa någon form av 

kontroll (Spencer, Cooper & Milton 2012). Föräldrarna upplevde att Diabetes typ 1 

ökade bördorna hos deras ungdomar, vilket hindrade dem från att vara impulsiva på det 

sätt som ungdomar brukar vara då det kunde vara direkt farligt för dem (Carroll & 

Marrero 2006b). 

 

Rutiner och vanor kring kosten ändrades i och med diagnosen (Damião & Pinto 2007; 

Spencer, Cooper & Milton 2012). Barnen såg den nya kosten och att behöva ta insulin 

som begränsningar och hinder i vardagen (Marshall et al. 2009; Moreira & Dupas 2006; 

Wennick & Hallström 2007). Varje gång barnen och ungdomarna skulle äta något var 

de tvungna att testa sitt blodsocker, vilket var en process som ansågs besvärlig (Babler 

& Strickland 2015). Syskonen kände sig arga och frustrerade över restriktionerna som 

även gällde dem, till exempel att val av mat begränsades (Herrman 2010), vilket också 

föräldrarna uppmärksammade (Huus et al. 2012). Trots att kostrestriktionerna ofta 

gällde hela familjen (Herrman 2010; Huus et al. 2012) så fanns det familjer som inte 

begränsade kosten för de friska syskonen. Detta kunde dock framkalla känslor av dåligt 

samvete eller orättvisa hos de friska syskonen, att de blev erbjudna eller åt saker som de 

drabbade barnen och ungdomarna inte fick äta (Herrman 2010). Det finns dock studier 

som visar att en del familjer inte såg kostrestriktionerna som en begränsning utan som 

något positivt då hela familjen åt nyttigare och på regelbundna tider (Herrman 2010; 

Huus et al. 2012; Huus & Enskär 2007). 

 

Diabetes typ 1 störde familjernas dagliga liv och kunde avbryta aktiviteter på grund av 

diabetesrelaterade procedurer som att kontrollera blodsockret (Herrman 2010; Huus et 

al. 2012; Loos & Kelly 2006; Marshall et al. 2009), vilket kunde vara stressande för 

syskonen (Herrman 2010). Syskonen till barn med Diabetes typ 1 såg negativt på att 

deras syskon inte hade kontroll över sina liv och aktiviteter, då de kunde bli tvungna att 

ställa in något de planerat på grund av för höga eller för låga blodsockervärden. 

Syskonen uttryckte även frustration över att de drabbade barnens och ungdomarnas 

aktiviteter begränsades på andra sätt, speciellt övernattningar hos kompisar (Herrman 

2010) då föräldrarna inte litade på att andra klarade av att hjälpa till med behandlingen 

eller skulle agera rätt i en diabetesrelaterad nödsituation (Nurmi & Stieber-Roger 2012). 

Barnen och ungdomarna upplevde att de inte kunde vara hemifrån så länge som de ville 

och att de behövde höra av sig till föräldrarna för att tala om var de var och hur de 

mådde (Wennick & Hallström 2007). I Damião & Pintos (2007) studie insåg 

ungdomarna att behandlingen kunde integreras i deras vardag genom att organisera 

tiden och planera, så att de skötte sjukdomen utan att behöva avbryta sina aktiviteter. 

 

Ökat ansvar på familjen 

Diabetes typ 1 ställde mycket höga krav på ansvar för så pass unga personer (Carroll & 

Marrero 2006b). Föräldrarna tyckte att sjukdomen hade en negativ inverkan på deras 

barns och ungdomars utveckling eftersom den hindrade dem från att ”bara vara barn” 

(Carroll & Marrero 2006b; Moreira & Dupas 2006; Sparapani de Cássia, Jacob & 
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Nascimento 2015). Att ungdomarna visade ansvar för sin diabetes innebar att de förstod 

att det var viktigt att ta ansvar samt att de kunde se konsekvenserna av sitt handlande 

(Babler & Strickland 2015). Syskonen uppmärksammande sjukdomens negativa 

påverkan på familjen såsom det stora ansvaret som lades på deras föräldrar och 

stressorer inom familjen (Herrman 2010). 

 

Både föräldrarna och syskonen ansåg att barnen och ungdomarna med Diabetes typ 1 

var mer mogna än jämnåriga på grund av det ökade ansvaret sjukdomen ställde på dem 

(Carroll & Marrero 2006b; Wennick & Hallström 2007). Ungdomarna upplevde även 

själva att de var mer mogna än andra i deras ålder (Huus & Enskär 2007). I Wennick, 

Lundqvist och Hallströms (2009) studie lät föräldrarna till äldre barn och ungdomar 

dem själva berätta om Diabetes typ 1 för sin omgivning. Föräldrarna tyckte att deras 

barn och ungdomar tog ett stort ansvar för deras diabetes när de var i skolan då de i stort 

sett tog hand om behandlingen själva (Wennick & Hallström 2007; Wennick, Lundqvist 

& Hallström 2009). 

 

Syskonen antingen ville eller var tvungna att ta ansvar över och se efter de drabbade 

barnen och ungdomarna när de var ensamma hemma, till exempel hjälpa till vid 

blodsockerkontroller och se till att de drabbade syskonen fick mat i tid (Huus et al. 

2012; Loos & Kelly 2006). Ett ansvarsområde som ansågs extra viktigt av syskonen var 

att hjälpa till när hypoglykemier uppstod, vare sig föräldrarna var närvarande eller inte 

(Huus et al. 2012; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Syskonen fick dessutom ta 

ett större ansvar över sina egna liv (Huus et al. 2012). Syskonen ansåg att ansvaret de 

tog över sina drabbade syskon lärde dem om ansvar generellt, gjorde dem mer mogna 

och stärkte deras självförtroende (Herrman 2010). Även föräldrarna ansåg att det ökade 

ansvaret ledde till en större mognad hos de friska syskonen (Huus et al. 2012). 

 

En oförutsägbar tillvaro 

Kategorin En oförutsägbar tillvaro handlar om att Diabetes typ 1 är en oberäknelig 

sjukdom. Här identifierades två subkategorier. En ständig oro handlar om att Diabetes 

typ 1 orsakade mycket oro över de drabbade barnen och ungdomarna hos samtliga 

familjemedlemmar. Svårkontrollerad sjukdom handlar om hur svårt det var att 

kontrollera sjukdomen och de svängande blodsockervärdena. 

 

En ständig oro 

För föräldrarna innebar skötseln av deras barns och ungdomars diabetes stress och oro 

(Herrman 2010; Marshall et al. 2009). Barnen och ungdomarna var alltid i föräldrarnas 

tankar varför de inte hade förmåga att ”stänga av”, oron fanns alltid där (Marshall et al. 

2009; Wennick & Hallström 2007). Även syskonen kände en konstant oro och 

känslomässig stress över de drabbade barnen och ungdomarna (Herrman 2010, Loos & 

Kelly 2006). Barnen och ungdomarna var rädda för smärtan som behandlingen förde 

med sig (Babler & Strickland 2015; Damião & Pinto 2007; Loos & Kelly 2006; 

Marshall et al. 2009; Moreira & Dupas 2006; Sparapani de Cássia, Jacob & Nascimento 

2015; Wennick & Hallström 2007) och deras friska syskon kände sig ledsna och oroliga 

över att de var tvungna att utstå dessa smärtsamma procedurer (Herrman 2010; Huus et 

al. 2012; Loos & Kelly 2006). Det fanns även en rädsla i familjen över att barnen och 
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ungdomarna med Diabetes typ 1 skulle dö (Loos & Kelly 2006, Moreira & Dupas 

2006). De friska syskonen oroade sig över att själva få Diabetes typ 1 (Herrman 2010; 

Huus et al. 2012; Loos & Kelly 2006), vilket även föräldrarna var oroliga för (Loos & 

Kelly 2006). 

