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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom med komplex behandling. 

Dessa faktorer kan resultera i att barnet söker stöd hos föräldrarna. Diagnosen och 

dess konsekvenser kan erfaras som livsomvälvande för hela familjen.  

Syfte: Studien belyste föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes 

typ 1. 

Metod: En litteraturstudie över nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ och/eller 

kvantitativ ansats. Författarna nyttjade en integrerad analys med induktiv ansats. 

Resultat: Rädslan för hypoglykemi var utbredd bland föräldrarna och hade en tendens 

att öka när föräldrarna inte kunde hålla direkt uppsyn över barnet, exempelvis när 

barnet befann sig på förskola eller skola. För att hantera situationen kunde föräldrarna 

ta egna initiativ för att bemöta behandlingens komplexitet. Samtidigt uttryckte de ett 

behov av vägledning och stöd. Barn med diabetes typ 1 hade ett behov av omfattande 

omsorg relaterat till behandlingen, vilket kunde leda till ett stort ansvarstagande av 

föräldern gällande vården. Många föräldrar påverkades emotionellt av situationen och 

individanpassad vård samt stöd erfors vara av yttersta vikt. 

Slutsatser: För att främja föräldrarnas behov av stöd krävs det att sjuksköterskan tar 

del av individens livsvärld och hur diabetes typ 1 kan påverka familjens dagliga liv. 

Både inom sjuksköterskeutbildningen samt i den kliniska verksamheten bör således 

ett familje- och individanpassat förhållningssätt gentemot patienten samt anhöriga 

eftersträvas. 

Nyckelord 

Barn, diabetes mellitus typ 1, erfarenheter och föräldraperspektiv 

Tack 

Ett stort tack till Karin Weman som har agerat handledare under arbetets gång. Ditt 

stöd och viktiga synpunkter har bidragit till att forma denna studie. 
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1 Inledning 

I Sverige lever många barn med diabetes typ 1 och sjukdomen blir allt vanligare. 

Tillståndet kan leda till allvarliga komplikationer och påverkar inte enbart den sjuke, 

utan även dess anhöriga. För många av dessa barn och deras föräldrar kan sjukdomen 

vara en tung börda som kräver ständig uppmärksamhet och komplicerad behandling. 

Båda författarna berörs av sjukdomen i nära relationer och vi har föreställningen om 

att denna sjukdom kan vara livsomvälvande för både barn som föräldrar samt att den 

kan leda till stort vårdansvar för föräldrarna. Vi vill därför lära oss mer om tillståndet, 

men framför allt ta del av föräldrarnas erfarenheter av att leva med ett barn med 

diabetes typ 1. 

2 Bakgrund 

2.1 Förekomst av diabetes typ 1 
I Sverige lever omkring 50 000 personer med diabetes typ 1, av dessa är cirka 7 000 

barn. Sedan 80-talet har antalet barn som insjuknar i sjukdomen närapå fördubblats 

fram tills idag (Diabetesförbundet, 2018). Efter Finland har Sverige världens högsta 

frekvens av diabetes hos barn. Mer än 900 barn insjuknar i diabetes typ 1 varje år. 

När barn insjuknar i diabetes är det nästan alltid diabetes typ 1. Därmed benämns 

sjukdomen ofta för barndiabetes, trots att sjukdomen drabbar personer i alla åldrar 

(Barndiabetesfonden, u.å). 

2.2 Diabetes typ 1: Patofysiologi, symtom, behandling och 

konsekvenser 
Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom vilket betyder att det sker en immunologisk 

reaktion som förstör de insulinproducerande betacellerna. Dessa finns lokaliserade i 

bukspottkörteln. Insulinbrist uppkommer först när cirka 80 % av betacellerna blivit 

destruerade och behovet av insulintillförsel blir då livsnödvändigt. Insulin behövs för 

att kunna stimulera glukosupptaget hos insulinberoende vävnader som exempelvis 

muskler, fettväv och leverceller (Ericson & Ericson, 2012). När kroppens celler inte 

får tillgång till glukos orsakas energibrist. Detta leder till symtom som trötthet, 

irritation samt viktnedgång. Då blodglukoskoncentrationen förhöjs resulterar detta i 

ökad urinmängd vilket i sin tur leder till kraftig törst (Barndiabetesfonden, u.å).  
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Syftet med diabetesbehandlingen är att upprätthålla en så normal blodglukos 

som möjligt för att undvika hypo- och hyperglykemi samt för att förebygga andra 

komplikationer som kan uppstå på grund av sjukdomen. Det finns olika typer av 

verkningstid för insulin och de delas upp i kort-, medellång- samt långverkande. Ett 

vanligt sätt att administrera insulin är genom subkutan injektion (Simonsen, Aarbakke 

& Hasselström, 2004).  

Patienter med diabetes typ 1 behöver kontrollera blodglukosen regelbundet vid 

olika situationer. Detta bör ske exempelvis före och efter måltider, vid sänggående, 

innan fysisk aktivitet, vid förväntat lågt blodsocker och när hypoglykemi har inträffat. 

På grund av detta samt för att individen ska kunna anpassa insulindosen utefter 

matintaget krävs patientutbildning (Chamberlain et al., 2017). Långvariga tillstånd av 

hyperglykemi kan orsaka skador på ögon, njurar, blodkärl samt nervbanor (El-Najjar, 

Kulkarni, Nader, Hodeify, & Machaca, 2017). Konsekvenserna av för låg blodglukos, 

så kallad hypoglykemi, orsakar symtom såsom skakningar, irritation och takykardi. 

Om blodglukosen fortsätter att sjunka kan patienten drabbas av sänkt medvetande och 

hamna i medvetslöshet, koma eller i värsta fall dö av tillståndet. Hypoglykemi 

motverkas genom tillförsel av snabbverkande glukos (Chamberlain et al., 2017). 