 

Föräldrarna och syskonen var konstant rädda för att de drabbade barnen och 

ungdomarna skulle få hypoglykemier (Herrman 2010; Huus et al. 2012; Wennick & 

Hallström 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). De drabbade ungdomarna var 

själva rädda för att få hypoglykemier, särskilt under träning (Burke & Dowling 2007). 

Föräldrarna var uppe mycket på nätterna för att kontrollera barnens och ungdomarnas 

blodsocker (Herrman 2010; Wennick & Hallström 2007; Wennick, Lundqvist & 

Hallström 2009). De kände även en oro över att något skulle hända när de inte var 

närvarande (Herrman 2010), till exempel när deras barn och ungdomar var iväg på olika 

aktiviteter eller hos sina vänner. De ansåg att det var riskfyllt eftersom de inte kunde lita 

på att andra skulle agera rätt i en diabetesrelaterad nödsituation (Nurmi & Stieber-Roger 

2012). Oberoende av barnens och ungdomarnas ålder eller deras förmåga att sköta sin 

diabetes så kände föräldrarna och även syskonen att de var tvungna att titta till dem 

emellanåt för att försäkra sig om att barnen och ungdomarna mådde bra (Marshall et al. 

2009; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). 

 

När barnens och ungdomarnas kunskap om Diabetes typ 1 och dess innebörd ökade var 

föräldrarna oroliga för att de inte skulle acceptera sjukdomen (Marshall et al. 2009). De 

drabbade barnens och ungdomarnas framtida hälsa var något som oroade samtliga 

familjemedlemmar (Herrman 2010; Marshall et al. 2009; Moreira & Dupas 2006; 

Sparapani de Cássia, Jacob & Nascimento 2015; Spencer, Cooper & Milton 2012). 

Föräldrarna oroade sig över att barnen och ungdomarna prioriterade andra saker framför 

att sköta sin diabetes (Marshall et al. 2009). En del barn och ungdomar oroade sig mer 

över de låga blodsockervärdena än de höga, vilket skapade oro hos föräldrarna då höga 

blodsockervärden kunde resultera i framtida komplikationer (Carroll & Marrero 2006b; 

Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Föräldrarna kände oro över att deras barn och 

ungdomar skulle växa upp och bli självständiga men visste samtidigt att de var tvungna 

att acceptera detta och lita på deras barns och ungdomars val och beslut och istället 

finnas där som stöd. De oroade sig också över hur de skulle kunna skydda sina barn och 

ungdomar i framtiden (Marshall et al. 2009). Föräldrarna upplevde efter en tid att de 

inte längre behövde tänka på sjukdomen konstant, men oron för barnen och ungdomarna 

fanns ändå kvar (Wennick & Hallström 2007). 

 

Svårkontrollerad sjukdom 

Diabetes typ 1 ansågs oförutsägbart av familjerna, något som till exempel fungerade ena 

dagen fungerade inte alls nästa dag (Marshall et al. 2009; Moreira & Dupas 2006; 

Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Det fanns så många faktorer som påverkade 

blodsockret att det var omöjligt att ta hänsyn till alla, till exempel kunde känslor och 

hormoner påverka (Damião & Pinto 2007; Wennick & Hallström 2007). 

Blodsockernivåerna blev därför inte alltid som förväntade (Babler & Strickland 2015). 

Ibland kände barnen och ungdomarna för att ge upp på grund av bördan sjukdomen lade 

på dem (Babler & Strickland 2015; Moreira & Dupas 2006; Wennick & Hallström 

2007). 
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Syskonen lärde sig att sjukdomen var svår att kontrollera, och även om det verkade vara 

under kontroll krävdes ändå uppsyn över de drabbade barnen och ungdomarna 

(Herrman 2010). Mammorna kände orättvisa över att hur mycket de än ansträngde sig 

för att hålla sina barns och ungdomars blodsockernivåer bra så fanns det ändå risk att de 

skulle drabbas av komplikationer senare i livet. Papporna kände frustration över att 

deras barns och ungdomars insulinbehov ständigt förändrades vilket innebar att 

insulindoserna inte var bestående (Wennick & Hallström 2007). Familjerna ansåg dock 

att det efter en tid blev normalt att leva med Diabetes typ 1 trots dess oförutsägbarhet 

(Marshall et al. 2009; Moreira & Dupas 2006; Wennick & Hallström 2007). 

 

Förändrade relationer 

Kategorin Förändrade relationer berör familjernas relationer och hur de förändrades i 

och med diabetesdiagnosen. Här identifierades två subkategorier. Relationer inom 

familjen handlar om hur Diabetes typ 1 stärkte familjebanden men även skapade fler 

konflikter. Relationer utanför familjen handlar bland annat om hur relationen till skolan 

påverkades samt om den nya relationen med hälso- och sjukvården. 
 

Relationer inom familjen 

Ungdomarna med Diabetes typ 1 märkte att sjukdomen medförde förändringar inom 

familjen. Både familjedynamiken och familjerelationerna förändrades för att integrera 

sjukdomen i familjelivet (Damião & Pinto 2007). Diabetes typ 1 stärkte även 

familjebanden och gjorde att familjemedlemmarna kom varandra närmare (Herrman 

2010; Damião & Pinto 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). En del föräldrar 

upplevde att de förlorat sina tidigare friska barn och ungdomar och att det blev en 

förändring i anknytningen då barnen och ungdomarna blev mer beroende av dem 

(Marshall et al. 2009). Samtidigt kunde det skapas särskilt starka band mellan 

föräldrarna och de drabbade barnen och ungdomarna (Wennick, Lundqvist & Hallström 

2009). Syskonen upplevde å andra sidan att de fick mindre tid och uppmärksamhet av 

föräldrarna (Huus et al. 2012; Loos & Kelly 2006), vilket kunde leda till avundsjuka 

(Herrman 2010). Syskonen kände sig ofta försummade, åsidosatta och upplevde att livet 

var orättvist (Huus et al. 2012). 

 

Syskonen kände att de på grund av sjukdomen behövde visa omtanke och sympati för 

de drabbade syskonen (Wennick & Hallström 2007). Syskonrelationerna inom 

familjerna stärktes genom den omtanke som syskonen visade de drabbade barnen och 

ungdomarna (Loos & Kelly 2006), till exempel genom att alltid ha med sig druvsocker 

(Wennick, Lundqvist & Hallström 2009) eller genom att ge stöd och tröst under 

smärtsamma procedurer (Huus et al. 2012; Loos & Kelly 2006). I Burke och Dowlings 

(2007) studie berättade ungdomarna att deras föräldrar, syskon och övrig familj var ett 

stöd i behandlingen. De flesta syskonen var delaktiga i behandlingen och en del såg det 

inte som en börda utan det var något som de själva ville (Huus et al. 2012; Loos & 

Kelly 2006), medan andra tyckte att det var påfrestande (Herrman 2010). Delaktigheten 

i behandlingen bidrog också till att syskonrelationerna stärktes och många syskon 

agerade ”extraföräldrar” när deras föräldrar inte var närvarande (Loos & Kelly 2006). 
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Diabetes typ 1 kunde även ha en negativ inverkan på familjen och orsaka bråk och 

konflikter. Syskonen uppmärksammade bråk mellan föräldrarna där föräldrarna till 

exempel skyllde på varandra för höga blodsockervärden. Konflikter kunde uppstå 

mellan syskonen och föräldrarna om syskonen inte följde diabetesvården till exempel 

genom att smyga in sötsaker till de drabbade barnen och ungdomarna (Herrman 2010).  

Det uppstod även konflikter mellan föräldrarna och de drabbade barnen och 

ungdomarna när de ville bli självständiga eller vid oenighet kring diabetesbehandlingen 

och ifall behandlingen hade utförts eller inte (Babler & Strickland 2015; Marshall et al. 

2009). När de drabbade barnen och ungdomarna hade högt eller lågt blodsocker 

påverkade det deras humör, något som syskonen försökte ta hänsyn till genom att inte 

själva tappa humöret just under dessa stunder (Loos & Kelly 2006). Att syskonen tog ett 

ansvar i de drabbade barnens och ungdomarnas diabetes kunde orsaka konflikter mellan 

dem (Herrman 2010).  

 

Föräldrarna upplevde att deras roll förändrades i och med diabetesdiagnosen då de var 

tvungna att påminna om egenvård (Spencer, Cooper & Milton 2012) och dagligen både 

tog hand om sina barn och skadade dem med behandlingen (Marshall et al. 2009). De 

fick även agera advokater åt sina barn för att skydda dem mot misskötsel och okunskap 

(Nurmi & Stieber-Roger 2012). Ungdomarna upplevde att processen att frigöra sig från 

sina föräldrar var annorlunda för dem än för ungdomar som inte hade diabetes eftersom 

de hade ett större ansvar (Huus & Enskär 2007). Det var svårt för föräldrarna att hitta en 

balans i familjelivet mellan att ha kontroll över barnets eller ungdomens diabetes och att 

släppa på den kontrollen för att ge dem mer självständighet (Babler & Strickland 2015; 

Carroll & Marrero 2006b; Huus & Enskär 2007; Marshall et al. 2009; Spencer, Cooper 

& Milton 2012; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). 

 

Svårigheten att ge sina barn och ungdomar ansvaret för egenvården grundade sig i oro 

över deras framtida hälsa och risken för komplikationer (Marshall et al. 2009; Spencer, 

Cooper & Milton 2012), vilket resulterade i att föräldrarna tjatade mer på sina barn och 

ungdomar (Carroll & Marrero 2006b; Huus & Enskär 2007; Wennick, Lundqvist & 

Hallström 2009). Barnen och ungdomarna tyckte att föräldrarnas ”tjat” var irriterande 

men en del tyckte att det behövdes (Huus & Enskär 2007; Spencer, Cooper & Milton 

2012). Vissa föräldrar delade dock ansvaret med sina barn och ungdomar (Spencer, 

Cooper & Milton 2012) i syfte att försöka förhindra framtida komplikationer (Wennick, 

Lundqvist & Hallström 2009). Om barnen och ungdomarna var stickrädda kunde det 

hindra dem från att bli självständiga då de blev beroende av sina föräldrars hjälp med 

insulininjektioner och blodsockerkontroller (Damião & Pinto 2007; Sparapani de 

Cássia, Jacob & Nascimento 2015). 

 

Relationer utanför familjen 

Föräldrarnas relation till skolan förändrades genom det ökade ansvaret Diabetes typ 1 

ställde på omgivningen och den oro för barnen som detta framkallade hos dem. Det 

skapade svårigheter för föräldrarna att lita på att skolan kunde hantera deras barns och 

ungdomars diabetes samt skapade frustration över att inte skolan kunde hjälpa deras 

barn och ungdomar ytterligare (Carroll & Marrero 2006b; Nurmi & Stieber-Roger 

2012). I Carroll och Marreros (2006b) studie ansåg föräldrarna att ungdomarna med 

Diabetes typ 1 hade det svårare i skolan jämfört med sina jämnåriga då för höga eller för 
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låga blodsockervärden hade negativ inverkan på ungdomarnas prestation. Föräldrarna 

lade ner mycket tid och ansträngning i att informera skolpersonalen om Diabetes typ 1 

och dess behandling och om skolan var välinformerad kände föräldrarna en ökad tillit 

(Nurmi & Stieber-Roger 2012). Okunskap hos skolpersonalen skapade oro hos 

föräldrarna eftersom det kunde leda till dålig självkänsla, sämre betyg och skada på den 

fysiska hälsan hos ungdomarna (Carroll & Marrero 2006b). En del föräldrar och 

ungdomar upplevde att de fick ett bra stöd från skolan, medan andra tyckte att det inte 

riktigt fanns utrymme för att sköta sin behandling i skolan (Burke & Dowling 2007; 

Nurmi & Stieber-Roger 2012). 

 

Föräldrarna och deras barn och ungdomar upplevde generellt att andra inte förstod vad 

Diabetes typ 1 innebar och att de av den anledningen mest höll sjukdomen inom 

familjen (Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). När barnen och ungdomarna mötte 

okunskap från andra undvek de helst att prata med dem då de tyckte att det var tröttsamt 

att förklara flera gånger (Damião & Pinto 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström 

2009). Ungdomarna upplevde även att de personerna tyckte synd om dem vilket gjorde 

dem irriterade (Damião & Pinto 2007). Barnen var rädda för att bli dömda av andra på 

grund av sin diabetes och bli ensamma, varför de inte vågade berätta för alla om sin 

sjukdom (Moreira & Dupas 2006). Okunskap hos andra kunde skapa stress hos 

föräldrarna (Nurmi & Stieber-Roger 2012). Mammorna upplevde ofta att deras vänner 

och bekanta förväxlade Diabetes typ 1 med Diabetes typ 2 vilket irriterade dem då de 

kunde få kommentarer om att barnen och ungdomarna ätit för mycket sötsaker 

(Wennick & Hallström 2007). 

 

Familjen fick en ny relation med hälso- och sjukvården då Diabetes typ 1 innebar 

regelbundna kontroller på sjukhuset (Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Det var 

viktigt för familjerna att ha en positiv relation till sjukvårdspersonalen (Spencer, Cooper 

& Milton 2012). Barnen, ungdomarna och föräldrarna såg sig själva som experter på 

Diabetes typ 1 och att de visste bäst hur sjukdomen betedde sig men att de ändå 

behövde stödet från sjukvårdspersonalen (Spencer, Cooper & Milton 2012; Wennick & 

Hallström 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Föräldrarna kunde uppleva att 

syskonen inte fick någon utbildning av sjukvårdspersonalen överhuvudtaget (Loos & 

Kelly 2006) och de drabbade barnen och ungdomarna att sjukvårdpersonalen främst 

vände sig till deras föräldrar. Det innebar att de inte förstod eller fick ut så mycket av 

besöken (Wennick, Lundqvist & Hallström 2009). Enligt en studie av Wennick och 

Hallström (2007) kunde föräldrarna uppfatta HbA1c-värdet som ett betyg på hur de 

skött sig. En del upplevde att de blev övervakade av hälso- och sjukvården och att 

sjukvårdspersonalen aldrig blev nöjda (Wennick & Hallström 2007). Alla besök på 

sjukhuset medförde att barnen och ungdomarna, föräldrarna och i viss mån även 

syskonen missade tid både i skolan och på arbetet (Wennick, Lundqvist & Hallström 

2009). 