Diabetes typ 1 blir allt vanligare hos barn. Barnen drabbas ofta av allvarliga 

akuta komplikationer trots intensiv behandling. Dessa komplikationer kan vara 

livshotande och diabetes hos barn leder till överdödlighet i unga år Då orsaken till 

vad som startar den autoimmuna processen inte är känd vet man inte heller 

anledningen till denna ökning. Det finns dock flera hypoteser. En av dem är att det 

orsakas av virus, men något specifikt virus har inte identifierats. Det finns även 

misstankar om att den uttalade hygienen kan medföra att immunförsvaret inte är fullt 

sysselsatt, vilket ökar risken för en autoimmun reaktion. Mognaden av 

immunförsvaret kan även påverkas av att hygienen resulterat i förändringar i tarmens 

bakterieflora. Ytterligare en hypotes är att barn introduceras inom de tre första 

månaderna av livet för komjölk och gluten (Barndiabetesfonden, u.å).  
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2.3 Nationella riktlinjer 
I Socialstyrelsens huvudrapport (Socialstyrelsen, 2015) kring nationella riktlinjer 

gällande diabetesvården går följande att läsa: 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, anger att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För 

att uppfylla det målet ska hälso- och sjukvården enligt HSL uppfylla kraven på 

en god vård. Myndigheten använder begreppet god hälsa, vård och omsorg. Det 

innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Riktlinjerna används 

exempelvis i uppdragsbeskrivningar och i politiska viljeinriktningar för att få en 

jämlik diabetesvård (Socialstyrelsen, 2015, s. 10). 

2.4 Vårdkontakten och diabetesvården vid insjuknandet samt fortsatt 

behandling 
För barn som drabbas av diabetes typ 1 sker insjuknandet ofta snabbt och medföljande 

symtom har skiftande svårighetsgrad från individ till individ. Majoriteten av barnen 

söker sjukvård i ett tidigt skede och är därmed inte akut sjuka. Vissa inkommer dock 

senare och har då hunnit utveckla ketoacidos, vilket är ett tillstånd som är akut och 

potentiellt livshotande. I ett sådant läge krävs intravenös insulin- och 

vätskebehandling i ett eller flera dygn. Då diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom är det 

viktigt att arbeta med ett långsiktigt perspektiv med dessa barn. Den initiala vården 

när barnet är metabolt stabilt avser att förse barn och familj med tillräcklig kunskap 

samt färdighet för att hantera behandlingen i hemmiljön. Det kan vara en komplex 

situation att leva med diabetes typ 1. För att upprätthålla ett blodglukosvärde som är 

nära det normala ställs familjen inför en daglig balansgång mellan insulindoser, 

mängden kolhydrater barnet får i sig, aktiviteter och infektioner. Vårdens rutiner 

varierar mellan landets olika kliniker men på många håll minskar vårdtiden för 

barnen. Därmed får familjen lära i hemmiljön vilket anses vara säkert för barnet och 

kan underlätta för att interagera behandlingen in i familjens livsstil (Tiberg, 2015). 

Det är viktigt att familjen tilldelas information om sjukdomen, dess behandling 

och hur praktiska situationer ska hanteras. Barnen behöver få information anpassad 

utefter dess åldersnivå och det kan krävas flera repetitioner för att kunskapen ska 

tillämpas (Tiberg, 2015). Leger (2008) nämner att i anknytning med sjukdomsdebuten 

tilldelas familjen information från sjukhusets diabetesteam. Teamet består av läkare, 

sjuksköterskor, dietister och psykolog, vilka alla erhåller specialutbildning inom 

området. Allmän undervisning ges av sjuksköterskan, som även bedömer 
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familjemedlemmarnas individuella behov. Kontroller av blodglukosnivån och 

insulininjektioner sköts av sjuksköterskan de första dagarna. Under vårdtiden får 

familjen instruktioner i injektionsteknik och tilldelas hjälpmedel för att ta över 

ansvaret och fortsätta vården i hemmet. Barn och dess föräldrar får öva tillsammans 

med sjuksköterskan att hantera glukostester och injektioner. För barnens utveckling 

görs detta med fördel genom lek (Leger, 2008).  

Efter utskrivning till hemmet kommer fortsatta samtal med diabetesteamet att 

handla om hur familjen på ett effektivt sätt ska ha möjlighet att anpassa behandlingens 

krav på regelbundna insulininjektioner, kosten och provtagningar med hänsyn till 

aktiviteter. Sjuksköterskan ansvarar för att information om diabetes typ 1 når barnets 

förskola eller skola. De svarar även för hembesöken till familjen, vilka även har 

möjlighet till telefonrådgivning. All kontakt med familjen anpassas till barnets 

individuella behov. Syftet är att uppmuntra familjen och barnet att nyttja sina 

kunskaper samt erfarenheter för att ta kontroll över sitt liv och sin egenvård (Leger, 

2008). 

2.5 Behandlingsåtgärder med inriktning på barn 
Barn med diabetes typ 1 kan leva på ett sätt vilket inte skiljer sig mycket från andra 

barn, även om det finns behov av att anpassa det dagliga livet utefter insulinets 

verkningssätt för att uppnå optimal blodglukosnivå. Insulinbehovet hos barn kan 

variera mycket och kan exempelvis påverkas av infektioner, aktivitetsnivå och 

puberteten. Den rätta dosen leder till metabol kontroll och medför normal tillväxt samt 

utveckling hos barnet. I Sverige ges vanligtvis kortverkande insulin vid varje måltid 

samt medellångverkande insulin 1-2 gånger per dag. Insulinet administreras oftast 

med en insulinpenna subkutant. Beroende på hur ofta barnet äter resulterar detta i 

omkring 5-6 injektioner per dag. Därför är det viktigt att redan tidigt lära barnet att 

variera injektionsställe för att undvika komplikationer i form av lipohypertrofi, vilket 

är fettkuddar som resulterar i nedsatt känsel samt försämrat upptag av insulin. Dessa 

fettkuddar försvinner ofta efter någon månad om injektionerna upphör i området men 

barnen märker ofta snabbt att det gör mindre ont på denna plats och föredrar att 

fortsätta att sticka i fettkudden (Tiberg, 2015). 
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Ett alternativ till insulinpennan är en subkutan insulinpump vilket bärs med 

dygnet runt men kan tas bort under kortare perioder. Kortverkande insulin infunderas 

kontinuerligt via en nål vilket är fäst med ett plåster. Vid varje måltid ges en 

insulindos genom ett tryck på en knapp. En del barn erfar en frihet med pumpen och 

tycker det är behagligt att kunna undvika dagliga injektioner, men andra tycker att det 

är obekvämt att ständigt bära den med sig. För personer med diabetes i Sverige är 

insulinpumpen och andra hjälpmedel kostnadsfria (Tiberg, 2015). 