 

Att ha kontakt med andra familjer i liknande situationer kunde få familjerna att känna en 

samhörighet (Nurmi & Stieber-Roger 2012). Vetskapen om att det fanns andra i samma 

situation kunde vara en tröst för barnen och ungdomarna (Moreira & Dupas 2006). Det 

kändes även meningsfullt att få dela med sig av sin kunskap till familjer där ett barn 

eller en ungdom nyligen diagnostiserats med Diabetes typ 1 (Nurmi & Stieber-Roger 

2012). Ungdomarna ville utbilda och motivera andra samt vara förebilder för yngre barn 
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med Diabetes typ 1 för att hjälpa dem hantera sin sjukdom (Babler & Strickland 2015). 

Det kändes viktigt för föräldrarna att deras barn fick träffa och umgås med andra som 

hade sjukdomen då det fick dem att känna sig mindre ensamma (Nurmi & Stieber-

Roger 2012). Syskonen tyckte att sjukdomen både bidrog till att de drabbade barnen 

kunde få nya vänner och att deras eget sociala nätverk utökades genom att bland annat 

träffa andra barn med kroniska/långvariga sjukdomar (Herrman 2010). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur vardagen för varje enskild 

familjemedlem samt familjen som helhet påverkas när ett barn eller en ungdom i 

familjen har Diabetes typ 1. Litteraturstudiens metod utgick från en modell av Axelsson 

(2012, ss. 203-220). Val av metod grundade sig i att vi ville sammanställa studier om 

varje enskild familjemedlems upplevelse till ett familjeperspektiv. En fördel med 

litteraturstudier är att om det finns mycket tidigare forskning inom ett område så kan det 

sammanställas i en enskild studie. 

 

Databaserna som användes vid datainsamlingen var Cinahl och PubMed eftersom de är 

lämpade för ämnesområdet. Det finns andra lämpliga databaser men de här databaserna 

kände vi oss mest trygga med och hade viss erfarenhet av. Att använda databaser vi har 

kännedom om ses som en fördel eftersom möjligheten är större att erhålla större djup 

och bredd i artikelsökningen. En möjlig nackdel med att inte använda andra databaser är 

risken att artiklar missas vilka hade kunnat besvara syftet. Att använda flera databaser 

kan stärka trovärdigheten. 

 

Under analysen identifierade vi nyckelord som sedan kategoriserades till subkategorier. 

Det var stundtals svårt att dela in nyckelord under respektive subkategori då många av 

nyckelorden kunde tillhöra flera subkategorier. Resultatet består enbart av kvalitativa 

artiklar vilket beror på att våra artikelsökningar endast genererade ett fåtal kvantitativa 

artiklar och ingen av dem svarade an på syftet. Trovärdigheten stärktes även under 

dataanalysen genom att vi båda först analyserade data enskilt och slutligen gemensamt. 

Vi diskuterade med varandra för att säkerställa att textens innehåll uppfattats på samma 

sätt och kunde därmed se över både vår egen och varandras förförståelse. Att 

kontinuerligt arbeta med förförståelsen menar Wallengren och Henricson (2012, s. 489) 

ökar trovärdigheten. 

 

Det var svårt att besvara hur vardagen för familjen som helhet påverkades då det finns 

ett begränsat utbud av artiklar som behandlar hela familjens upplevelser. Det resulterade 

i att främst inkluderades artiklar som behandlade varje enskild familjemedlems 

perspektiv för sig och sedan sammanfogades de olika perspektiven till ett 

familjeperspektiv. Det kan därmed finnas en risk att den här litteraturstudiens resultat 

inte ger en korrekt bild av hur hela familjens vardag påverkas då resultatet troligen blivit 

något annat om artiklarna som analyserats ämnat undersöka ett familjeperspektiv. 

Antalet artiklar inom varje perspektiv är relativt jämt fördelat förutom att dubbelt så 

många artiklar behandlar ungdomarnas perspektiv, vilket kan framträda i resultatet. 
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Initialt var tanken att endast inkludera artiklar där barnen och ungdomarna haft sin 

diabetesdiagnos i minst ett år för att undvika den första tiden som kan vara chockartad 

för familjerna. På grund av de olika perspektiven och att tid sedan diagnos inte alltid 

angavs i studierna kunde vi inte garantera att det gått minst ett år sedan diagnos varför 

detta inklusionskriterie togs bort. Vi är dock medvetna om att upplevelserna av Diabetes 

typ 1 skiljer sig åt beroende på hur länge diagnosen funnits i familjen. Vidare skiljer sig 

upplevelserna åt beroende på barnens och ungdomarnas ålder och därför har vi valt att 

vara tydliga med vilken ålderskategori som åsyftas i resultatet. 

 

Det är en relativt stor spridning i resultatet vad gäller artiklarnas härkomst. De enda 

världsdelar som inte finns representerade är Afrika och Asien. De flesta artiklar kommer 

från industriländer. Fyra studier har dock utförts i Brasilien som i vissa sammanhang ses 

som ett utvecklingsland men som har en hög samhällsutveckling. Detta anser vi ger en 

bra överförbarhet av resultatet till världens industriländer. Litteraturstudiens 

överförbarhet är en annan faktor som stärker trovärdigheten (Friberg 2012, ss. 161-162). 

 

Vi valde att exkludera artiklar som var äldre än tio år för att få så aktuell forskning som 

möjligt. Diabetesvården har utvecklats de senaste tio åren varför nyare forskning 

förmodligen gett ett lite annorlunda resultat och varit mer aktuell. Att endast inkludera 

artiklar som publicerats närmare i tid genererade dock inte tillräckligt många träffar. 

Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade och dessutom granskade av oss med hjälp 

av CASP. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att problematisera och diskutera litteraturstudiens resultat utifrån våra tre 

kategorier Ett annorlunda familjeliv, En oförutsägbar tillvaro och Förändrade relationer. 

 

Strävan efter att vara som alla andra  

I resultatet framgår att en del ungdomar inte sköter sin behandling för att undvika att 

känna sig annorlunda. Detta skapar ytterligare oro hos deras familjer. Andra ungdomar 

undviker istället sociala sammanhang eftersom de skäms över sin diabetes. Precis som 

resultatet i den här litteraturstudien visar Lambert och Keoghs (2015) sammanställning 

av tidigare forskning om barns och ungdomars strävan efter att känna sig normala, att 

det kan ha en negativ inverkan på egenvården. Vissa familjer pratade inte om 

sjukdomen öppet i hemmet vilket ledde till att barnen och ungdomarna inte vågade prata 

om sin sjukdom utanför hemmet. Många utav barnen och ungdomarna upplevde att det 

var besvärande att få uppmärksamhet på grund av sin sjukdom, till exempel att andra 

tittade på dem eller ställde frågor. Lambert och Keoghs (2015) studie visar även att när 

personer i barnens och ungdomarnas närhet visade omtanke ledde det till att de fick ett 

ökat självförtroende. Detta hjälpte dem att känna att de kunde leva ett normalt liv. Även 

kunskap hjälpte en del barn och ungdomar att normalisera sjukdomen. Att umgås med 

andra i deras ålder med kroniska/långvariga sjukdomar hjälpte dem också att känna sig 

normala. 

 

Ungdomsåren är en tid där många inte vill utmärka sig utan strävar efter att ”vara som 

alla andra”. Det kan komma i konflikt med att de måste sköta sin diabetes (Haugstvedt 
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s. 343). Att i hemmet inte prata öppet om sjukdomen kan vara en möjlig orsak till varför 

barnen och ungdomarna inte vågade prata om sin sjukdom offentligt. Vår reflektion är 

att om sjukdomen inte normaliseras i hemmet kommer barnen och ungdomarna troligen 

inte att prata om den med andra människor då de strävar efter att vara som alla andra. 

Om barnen och ungdomarna på grund av skam undviker sociala sammanhang anser vi 

att det kan leda till minskad livskvalitet samt ett sjukdomslidande som kan leda till ett 

livslidande. I detta fallet är det inte sjukdomen i sig, utan skammen över sjukdomen, 

som begränsar barnen och ungdomarna. Här spelar även sjuksköterskan en viktig roll 

genom att stärka deras självförtroende och hjälpa dem att acceptera sin sjukdom. 

Dahlberg och Segesten (2010 s. 133) talar om kroppen som tillgång till livet. Alla 

kroppsliga förändringar innebär således en förändring i tillgången till livet. Vid 

kronisk/långvarig sjukdom blir förändringen särskilt påtaglig eftersom det skadade eller 

dysfunktionella i kroppen orsakar ett lidande som påverkar hela livet på ett eller annat 

sätt. 

 

I linje med Lambert och Keoghs (2015) resultat visar Berntsson, Berg, Brydolf och 

Hellströms (2007) studie att ungdomar behöver kunskap för att ha möjlighet att 

acceptera sin kroniska/långvariga sjukdom och se den som en del av deras liv. De 

behöver kunskap om hur den friska kroppen fungerar, effekterna av deras medicinska 

behandling, individuella kroppsliga reaktioner och hur de ska agera i situationer som 

uppstår på grund av sjukdomen. Detta leder till att ungdomarnas ångest och rädsla 

minskar, när de vet hur de ska lösa sjukdomsrelaterade problem. Dahlberg och Segesten 

(2011, s. 154) belyser vikten av att i vårdandet ha livsvärlden som grund, detta för att ha 

ett öppet och följsamt förhållningssätt så patientens livsvärld kan synliggöras. På så vis 

kan patientens erfarenheter och eventuellt komplexa vardag uppmärksammas. 

 

I en studie av Abbott, Cairns och Davies (2008) undersöktes ett program där barn och 

ungdomar med olika kroniska/långvariga sjukdomar, däribland diabetes, träffades och 

gjorde olika gruppövningar. Syftet var bland annat att förbättra beslutstagande och 

problemlösning samt prata om rädslor kring sin sjukdom. Programmet gav barnen och 

ungdomarna ett ökat självförtroende i sociala sammanhang och det var uppskattat att 

träffa andra jämnåriga med kroniska/långvariga sjukdomar. Träffarna fick dem att 

känna sig mer normala och mindre isolerade eftersom de kunde känna igen sig i 

varandras situationer (Abbott, Cairns & Davies 2008). Känslan av att vara annorlunda 

kan drabba hela familjen eftersom sjukdomen påverkar alla familjemedlemmar och hela 

familjens vardag. De har en ”oinbjuden gäst” som inte alla familjer har. Knafl och 

Deatricks (2002) studie visar att familjer med ett kroniskt/långvarigt sjukt barn eller 

ungdom har stor fokus på sjukdomen, att det sker en förändring i föräldraskapet, att det 

blir ökade konflikter i familjen och att föräldrarnas livskvalitet minskar. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 95) beskriver hur känslan av att vara annorlunda kan leda till en 

känsla av ensamhet, trots att det finns personer runt omkring. Även en känsla av att inte 

höra till kan infinna sig. Om sjukdomen skapar en känsla av att vara annorlunda och det 

leder till ensamhet ser vi risker med det även kan skapas ett livslidande, eftersom 

livslidande innefattar sjukdomens påverkan på det sociala livet.  

 

Känslan av att vara annorlunda kan gälla alla medlemmar i familjen och således även 

känslan av ensamhet, att personer i deras omgivning som inte själva på nära håll lever 

med Diabetes typ 1 kan förstå hur det är. Sjuksköterskan kan ordna träffar, liknande 
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dem från Abbott, Cairns och Davies (2008) studie, eller informera om olika event för 

familjer med barn eller ungdomar med Diabetes typ 1 där de får möjlighet att träffas. 

Det kan för hela familjen leda till en känsla av att höra samman, att det finns andra 

familjer i samma situation samt minska känslan av att vara annorlunda. Hänsyn bör 

dock tas till att inte alla fungerar på samma sätt och att det säkerligen finns personer 

som inte skulle se detta som ett bra alternativ. Sjuksköterskan måste då lägga all 

eventuell förförståelse åt sidan, se till personens levda erfarenhet och livsvärld och 

därigenom ta reda på hur han eller hon erfar och ser på hälsa och vårdande (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 154-155).  

 

Konsekvenser till följd av oro 

Livet är oförutsägbart, det vill säga att det aldrig går att förutspå vad som kommer att 

hända. Livets oförutsägbarhet är dock något som ofta förhåller sig oreflekterat ända till 

exempelvis kronisk/långvarig sjukdom drabbar människan. Det finns många saker 

familjerna med ett barn eller en ungdom med Diabetes typ 1 oroar sig över. Vi anser att 

det viktigaste sjuksköterskan kan göra är att försöka förstå familjemedlemmarnas olika 

livsvärldar och bekräfta deras oro, inte nonchalera eller försöka förminska den. 

 

Föräldrar kan uppleva att de har mer oro och ett svårare föräldraskap än andra föräldrar 

utan barn med Diabetes typ 1. Den ökade oron hos föräldrarna kan ha en negativ 

inverkan på deras barn med depressiva symtom och lägre livskvalitet som följd. Oron 

kan även leda till ökade konflikter inom familjen samt ett ökat kontrollbehov hos 

mammor som dessutom kan bli överbeskyddande. Under nätterna är föräldrar oroliga 

över att barnen ska få hypoglykemi varför de är uppe på nätterna och kontrollerar 

blodsockret. Även måltider där barnen inte äter upp sin mat orsakar mycket oro hos 

föräldrarna. Höga stressnivåer hos föräldrarna har visat sig vara förenat med ökad risk 

för ångest och depressiva symtom (Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey 2012). Att 

vara mer eller mindre ständigt orolig anser vi orsaka ett livslidande för de här 

föräldrarna och familjerna. Wiklund (2003, ss. 108-109) beskriver livslidandet som 

något som påverkar en persons liv i helhet, attityden till sig själv samt personens 

verklighet. Det är även förknippat med upplevelsen av att inte leva upp till sin roll och 

en rädsla över att inte ha samma funktion på arbetet och i det sociala livet som förut. 