I diabetesbehandlingen är kosten en viktig beståndsdel. Syftet med 

kostbehandlingen är att ge barnet en normal tillväxt, uppmuntra till hälsosamma 

matvanor, upprätthålla body mass index (BMI) och lära både barnet samt föräldrarna 

att balansera kosten gentemot insulin. För stöd med detta får familjen hjälp av en 

dietist och de hälsosamma kostråden inkluderar ofta hela familjen. Familjen 

rekommenderas att äta gemensamt och hålla regelbundna mattider. Även fysisk 

aktivitet är en viktig del i behandlingen. Aktiviteter som pågår längre än 30 minuter 

kräver oftast justering i form av extra kolhydrattillförsel eller insulinreduktion, då 

insulinkänsligheten ökar. Efter aktiviteten kan den ökade insulinkänsligheten finnas 

kvar i kroppen i upp till tre dagar. Av denna anledning bör extra mätningar av 

blodglukosen utföras, även nattetid (Tiberg, 2015). 

2.6 Barnets utveckling 
För att belysa barnets förmåga till självständighet och därmed dennes eventuella 

möjlighet till egenvård anser författarna det viktigt att ta del av barnets 

utvecklingsprocess. 

          Varje barn är unikt och utvecklas individuellt, men några färdigheter är 

gemensamma för de flesta barn i en åldersgrupp. Därmed går det att följa de 

psykomotoriska färdigheterna och språkets utveckling (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2009; Fröjdh & Zamore, 2012). Vid två år börjar barnet förstå 

skillnaden mellan att kunna och vilja. Barnet tycker om att samarbeta, lära nytt och 

bemästra nya förmågor, men det krävs inte mycket för att barnet ska hamna ur fas och 

uttrycka frustration (Fröjdh & Zamore, 2012). Vid tre år har språket utvecklats till 

treordsmeningar och barnet kan med viss hjälp klä sig själv. Mellan fyra och fem år 

kan påklädningen ske utan hjälp. Talet är ofta grammatiskt korrekt och räkning brukar 

kunna återges upp till talet 20 (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009).  
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Mellan sex och sju år kan en intensiv fas i utvecklingen ske. Barnet vill ofta 

utmana sina förmågor och behovet av självständighet ökar, men vill samtidigt bli 

omhändertaget för att inte behöva ta ansvar. Föräldern kan finna svårigheter i att veta 

vad som kan förväntas av barnet. Efter en period av lugnare psykisk utveckling i 

åttaårsåldern händer det återigen mycket i nioårsåldern. Istället för att visa sin ilska 

eller frustration kan barnet välja att behålla sina tankar samt känslor för sig själv. 

Barnet inser alltmer vad det innebär att ha ansvar och plikter samt kan jämföra sin 

livssituation med andra. Det kan vara ansträngande att komma ihåg utflyktsdagar, 

gympapåsar, att passa tider och så vidare (Grandelius, Lindberg & Lindberg, 2011). 

 Barn mellan tio och tolv år övar på att vara vuxna, men kroppsligt samt 

känslomässigt är de fortfarande mer som barn. Barnet kan ha svårigheter att bemöta 

omgivningens olika förväntningar samtidigt som kraven på eget ansvar och 

självständighet ökar. Vissa är mer utåtagerande och andra mer känsliga. En viktig del 

av barnets utveckling handlar om att ta reda på vad barnet själv tycker, känner och 

tänker. Samtidigt skapar barnet en egen bild av sig själv och omgivningen. I denna 

ålder blir reflektionerna på livet och döden allt mer realistiska. Dessa tankar kan 

periodvis ge känslor av övergivenhet (Grandelius, Lindberg & Lindberg, 2011). 

2.7 Vårdansvaret i förskola och skola 
Diabetes typ 1 är en livshotande kronisk sjukdom vilket dagligen kräver avancerad 

behandling. Därmed är det oundvikligt att sjukdomen påverkar barnets livssituation. 

Barn på förskola klarar inte av att ta ansvar för den komplicerade behandlingen.  De 

är i behov av hjälp med insulininjektioner, blodglukosmätning och tillsyn av symtom 

på hypo- samt hyperglykemi. Det är även viktigt att barnet serveras mat på 

regelbundna tider utan att behöva vänta på att äta efter att insulinet har getts. Äter 

barnet inte maten är det viktigt att personalen agerar och ersätter måltiden med 

någonting som barnet får i sig för att undvika hypoglykemi. Det krävs att föräldrarna 

får information om vad som sker under dagen samt hur måltiderna och utflykterna har 

sett ut. Personalen måste ha en förståelse för sjukdomens komplikationer, insulinets 

verkan på kroppen och att för hög eller låg blodglukos kan leda till att barnet inte är 

sig likt. Det kan hända att barnet inte uppför sig normalt och kontakten med övriga 

barn, föräldrar samt personal kan försvåras (Barndiabetesfonden, u.å).  
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Även i skolan kan en obalanserad blodglukos medföra konsekvenser då 

hjärnans funktion inte förblir adekvat. Instruktioner kan vara svåra att uppfatta vilket 

leder till behov av att läraren upprepar sig. Läraren måste vara medvetna om och 

uppmärksamma symtom på att blodglukosen är för hög eller låg samt hur denne bör 

agera vid dessa situationer. Även barnets relation till vänner kan påverkas. Vännerna 

behöver få information om att ingenting är konstigt med barnet, men att 

blodglukosnivån kan påverka och förändra barnets uppträdande (Barndiabetesfonden, 

u.å). 

Alla barn har rätt till en god och trygg miljö i förskola och skola. Ett barn med 

diabetes typ 1 är ett stort ansvar för förskola och skola vilket kräver särskilda insatser. 

Ordinarie personal kan ha svårt att hantera detta, därmed kan det krävas att barnet 

tilldelas en assistent (Barndiabetesfonen, u.å). Skolsköterskan har till uppgift att 

samarbeta med barnet, föräldrarna, lärarna och annan skolpersonal för att kunna 

säkerställa en så säker miljö som möjligt för barnet. Denne behöver bedömma om 

barnet är moget och kunnigt nog att självmedicinera. Barn som medicinerar själva är 

i behov av utbildning och tillsyn över dess förmåga att själva tillhandahålla insulin. 

En del barn kan erfara känslor av frustration och ilska över att behöva ta insulinet. I 

situationer som dessa har sjuksköterskan en viktig roll att arbeta förebyggande och 

minska antalet sådana tillfällen (Clay, Farris, McCarthy, Kelly, & Howarth, 2008). 

Barndiabetesfonden (u.å) anser att grunden för goda förhållanden kan skapas 

genom förskolans och skolans samarbete med barnets föräldrar samt diabetesteam på 

sjukhuset. De belyser dock att vissa kommuner, förskolor och skolor verkar ha 

otillräcklig kunskap för att ta ansvar för barn med diabetes typ 1. Kunskapen om 

sjukdomens innebörd och komplikationer är dålig, vilket leder till att barn kan drabbas 

av komplikationer allt för ofta. 