 

I en studie Monaghan, Herbert, Cogen och Streisand (2014) undersöktes hur sömnen 

hos föräldrarna till yngre barn med Diabetes typ 1 påverkades av sjukdomen. Nästan 

hälften av föräldrarna var uppe på nätterna och kontrollerade sina barns blodsocker i 

stort sett varje natt och 79% uppgav att de nattliga blodsockerkontrollerna störde deras 

sömn. I relation till WHOs (u.å.) definition av hälsa är det troligen inte många föräldrar 

till barn och ungdomar med Diabetes typ 1 som skulle kunna säga sig ”ha hälsa”. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) är hälsa däremot mångdimensionellt och ett 

tillstånd som ständigt förändras. Det involverar hela människan och både den aktuella 

men även totala livssituationen spelar en roll. Hälsa har en djupare mening än frånvaro 

av sjukdom och handlar om att känna en inre balans samt jämvikt i förhållande till 

personer i omgivningen och övriga livet. Känslan av hälsa kan infinna sig trots sjukdom 

och till och med lidande så länge det är uthärdligt, men även en känsla av ohälsa trots att 

man är frisk (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). En ständigt störd sömn kan troligtvis 

påverka föräldrarnas känsla av hälsa och välbefinnande. Brist på sömn kan leda till 
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trötthet och orkeslöshet vilket har en stor inverkan på vardagen, arbetet och sociala 

sammanhang. 

 

Genom livsvärlden förstår människan världen, sig själv och andra människor. Den utgör 

den hållning med vilken vi närmar oss och erfar världen. Livsvärlden är personlig och 

helt unik för varje människa och bygger på levda erfarenheter. Genom livsvärlden får 

sjuksköterskan tillgång till hur sjukdom, hälsa och välbefinnande samt lidande erfars av 

varje enskild individ och hur det påverkar hans eller hennes vardag (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 128-131). Om sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv så 

kan han eller hon få en ökad förståelse för personen framför sig. Det är därför viktigt att 

söka förståelse för varje enskild familjemedlems livsvärld eftersom alla erfar situationen 

på olika sätt. Ingen familj är den andra lik trots att de alla har erfarenhet av Diabetes typ 

1. Det som en familj inte upplever som ett problem kan innebära ett stort lidande för en 

annan familj. 

 

Betydelsen av familjens delaktighet i vården 

En del föräldrar upplevde att sjukvårdspersonalen fokuserade på HbA1c och att de 

aldrig var nöjda med föräldrarnas ansträngningar. Det tolkar vi som att föräldrarna 

saknar stöd vilket kan leda till ett vårdlidande som kan undvikas om familjens behov 

uppmärksammas av sjuksköterskan. I resultatet framgår även att av de drabbade barnen 

och ungdomarna samt deras syskon inte gjordes delaktiga under träffar med 

sjukvårdspersonalen. Diabetes typ 1 har en stor påverkan på de drabbade barnens och 

ungdomarnas såväl som på deras familjers vardag. Då är det också rimligt att samtliga 

berörda personer får den information och undervisning de behöver. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 245-246) beskriver att om sjukvårdspersonalen uppträder auktoritärt 

eller inte är lyhörd för mottagarens livsvärld blir informationen enkelriktad och syftet 

med undervisningen försvinner. Det är viktigt att ha en dialog med mottagaren där 

delaktigheten stärks. En bristfällig undervisning kan leda till att mottagaren inte lär sig 

något, struntar i den information de fått och tappar tron på hälso- och sjukvården.  

 

Här kan barncentrerad vård vara av betydelse för att göra barnen och ungdomarna med 

Diabetes typ 1 delaktiga. Coyne, Hallström och Söderbäck (2016) beskriver att 

barncentrerad vård tar vara på barnens rätt till delaktighet i sin egen vård. Barnens 

delaktighet är ofta begränsad då sjukvårdspersonal i regel vänder sig till föräldrarna med 

information samt de vuxnas behov av att skydda barnen. Inom barncentrerad vård ska 

barnen respekteras och det är viktigt att de ges utrymme att få delta i diskussionen. För 

sjuksköterskan innebär det ett aktivt lyssnande, att bygga en relation och utforma vården 

efter barnens individuella behov. Barnens delaktighet i beslut som rör dem beror därför 

inte på barnens kompetens, utan på föräldrarnas och sjuksköterskans attityd (Coyne, 

Hallström och Söderbäck 2016). Patientlagen (2014:821) 1 kap 8 § säger att hälso- och 

sjukvården alltid ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet och Barnkonventionen 

betonar vikten av att alla barn ska få komma till tals och att deras åsikter i saker som rör 

dem ska beaktas (UNICEF u.å.). Det är viktigt att barnen och ungdomarna får komma 

till tals i sin vård. Det är trots allt deras levda erfarenheter och de som känner sina 

kroppar bäst. Ett oengagerat vårdande från sjuksköterskans sida skapar vårdlidande för 

patienten, likaså när patienten inte tillåts vara delaktig i sin vård (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 211, 215). I resultatet framkom att sjukdomen har en stor inverkan på hela 
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familjens vardag och varje enskild familjemedlem kan påverkas olika. Vi anser därför 

att även familjecentrerad vård är av stor vikt vid vård av barn och ungdomar med 

Diabetes typ 1 men att det samtidigt inte får ske på bekostnad av barnens och 

ungdomarnas delaktighet. 

 

I en ny studie (Gallo, Campbell Hill, Eaton Hoagwood & Serene Olin 2016) 

identifierades de fem viktigaste komponenterna i familjecentrerad vård. Dessa var att 

sjuksköterskan utbildar patienten och hans eller hennes familj, att familjen delar 

information med sjuksköterskan, socialt och känslomässigt stöd, delat beslutstagande 

och att anpassa vården efter familjens situation (Gallo et al. 2016). Föräldrar till barn 

och ungdomar med Diabetes typ 1 vill att sjukvårdspersonal ska förstå att det tar tid att 

lära sig att leva med sjukdomen, att de ska vara följsamma i föräldrarnas lärande om 

sjukdomen samt inse att den innebär mycket mer än bara det medicinska. 

Sjukvårdspersonal som ser helheten kring sjukdomen och hur både familjen och 

sjukdomen påverkar varandra, upplevs stöttande och vårdande. Föräldrar vill även ha 

hjälp av sjukvårdspersonal i fråga om att ge sina barn och ungdomar mer ansvar. De kan 

behöva antingen bekräftelse från sjukvården att de ställer rimliga krav på sina barn och 

ungdomar eller hjälp med vilka krav de kan ställa. Det kan även vara viktigt för 

föräldrar att sjukvårdspersonal hjälper dem hantera sina känslor kring sjukdomen och de 

utmaningar de ställs inför. Genom kunskap och professionellt stöd från 

sjukvårdspersonal får föräldrar ett ökat självförtroende och vågar vara mer självständiga 

i sina barns och ungdomars behandling (Ayala, Howe, Dumser, Buzby & Murphy 

2014). 