2.8 Barnets erfarenhet av diagnosen diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 kan erfaras på olika sätt. För många av barnen och deras föräldrar är 

sjukdomen en tung börda samt ett väldigt allvarligt tillstånd (Barndiabetesfonden, 

u.å). Enligt Ruberg Ekra, Krosvold och Gjengedal (2015) kan ett barn som 

diagnostiseras med diabetes typ 1 erfara beskedet som livsomvälvande. Beroende på 

ålder blir de medvetna om att någonting inte står rätt till och att barnets egen kropp 

känns främmande. Även sjukhusmiljön kan erfaras som obekant. En sådan förändring 
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skapar en känsla av sårbarhet och rädsla för att dö i sjukdomen. Att anpassa det 

dagliga livet efter sjukdomen och behandlingen kan vara svårt. Barnen känner sig 

som passiva åskådare till vad som sker utan förmåga att kunna påverka. De begränsas 

i sina sociala relationer, är hungriga, trötta och injektionerna smärtar. Utan 

föräldrarnas närvaro kan många barn bli fyllda av både ångest och oro. Frånvaron kan 

även orsaka en känsla av att vara övergiven. För en del barn kan det ständiga behovet 

av behandling och känslan av att inte passa in gå så långt att det framkallar ilska eller 

kraftig nedstämdhet. Flera barn kan erfara en känsla av att vilja fly från behandlingen. 

Samtidigt är de medvetna om vikten av behandlingen de har. Att ha sina föräldrar 

nära skapar en känsla av att vara trygg. Genom att barnen skapar större förståelse 

kring sitt tillstånd och lär känna sin kropp samt att själva hantera insulinpennan, eller 

får tillgång till insulinpump, känner de sig allt mer självständiga och säkra i sin 

tillvaro. Information och undervisning är viktigt och detta måste göras på barnets 

nivå. Majoriteten av barn erfar att informationen tas emot enklare om den tilldelas i 

form av illustrationer, figurer eller filmer. Barn vill vara delaktiga i sin egen vård 

samtidigt vill de endast ta ansvar ibland. Detta leder till att föräldrarna måste ta del 

av ansvaret, genom att exempelvis erhålla information, mäta blodglukos om kvällarna 

samt ge eller påminna barnen om injektioner. Under dagarna krävs det att barnen 

fattar flera beslut gällande sin behandling. Detta är något de gärna gör i samråd med 

sina föräldrar för att minska känslan av osäkerhet (Ruberg Ekra, Krosvold & 

Gjengedal, 2015). 

2.9 Familjeperspektiv 
Benzein, Hagberg och Saveman (2014) beskriver att för många människor utgör 

familjerelationer den närmaste fysiska, sociala och emotionella miljön man befinner 

sig i. Familjekonstellationen kan se ut på olika sätt exempelvis i form av kärnfamilj, 

utvidgad familj eller samkönad familj. Sjukdom och ohälsa utgör exempel på svåra 

livshändelser som kan leda till omvärderingar, sorg eller ibland till och med våld inom 

familjen. Individens och familjens funktion kan få betydande konsekvenser orsakat 

av sjukdom samt ohälsa. Detta påstående stärks även av flera forskningsresultat. 

Påfrestningen och omställningen som sjukdom samt ohälsa kan medföra skapar ett 

ökat behov av förståelse och stöd från personer i familjens omgivning. Inom familjer 

utvecklas mönster för hur livet levs och man antar olika roller samt utvecklar rutiner. 
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När en familjemedlem drabbas av svår sjukdom kan dock hela familjen och de 

invanda rutinerna samt rollerna förändras på ett ögonblick. Familjen kan till exempel 

bli medveten om kompetenser hos andra familjemedlemmar som inte tidigare fått 

chansen att visa sig. En negativ livshändelse kan därmed leda till utveckling och nya 

roller samt rutiner. Efter en tid kan en ny balans uppnås i familjen. Samtliga individer 

i familjen påverkar varandra då relationerna ses som cirkulära. Samma verklighet kan 

uppfattas olika av varje familjemedlem. Den enes sanning är inte mer giltig än den 

andres och båda har tolkningsföreträde till sin verklighet. Om familjemedlemmarna 

kan dela varandras perspektiv ökar förutsättningarna för att förstå varandra. Detta kan 

öka chanserna att finna alternativa lösningar till situationen. Respekt för individens 

beskrivning av verkligheten kan bidra till en ökad känsla av tillhörighet och av att 

vara förstådd (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

2.10 Teoretisk referensram: Livsvärldsperspektiv 
En viktig filosofisk grundpelare inom vårdvetenskaplig teori är 

livsvärldsperspektivet. Livsvärlden betecknar det sätt som en person förstår sig själv, 

andra och omgivningen. Den beskriver världen som den erfars och är personlig samt 

unik för envar. En händelse kan därmed erfaras på olika sätt och ha varierande 

betydelse för olika individer. Hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom erfars 

genom livsvärlden. För att ha en möjlighet att kunna ta del av, skapa större förståelse 

kring och beskriva hur en person erfar sin livssituation är det grundläggande att ha 

livsvärlden som utgångspunkt (Dahlberg & Segesten, 2010). För att belysa 

föräldrarnas erfarenheter måste författarna ta del av deras livsvärld. Detta är 

anledningen till varför författarna valde just denna teoretiska referensram.  

2.11 Problemformulering 
Sverige är ett av världens länder vilket har högst frekvens av diabetes typ 1 bland 

barn. Cirka 7 000 barn i Sverige lever med sjukdomen och sedan 80-talet har antalet 

barn som insjuknar nästan fördubblats fram till idag. Sjukdom och ohälsa utgör 

exempel på svåra livshändelser. Närvaro av sjukdom kan innefatta en stor 

psykologisk, social och fysisk anpassning som påverkar både barnet samt familjen. 

Detta kan medföra påfrestningar och innebära en omställning för 

familjemedlemmarna då samtliga individer påverkar varandra.  
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Individer med diabetes typ 1 behöver dagligen kontrollera blodglukosen och 

administreringen av insulin. Behandlingen är komplicerad och alla barn har varken 

den personliga mognaden eller tillräckligt hög ålder för att kunna hantera detta. 

Behandlingsansvaret kan därmed hamna hos föräldrarna. Då barnet befinner sig på 

förskola eller skola behöver ansvaret även flyttas över till skolpersonalen. Detta 

kräver tillit, kunskap och samarbete med föräldrarna för att barnet ska kunna tas om 

hand på ett optimalt sätt även utanför hemmet. Då diabetes typ 1 är en kronisk 

sjukdom och i värsta fall kan leda till döden blev författarna angelägna om att få veta 

mer om hur föräldrarna hanterar situationen med sitt barn samt hur de erfar vardagen. 

Detta för att skapa större förståelse för föräldrar vars barn diagnostiserats med 

diabetes typ 1. 

3 Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 

1. 

4 Metod 

4.1 Design 
Detta är en litteraturstudie vilket är en studie av vetenskaplig litteratur för att 

sammanställa befintlig kunskap som ger svar på syftet (Kristensson, 2014). I arbetet 

sammanställdes vetenskapliga artiklar vilka har kvalitativ och/eller kvantitativ ansats. 

Texterna analyserades utifrån en integrerad analys med induktiv ansats. 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Databaser 

För att täcka området och inkludera de artiklar som var av relevans för studien utifrån 

syftet valde författarna att söka efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Cinahl är en omfattande databas för artiklar med ämnesområden inom 

hälso- och sjukvård som till exempel omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. I 

PubMed finns material från områden inom medicin, omvårdnad och tandvård 

(Karlsson, 2012).  
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4.2.2 Sökord och sökordskombinationer 

För att inleda sökprocessen gjordes en pilotsökning i vardera databas. Därigenom 

upptäcktes att det fanns en betydande mängd artiklar kring området. Författarna 

utförde därefter blocksökning, vilket innebar att en sökning gjordes för varje 

ämnesord (SBU, 2013). Ämnesorden som nyttjades valdes då de var relevanta till 

syftet samt utefter sökning i Cinahl Headings i Cinahl och MeSH i PubMed. I Chinahl 

gjordes sökningar med ämnesorden diabetes mellitus, type 1, child, parents, parental 

role, parenting, parental attitudes och life experiences. I kombination med samtliga 

av dessa ämnesord nyttjades funktionen explode, vilket innebar att även 

underordnade ämnesord inkluderades i sökningen. Sökningar utfördes även med 

orden experience och perspective med trunkering. 

 I PubMed gjordes en sökning med ämnesordet diabetes mellius, type 1 med 

funktionen Major Topic. Detta innebar att sökningen begränsades till artiklar som 

hade ämnesordet som huvudsakligt fokus. Författarna nyttjade även ämnesorden 

child, parents, parenting, life change events, attitude och emotions. I denna databas 

sker funktionen explode per automatik. I sökningarna nyttjades de booleska 

operatorerna AND för att specificera sökningen och göra den mer snäv samt OR till 

synonymerna inom sökningen. För sökord, sökordskombinationer och resultat se 

bilaga 1 och 2. 

4.3 Urval 

4.3.1 Urvalskriterier 

Författarna inkluderade artiklar vilka var skrivna på engelska, hade genomgått peer 

review och var publicerade inom de senaste fem åren. Studierna var utförda inom 

Europa och behandlade erfarenheter av föräldrar till barn i åldrarna 2-12 år med 

diabetes typ 1 utifrån ett föräldraperspektiv. 

4.3.2 Urvalsprocess 

I urvalsprocessen inspirerades författarna av Kristenssons (2014) tolkning gällande 

Graneheim och Lundmans (2004) skildring av analysprocessen. Då författarna hade 

för avsikt att endast inkludera artiklar som genomgått peer review nyttjades denna 

begränsning i sökningen Cinahl. För att säkerställa att artiklarna i PubMed hade 

genomgått peer review, krävdes en manuell sökning på artiklarnas publicerande 

tidskrifter i UlrichsWeb i ett senare skede. Detta resulterade i 123 artiklar i Cinahl 
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samt 207 i PubMed. Därefter gjordes ytterligare en sökning med begränsningen att 

artiklarna skulle ha publicerats under de senaste fem åren. Sökningen resulterade i 37 

artiklar i Cinahl och 57 artiklar i PubMed. Efter sökning i UlrichsWeb exkluderades 

fem artiklar. Fyra av tidskrifterna nyttjade ej peer review och en av dem fanns ej med 

i databasen.  

Författarna läste samtliga 89 artiklarnas titlar samt abstrakt individuellt. Efter 

en gemensam diskussion valdes att exkludera 40 artiklar då 26 artiklar ej svarade till 

syftet, en krävde fjärrlån och var varken tillgänglig via Google Scholar eller 

OneSearch. Två artiklar var dubbletter, åtta gällde studier utförda utanför Europa, två 

var inte skrivna på engelska och en hade inte blivit publicerad än. De återstående 49 

artiklarna lästes individuellt i sin helhet. I en del artiklar framkom inte var studien 

genomfördes eller ålder på barnen. För att förtydliga detta valde författarna att maila 

artiklarnas författare. Därefter inkluderades en artikel i den fortsatta urvalsprocessen 

och den andra exkluderades då svar uteblev.  

Efter diskussion valdes ytterligare 39 artiklar att exkluderas. Bland dem fanns 

tolv artiklar vilket berörde föräldrar men vars barn både var innanför och utanför den 

valda 2-12 års begränsningen. I dessa fanns det svårigheter att särskilja de olika 

åldersgrupperna. Tjugofyra studier gjordes i länder utanför Europa och tre svarade ej 

till syftet. De återstående 10 artiklarna hade kvalitativ och/eller kvantitativ design. De 

genomfördes i fem olika länder inom Europa och berörde barn vilka levt med 

diagnosen under olika långa perioder. Tre av artiklarna belyste även barn äldre än 12 

år. I dessa valde författarna att fokusera på relevant resultat. I två artiklar beskrevs 

även barnens perspektiv. Endast föräldrarnas erfarenheter har redovisats från dessa. 

En artikel behandlade även föräldrar till barn med ytterligare tre kroniska sjukdomar 

samt barnens perspektiv. I denna artikel hölls fokus på relevant data. Dessa 10 artiklar 

genomgick kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003). En 

sammanfattning av urvalsprocessen och kvalitetsgranskningen kan ses i figur 1. 