 

Resultatet visade även att det kan vara komplext att hitta balans i familjelivet, mellan att 

som förälder ha kontroll över barnens eller ungdomarnas diabetes kontra att släppa på 

den kontrollen i syfte att ge dem mer självständighet. Föräldrar kan ses både som en 

hälsoresurs och som ett hälsohinder vid frigörelseprocessen. Wiklund (2003, ss. 88-89) 

beskriver hälsohinder som faktorer som blockerar hälsoprocessen och hälsoresurser som 

faktorer för att hantera ohälsa och lidande. Hon beskriver vidare hur en stödjande familj 

kan ge motsatt effekt genom att istället ta ifrån den drabbade allt ansvar. Alltså kan 

föräldrar bli ett hälsohinder om de inte lyckas släppa på sin kontroll och ge ungdomen 

ett större ansvar över sin diabetes. En litteratursammanställning från 2013 visar att 

tidigare studier är överens om att auktoritärt föräldraskap, diabetesrelaterad stress och 

dysfunktionellt samspel i familjen, har en negativ inverkan på HbA1c (Tsiouli, 

Alexopoulo, Stefanak, Darviri & Chrousos 2013). I en annan studie av Reid et al. 

(2013) beskrev författarna samma sak men även att föräldrarnas livskvalitet påverkar 

barnens och ungdomarnas HbA1c. God livskvalitet resulterade i bra HbA1c och 

tvärtom. McBroom och Enriquez (2009) fann i sin studie att familjecentrerad vård i 

traditionella familjer med två föräldrar kan förbättra HbA1c och familjerelationen samt 

reducera diabetesrelaterade konflikter. 

 

Att föräldrarnas mående eller livskvalitet påverkar barnens och ungdomarnas HbA1c 

visar ytterligare på vikten av att ha ett familjefokus kring barnen och ungdomarna med 

Diabetes typ 1 då deras familjeförhållanden kan ha en direkt inverkan på HbA1c. En 

familjecentrerad vård kan således hjälpa dessa familjer på flera plan genom ett ökat stöd 

från hälso- och sjukvården som inkluderar hela familjen, att familjemedlemmarna får en 

större förståelse för varandra och relationerna i familjen förbättras. Detta kan även 
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hjälpa familjerna i deras ungdomars frigörelseprocess. Studier har visat att bättre 

familjerelationer och ökad livskvalitet har en positiv påverkan på HbA1c vilket kan 

innebära både mindre lidande för barnen och ungdomarna samt mindre belastning på 

hälso- och sjukvården i framtiden. Trots att en del inriktar sig till diabetesteamet anser 

vi att även allmänsjuksköterskan kan ta till sig detta och använda sig utav när de möter 

barn och ungdomar med Diabetes typ 1 och deras familjer. 

 

Hållbar utveckling 

En så god blodsockerkontroll som möjligt kan minska risken för framtida 

komplikationer för barnen och ungdomarna med Diabetes typ 1. Detta kräver rätt vård 

och behandling samt utbildning och stöd för dessa barn och ungdomar. Tillgång till 

hjälpmedel såsom insulinpump och CGM kan också bistå till ett förbättrat HbA1c. 

Framtida komplikationer leder till ett ökat lidande för de drabbade barnen och 

ungdomarna samt en ökad kostnad för samhället. 

 

Den här litteraturstudien har visat att Diabetes typ 1hos barn och ungdomar innebär en 

stor påfrestning på föräldrarna vilket i resultatdiskussionen påvisats kan leda till psykisk 

ohälsa. Lindström, Åman och Lindahl Norberg (2010) beskriver att det finns en ökad 

risk för utbrändhet hos dessa föräldrar, särskilt hos mammorna. Faktorer som ökar 

risken för utbrändhet är brist på stöd, otillräcklig återhämtning, ekonomisk oro samt 

upplevelsen av att sjukdomen påverkar vardagen. Lågt självförtroende och 

kontrollbehov var ytterligare faktorer som ökade risken hos mammorna (Lindström, 

Åman & Lindahl Norberg 2011). Om föräldrar drabbas av utbrändhet kräver de resurser 

från hälso- och sjukvården och behöver eventuellt sjukskrivas från sitt arbete. Detta 

kostar samhället onödiga pengar då det kan förhindras genom profesionellt stöd från 

hälso- och sjukvården. 

 

SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Ett genomgående tema i resultatet är att Diabetes typ 1 inte endast påverkar de drabbade 

barnen och ungdomarna utan hela familjen. Sjukvårdspersonalen bör uppmärksamma 

hur hårt föräldrarna ofta kämpar med sina kroniskt/långvarigt sjuka barn och de känslor 

detta väcker. Föräldrarna är många gånger i behov av emotionellt stöd utöver 

medicinska behandlingsregimer. Syskonen kan ofta komma i skymundan både i hemmet 

och under besöken hos hälso- och sjukvården. Det är viktigt att uppmärksamma 

samtliga familjemedlemmar samt anpassa språket så att alla förstår vad som sägs. Vi 

anser därför att det är viktigt att sjukvårdspersonal söker förståelse för varje 

familjemedlems livsvärld och vårdar hela familjen. De bör ha ett familjecentrerat 

vårdande och se helheten kring barnen och ungdomarna utan att riskera deras 

delaktighet. Gruppträffar med andra barn och ungdomar eller familjer i samma eller 

liknande situation kan vara ett bra sätt att stödja barnen och ungdomarna i deras känsla 

av att inte vara som alla andra. Det kan även finnas ett behov av att stödja föräldrarna 

och ungdomarna under frigörelseprocessen. 
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Framtida forskning 

Det finns ett mycket litet utbud av studier som undersöker hur det är att leva med 

Diabetes typ 1 ur ett familjeperspektiv. En tänkbar förklaring till detta är komplexiteten 

kring att intervjua familjen i grupp då det kan vara svårt att prata helt öppet om sina 

upplevelser inför övriga familjemedlemmar. Den här litteraturstudiens resultat bygger 

på upplevelser från skilda perspektiv. Det hade varit intressant med empiriska studier 

som specifikt ämnade undersöka hela familjers upplevelser av hur Diabetes typ 1 

påverkar just deras familj och vardag. 
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friska syskon. 

Urvalet bestod av föräldrar och 

syskon mellan 6-14 år till barn med 

Diabetes typ 1. Datainsamling via 

semistrukturerade intervjuer som 

ljudinspelades. Data analyserades 

med hjälp av the NUD.IST (Non-
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Indexing Searching and Theorizing 

Program). 

De friska syskonen kände oro, känslomässig 

stress och var ledsna över att deras syskon hade 

Diabetes typ 1. De var rädda för nålsticken som 

deras drabbade syskon var tvungna att utstå. 

Syskonen fick ingen utbildning eller 

information om sjukdomen. De stöttade och 

tröstade sina drabbade syskon. Syskonen tog ett 

stort ansvar och hjälpte till med behandlingen. 

De friska och drabbade syskonen fick en 
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att de friska syskonen själva skulle få Diabetes 

typ 1 och för att de drabbade syskonen skulle 

dö. 

Marshall, M., Carter, 

B., Rose, K. & 

Brotherton, A.  
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Living with type 1 

diabetes: perceptions of 

children and their 

parents. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Storbritannien 

Att beskriva barns och 

föräldrars upplevelser av 

att leva med Diabetes typ 

1. 