4.3.3 Kvalitetsgranskning 

För att värdera och säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet utfördes en 

kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) mallar för studier med 

kvalitativ eller kvantitativ design. Författarna påbörjade processen med att diskutera 

och bedöma en artikel tillsammans. Därefter delades återstående artiklar upp för att 

läsas och bedömas enskilt. Beroende på hur väl artikelns innehåll svarade till 
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påståendena i mallen tilldelades de 0-3 poäng per påstående. Artikelns slutgiltiga 

poäng omvandlades sedan till procent. Därefter kunde författarna avgöra om artikeln 

tillhörde grad I (80%), grad II (70%) eller grad III (60%). Utav de 10 artiklarna som 

kvalitetsgranskades bedömdes att två tillhörde grad I, sju tillhörde grad II och en 

tillhörde grad III. Detta resulterade i att den sistnämnda artikeln uteslöts då den inte 

bedömdes ha tillräcklig hög kvalitet. De övriga nio artiklarna vilka inkluderades i 

studien skrevs in i en artikelmatris, se bilaga 3. 

 

Figur 1: Urvalsprocess och kvalitetsgranskning 

4.4 Analys 
I arbetet med analysen inspirerades författarna av Kristenssons (2014) beskrivning av 

integrerad analys. Författarna läste individuellt igenom artiklarna i sin helhet för att 

skapa en övergripande förståelse av innehållet. Likheter och skillnader i resultatet 

identifierades och meningsenheter vilka svarade till syftet sorterades ut. Författarna 

diskuterade sedan sina tolkningar och intryck av texterna samt utvärderade vilka 
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meningsenheter som var relevanta för den fortsatta analysen. Detta gjordes för att 

minska risken för att misstolka texten eller att relevant data skulle uteslutas. Därefter 

sammanställdes meningsenheterna vilka relaterade till varandra i fyra kategorier. 

Författarna läste återigen igenom meningsenheterna och kategorierna för att kunna gå 

mellan del och helhet. Därefter formades 15 underrubriker. En sammanställning av 

kategorier och underrubriker kan ses i figur 2. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessens steg från meningsenhet till kategori. 

Meningsenhet Underrubrik Kategori 

They also spoke about needing, yet struggling, to obtain 

information and support on how to handle these potentially 

distressing situations and to preempt and prevent their 

child´s fear and upset (Rankin, Harden, Waugh, Noyes, 

Bernard & Lawton, 2016). 

Oro för den psykiska 

påverkan sjukdomen 

kan medföra på 

individen och 

familjerelationerna 

Känslomässiga 

reaktioner 

Parents´worries about hypoglycaemia were often also 

driven or compounded by their child´s difficulties 

detecting and reporting low blood glucose, this being a 

particular concern for those with infants and toddlers 

because, “he doesn´t have a clue because he´s just learning 

to talk” (22M) (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2014). 

Barnens oförmåga till 

eget ansvar 

Hanteringen av 

och skiftet i 

vårdansvaret 

Some parents also described how they would have 

benefited from opportunities, soon after diagnosis, to meet 

and talk with other parents who had experience of caring 

for a child with T1D (type 1 diabetes) (Rankin, Harden, 

Waugh, Noyes, Bernard & Lawton, 2016). 

Stödgrupper Stödjande 

faktorer för 

föräldrarna 

(…) most parents praised the extent of the telephone 

support provided by health professionals to help them 

manage their child´s diabetes at home (e.g. to adjust 

insulin doses; advice in treating hypoglycaemia) (Rankin, 

Harden, Waugh, Noyes, Bernard & Lawton, 2016). 

God relation till vården Erfarenheter av 

kommunikation 

och relation till 

vården 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Författarna nyttjade etiskt godkända vetenskapliga artiklar. De strävade även efter att 

arbeta objektivt, noggrant och opartiskt. Författarna varken styrde eller försökte lyfta 

bekant data ur texterna och strävade efter att presentera all data som svarade till syftet. 

Studien varken manipulerades eller förvrängdes och författarna har varken plagierat 

eller arbetat oredligt (Kjellström, 2012). 
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5 Resultat 
Nedanför presenteras kategorier med tillhörande underrubriker vilka kan ses i figur 

2. Resultatet diskuteras sedan i löpande text. 

  

  

Figur 2: Kategorier med tillhörande underrubriker 

5.1 Känslomässiga reaktioner 

5.1.1 Rädslan för komplikationer 

Både kort- och långsiktiga komplikationer av diabetes typ 1 kunde frambringa en 

känsla av stress, oro och nedstämdhet. Sjukdomens påverkan på barnets liv och 

aktiviteter kunde vara en faktor som ökade föräldrars känsla av maktlöshet över 

situationen (Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak, 2015). Vid 

beskedet om diagnosen erfor en större andel av föräldrarna en extrem stress och 

upprördhet speciellt vid tillfällen när barnet utvecklat livshotande symtom (Rankin et 

al., 2016; Rankin et al., 2014). Denna känslomässiga reaktion i kombination med 

chock, traumatisering, förnekelse och osäkerhet kring situationen kunde enligt 

Rankin et al. (2014) uppkomma oavsett om vården söktes i ett tidigt eller sent skede. 

Då barnet utvecklat allvarliga komplikationer ökade det traumatiserade tillståndet 

eftersom föräldern hade föreställningen att “döden stod för dörren”. De föräldrar vilka 

saknade kunskaper om sjukdomen tenderade att vara mindre känslomässigt 

förberedda inför den nya situationen. En förälder uppgav sig även ha kollapsat av 
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diagnosbeskedet. En del av föräldrarna hade benägenhet att känna ökad skuld, skam 

och självklandrande för att inte ha agerat på sitt barns symtom tidigare. Dessa känslor 

kunde öka då barnet utvecklat svåra symtom relaterat till sjukdomen. Detta beskrevs 

som ett misslyckande och känslorna kunde kvarstå i flera år (Rankin et al., 2014). 

Rädslan för hypoglykemi kunde vara en ständigt underliggande oro hos 

föräldrarna (Hawkes, McDarby & Cody, 2014; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, 

Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015; Rankin et al., 2016; Boogerd et al., 

2015). Nivån av rädslan för detta tillstånd var likartad hos mödrar och fäder. Föräldrar 

till barn i åldrarna 6-11 år erfor dock en ökad rädsla till skillnad från dem med äldre 

eller yngre barn (Hawkes, McDarby & Cody, 2014). Historier och personliga 

erfarenheter gällande komplikationer till tillståndet ökade rädslan för komplikationer 

relaterade till sjukdomen (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, 

McDowell & Rankin, 2015). Denna känsla hade även en tendens att öka inför natten.      

Majoriteten av föräldrarna beskrev att de hade en ständig rädsla över att finna sitt barn 

medvetslöst eller i värsta fall död i sängen på morgonen på grund av att de ej upptäckt 

symtom på hypoglykemi under barnets sömn (Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, 

Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Sömnkvaliteten 

kunde därmed bli försämrad då föräldern befann sig i ständig beredskap (Rankin et 

al., 2016). 

5.1.2 Prestationsångest och skuldkänslor i mötet med vården 

Vårdmötet kunde orsaka känslor hos föräldern av att misslyckas, bli bedömd, förhörd, 

kritiseras, känna stress och ångest (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et 

al., 2015; Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, 

McDowell & Rankin, 2015). Trots ansträngningar vid utförandet av behandlingen 

kunde blodglukosnivån visa försämring eller brist på förbättring. Relaterat till en del 

föräldrars och vårdpersonals förväntningar kunde prestationsångest inför mötet samt 

känslor av att svika barnet uppstå. Känslor som dessa kunde orsaka att somliga 

föräldrar uppgav felaktiga uppgifter om barnets tillstånd (Lawton, Waugh, Noyes, 

Barnard, Harden, Bath et al., 2015) eller inte delgav viss information om sitt egna 

emotionella tillstånd (Rankin et al., 2016). Andra undvek att delta i vårdmötet för att 

minska risken för konfrontation (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et 

al., 2015). Vårdmötet kunde anses ha ett allt för stort fokus på barnets 

blodglukosvärde och istället önskade föräldrarna bli bemötta med ett öppet 
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förhållningssätt (Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Föräldrarnas medvetenhet om vårdpersonalens 

tidsbrist kunde orsaka skuldkänslor över att ta upp andra patienters eller anhörigas tid 

vid konversation. Detta kunde resultera i risken att föräldrarnas frågeställningar till 

vårdpersonalen inte ställdes (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 

2015). 

5.1.3 Oro för den psykiska påverkan sjukdomen kan medföra på individen och 

familjerelationerna 

En del föräldrar förklarade att det fanns olika utmaningar efter diagnostillfället 

gällande barnets psykiska påverkan (Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, Barnard, 

Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Flera av föräldrarna uppgav 

traumatiska och stressade situationer där de fysiskt påtvingade barnet 

insulininjektionen. Situationer som dessa var någonting som de fruktade med tanke 

på barnets reaktion och syskonens påverkan. För att kunna förebygga barnets rädsla i 

situationer som dessa gavs råd och information från vårdpersonalen. Föräldrarna erfor 

dock svårigheter att omsätta dessa råd i praktiken. Ytterligare utmaning erfors när de 

själva hade stickrädsla eller svårigheter att utföra injektioner, då de var oroliga för att 

tillfoga barnet smärta. En del av föräldrarna hade därmed behov av längre psykiska 

förberedelser inför dessa situationer. Detta orsakade även känslor av att vara isolerad 

och utan stöd (Rankin et al., 2016). 

            Oron gällande barnets psykiska påverkan resulterade i att de önskade skydda 

sitt barn mot stress och nedstämdhet. Detta kunde yttra sig i form av att föräldern 

försökte undgå sjukdomens behandlingsrutiner i form av att exempelvis tillåta barnet 

en större mängd sockerintag under helgerna. Därmed hade de tron om att kunna 

bevara barnets oskyldighet och undvika känslan av att vara annorlunda. För att 

reducera risken att orsaka oro och rädsla hos andra personer inom det sociala 

nätverket valde en del föräldrar att låta barnets blodglukosnivå vara förhöjt. Andra 

var oroliga för att eventuella komplikationer som hypoglykemi kunde leda till 

stressfulla situationer för utomstående. Det kunde resultera i risken att barnets sociala 

nätverk minskades (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & 

Rankin, 2015). 
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5.2 Hantering av och skiftet i vårdansvaret 

5.2.1 Metoder för att minska risken för hypoglykemi 

För att adressera oron för barnets säkerhet nyttjade föräldrarna olika metoder för att 

minska risken för hypoglykemi (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, 

McDowell & Rankin, 2015; Särnblad, Berg, Detlofsson, Jönsson, & Forsander, 2014; 

Rankin et al., 2016). En del föräldrar beskrev att de kontrollerade barnets blodglukos 

med en omfattande frekvens. Samtidigt höll de uppsyn över påverkan på barnets 

humör och kroppsliga förändringar vilket kunde vara tecken på hypoglykemi. En 

annan metod kunde vara att sträva efter att behålla de dagliga rutinerna. Detta kunde 

manifesteras genom att exempelvis inte låta barnet sova för länge på morgonen eller 

att neka barnet tillgång till vissa situationer och aktiviteter. För att undvika 

oförutsägbara förändringar i blodglukosen och för att låta barnet delta i aktiviteter 

beskrev vissa föräldrar att de strävade efter att hålla direkt uppsyn över barnet. 

Vetskap om vad matkonsumtionen bestod av och vilka aktiviteter som utfördes 

resulterade i förbättrat blodglukosvärde. Andra föräldrar beskrev även hur de kunde 

avråda barnet från att delta i aktiviteter utom synhåll på grund av oron för risken av 

att barnet utvecklade hypoglykemi och att personer i dess omgivning inte kunde 

hantera situationen (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell 

& Rankin, 2015). Flera menade att sjukdomen hade en kraftig påverkan på det dagliga 

livet och att sociala aktiviteter och arbetslivet blev begränsat (Boogerd et al., 2015; 

Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 

Föräldrarna kunde välja att säga upp sig från arbetet eller att gå ner till deltidsarbete. 

De avvaktade även med aspekter i sina egna liv för att istället prioritera barnet. Det 

var någonting de inte ville att barnet skulle uppmärksamma (Lawton, Waugh, 

Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 

         Tiden barnet befann sig i förskolan eller skolan kunde medföra ångest på grund 

av oron över barnets säkerhet (Särnblad et al., 2014; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, 

Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Några av föräldrarnas metoder för att 

hantera situationen samt förbättra insulinjusteringen, var att de besökte läraren och 

förhörde sig om dagens kommande aktiviteter. De skapade kännedom om matsedelns 

innehåll samt hade telefonkontakt med personalen (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, 

Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Flera av föräldrarna uppgav att de 
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hade kontakt med skolpersonalen eller barnet flera gånger per dag angående detta 

(Särnblad et al., 2014). 

För att undvika risken för hypoglykemi under natten nyttjade föräldrarna 

olika metoder (Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2015). En del var noga med att låta barnet få ett 

ordentligt matintag inför natten. Det gav föräldrarna sinnesro som resulterade i en 

förbättrad sömnrutin (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell 

& Rankin, 2015). Andra föräldrar var rädda för att somna då de därmed kunde riskera 

att missa tecken på sjunkande blodglukos. Nattetid ställde en del alarm för att 

kontrollera barnets blodglukos. Dessa faktorer medförde att sömnrutinen kunde bli 

påverkad negativt (Rankin et al., 2016). 