Fenomenologisk ansats. Urvalet 

bestod av barn med Diabetes typ 1 

mellan 4-17 år och deras föräldrar. 

Barnen hade haft Diabetes typ 1 i 

minst tio månader. 

Konversationsintervjuer hölls 

enskilt i deltagarnas hem och dessa 

ljudinspelades. Data analyserades 

genom tematisk analys enligt Van 

Manen (1990). 

Föräldrarna tyckte att det var svårt att finna en 

balans mellan att ha kontroll och släppa på den 

för att ge sina barn och ungdomar mer ansvar. 

De oroade sig över att barnen och ungdomarna 

inte skulle acceptera Diabetes typ 1 när de blev 

äldre. Sjukdomen innebar smärta, oro och 

begränsningar. Barnen och ungdomarna ville 

bli behandlade som andra jämnåriga utan 

Diabetes typ 1.  

Moreira, P. L. & 

Dupas, G. 

2006 

Living with diabetes: 

the experience as it is 

told by children. 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem. 

Brasilien 

Att förstå barns 

upplevelser av att leva 

med Diabetes typ 1. 

Symbolisk interaktionism. Urvalet 

bestod av 11 barn mellan 7-12 år 

samt en ungdom som var 14 år och 

som haft diagnosen mellan ett och 

sju år. Datainsamling via 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in. Data analyserades 

genom grounded theory enligt 

Glaser och Strauss (1967).  

Barnen pratar mycket om rutiner, 

begränsningar och rädslor. De tycker även att 

det finns fördelar med Diabetes typ 1 då de lärt 

sig att ta bättre hand om sig själva och sin 

kropp. 

Nurmi M.A. & Stieber-

Roger, K.  

Att undersöka hur det är 

att vara förälder till ett 

Kvalitativ fallstudie. Urvalet bestod 

av 13 föräldrar till barn med 

Positivt med kontakt med andra familjer med 

Diabetes typ 1. Föräldrarna ville inte att deras 
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2012 

Parenting children 

living with type 1 

diabetes: a qualitative 

study. 

The Diabetes Educator. 

Kanada 

barn med Diabetes typ 1. 

 

Diabetes typ 1 mellan 7-17 år som 

haft diagnosen mellan ett och 13 år. 

Datainsamling via intervjuer med 

öppna frågor. Data analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman 

(2004) samt med hjälp av ett 

kvalitativt dataanalysprogram 

(Nvivo8). 

barn och ungdomar skulle behandlas 

annorlunda. De fick agera advokater åt sina 

barn och ungdomar. Föräldrarna upplevde oro, 

bland när barnen och ungdomarna var iväg på 

aktiviteter och över okunskap i skolan. 

Sparapani de Cássia, 

V.,  Jacob, E. &  

Nascimento, L.  C.  

2015 

What Is It Like to Be a 

Child with Type 1 

Diabetes Mellitus? 

Pediatric Nursing. 

Brasilien 

Att förstå hur det är att 

vara ett barn med 

Diabetes typ 1. 

Urvalet bestod av 19 barn med 

Diabetes typ 1 mellan 7-12 år som 

haft diagnosen i minst ett år. 

Datainsamling via intervjuer med 

dockor under mottagningsbesök. 

Intervjuerna spelades in. Data 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Mayan 
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Barnen tyckte att det var svårt med 

begränsningarna som kom med Diabetes typ 1 

och var rädda för att sticka sig. Det fanns en 

oro för att drabbas för framtida komplikationer. 

De var rädda för fördomar från andra. 

Spencer, J. E., Cooper, 

H. C. & Milton, B. 

2012 

The lived experiences 

of young people (13-16 

years) with Type 1 

diabetes mellitus and 

their parents – a 

qualitative 

phenomenological 

study. 

Diabetic Medicine. 

Att utforska ungdomars 

och föräldrars 

erfarenheter av att leva 

med Diabetes typ 1 ur ett 

tolkande, 

fenomenologiskt 

perspektiv. 

Tolkande fenomenologisk studie. 

Urvalet bestod av 20 ungdomar 

mellan 13-16 år och 27 av deras 

föräldrar. Datainsamling via 

intervjuer öppna frågor som 

ljudinspelades. Data anlyserades  

med hjälp av NVIVO software. 

Föräldrarna tyckte att det var svårt att finna en 

balans mellan att ha kontroll och släppa på den 

för att ge ungdomarna mer ansvar. Föräldrarna 

sågs antingen som tjatiga eller som ett stöd. 

Diabetes typ 1 innebar rutiner. Det var viktigt 

med en bra relation till sjukvården men 

ungdomarna och föräldrarna lärde sig mest av 

egna misstag. Ungdomarna kände sig 

annorlunda och en del försökte gömma sin 

diabetes eller isolerade sig. Föräldrarna oroade 

sig över framtida komplikationer. 
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Wennick, A. & 

Hallström, I.  

2007 

Families' lived 

experience one year 

after a child was 

diagnosed with type 1 

diabetes. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Sverige 

Att beskriva familjers 

levda erfarenheter ett år 

efter att deras barn blivit 

diagnosticerat med 

Diabetes typ 1. 

Hermeneutik fenomenologisk 

studie. Urvalet bestod av 11 

familjer med barn mellan 9-14 år 

som fått diagnosen Diabetes typ 1 

för ett år sedan. Dataanalysen 

gjordes deduktivt enligt Van Manen 

(1990, 1997). 

Familjerna var rädda för hypoglykemier och 

tyckte Diabetes typ 1 var svårt att kontrollera. 

Föräldrarna upplevde att de drabbade barnen 

var som andra barn men samtidigt annorlunda 

och att de tog ett större ansvar än jämnåriga. De 

friska syskonen visade omtanke om de 

drabbade barnen. De tyckte att avbrotten som 

sjukdomen medförde var jobbiga. De drabbade 

barnen upplevde smärta relaterat till 

behandlingen och tyckte att sjukdomen förde 

med sig begränsningar. Föräldrarna upplevde 

att sjukvården aldrig var nöjda med deras 

ansträngningar. 

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. 

Sverige 

Att belysa familjers 

vardagliga levda 

erfarenheter tre år efter 

att ett barn blivit 

diagnosticerat med 

Diabetes typ 1. 

Urvalet bestod av 35 

familjemedlemmar från 11 olika 

familjer, där barnen med Diabetes 

typ 1 var mellan 11-16 år. 

Datainsamling genom individuella 

intervjuer på av informanten valfritt 

ställe. Intervjuerna ljudinspelades. 

Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Woods och 

Catanzaro (1988). 

De friska syskonen lärde sig att ta ansvar och 

visade stor omtanke om sina drabbade syskon. 

Familjerna tyckte att Diabetes typ 1 var svårt 

att kontrollera.  Föräldrarna upplevde att deras 

roll som föräldrar förändrades. Allting behövde 

planeras. Familjemedlemmarna kom närmare 

varandra. De drabbade barnen tyckte det var 

jobbigt att ständigt ha med sig sin 

diabetesutrustning och att det kunde vara svårt 

att planera livet efter sjukdomen. Föräldrarna 

var rädda för hypoglykemier. Familjerna tyckte 

det var jobbigt med okunskap från andra. De 

såg diabetesteamet som ett viktigt stöd men att 

de kunde lika mycket som dem. 

 