Rädslan för hypoglykemi var associerat med försämrad blodglukoskontroll 

(Hawkes, McDarby & Cody, 2014; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2015; Särnblad et al., 2014). Vid tillfällen då föräldern 

inte kunde hålla uppsyn över barnet och dess aktivitetsnivå, lät de medvetet 

blodglukosvärdet höjas. Detta kunde även förekomma då föräldern hade bristande 

förtroende för andra individers kunskap om diabetes typ 1 och över barnets egen 

förmåga att upptäcka symtom tidigt (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2015). En del valde därför att reducera mängden 

insulin till mindre än vad som var rekommenderat inför barnets skolgång (Särnblad 

et al., 2014). Föräldrarna resonerade kring dessa beslut som en säkerhetsåtgärd. De 

ansåg det fördelaktigt för barnet att ha ett förhöjt blodglukosvärde under några timmar 

istället för att riskera hypoglykemi och i värsta fall koma eller död. En del medgav 

även att detta resulterade i att de erfor sänkt panik- och stressnivå (Lawton, Waugh, 

Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 

5.2.2 Svårigheter att kontrollera oförutsägbara situationer 

Faktorer inom barnets normala utveckling och hormonell påverkan som puberteten 

var exempel på situationer vilka föräldrarna kunde finna svårigheter i att hantera. 

Detta kunde resultera i att blodglukosvärdet blev instabilt. Även förändringar i rutiner 

angående barnets fritidsaktiviteter eller väderförhållandenas påverkan på aktiviteter 

resulterade i att föräldrarna ständigt behövde se över barnets insulinbehov (Lawton, 

Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015).    
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När barnet befann sig i förskole- eller skolmiljön kunde oförutsägbara 

situationer uppstå. Det kunde vara att maten tog slut, matsedeln ändrades, barnet inte 

åt upp medhavd lunch eller att personalen inte förmådde att övervaka om barnet fått 

i sig tilltänkt matmängd. Dessa situationer medförde svårigheter för föräldern att 

säkerhetsställa rätt insulindos (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, 

McDowell & Rankin, 2015). 

5.2.3 Barnens oförmåga till eget ansvar 

Barnens oförmåga att verbalt uttrycka symtom av försämring kunde orsaka frustration 

och oro hos föräldern innan diagnosen var fastställd (Rankin et al., 2014; Lawton, 

Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Enligt 

föräldrarna kunde “de yngre barnen” exempelvis skrika för att få en reaktion eller 

fysiskt uttrycka försämring genom bland annat obefogad avklädning. Det kunde 

finnas svårigheter att förstå allvaret i situationen då barnen kunde uppfattas som 

trotsiga. Föräldrarna kunde vidta åtgärder som exempelvis begränsat dryckesintag 

trots barnens försök att uttrycka sitt behov av vätska (Rankin et al., 2014). En del 

föräldrar uppfattade även att barnen vilka fått diagnosen hade svårigheter att känna 

av och förmedla att de hade lågt blodglukos. De hade även tendens att bli distraherade 

på grund av pågående aktiviteter. Barnens impulsivitet försvårade för föräldrarna att 

kontrollera den fysiska aktivitetsnivån och regleringen av matintaget. Andra erfor 

även en bristande känslomässig mognad hos barnen, vilket kunde vara en faktor som 

minskade förtroendet till barnens förmåga till eget ansvar, då de uppfattades som 

opålitliga. Dessa faktorer kunde resultera i att oron för hypoglykemi ökade (Lawton, 

Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 

5.2.4 Skifte i vårdansvaret 

Situationens allvar i att hantera ett barn med diabetes typ 1 framkom först efter 

diagnostillfället när familjen kom hem från sjukhusvistelsen, förklarade en del 

föräldrar (Rankin et al., 2016; Boogerd et al., 2015). De menade att konfrontationen 

med sjukdomen och den komplexa behandlingen kunde vara överväldigande. Detta 

blev extra tydligt när omvårdnaden gick från intensiv guidning av vårdpersonalen på 

sjukhuset till att självständigt ta ansvar för behandlingen i hemmet. En del föräldrar 

beskrev detta skifte i vårdansvaret som osäkert, obegripligt och ångestfyllt (Boogerd 

et al., 2015). 
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Föräldrarna rapporterade att under barnets uppväxt ökade barnets kompetens 

och förmåga när det gällde hanteringen av sjukdomstillståndet (Boogerd et al., 2015; 

Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 2015). Trots att en del föräldrar 

uttryckte fördelar med att samtala med vårdpersonalen utan barnets närvaro, var vissa 

medvetna om att barnet behövde ta ett allt större ansvar i sin sjukdomshantering 

(Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 2015). Detta förändrade nivån 

och karaktären mellan barnet och föräldrarnas involvering i hanteringen av 

sjukdomstillståndet (Boogerd et al., 2015). Eventuell exkludering av barnet under 

vårdsamtalet kunde därmed tolkas som olämpligt (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, 

Harden, Bath et al., 2015). 

Känslan av bristande stöd kunde uppstå då det sociala nätverket hade 

svårigheter att förstå och anpassa sig till sjukdomen och behandlingen. Enligt 

föräldrarna innefattade det sociala nätverket bland annat familj, vänner och grannar 

(Boogerd et al., 2015; Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell 

& Rankin, 2015). Trots föräldrarnas ansträngningar för att hantera barnets diagnos på 

distans, uppkom situationer de varken kunde påverka eller kontrollera. Detta kunde 

resultera i ett mer instabilt blodglukosvärde (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, 

Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015; Särnblad et al., 2014).  

En del föräldrar erfor att stödet i skolan var tillfredsställande, medan andra 

menade att det brast fullständigt (Boogerd et al., 2015). Många föräldrar kunde känna 

oro när vårdansvaret hanterades av skolan. Denna känsla grundade sig i vissa fall av 

att barnet inte fick tillräckligt med stöd i sin egenvård. Känslan av trygghet uppgavs 

öka när skolan kunde tillgå en vuxen som agerade stöd för barnet. Stödet uppgavs 

vara högre i årskurs 1-3 i jämförelse med årskurs 4-6 där stödet ansågs minska. När 

skolan kunde tillhandahålla en skriven handlingsplan angående behandlingen av 

hypoglykemitillståndet associerades detta med ökat stöd enligt föräldrarna. Även 

detta förekom mer frekvent hos årskurs 1-3 till skillnad mot årskurs 4-6 (Särnblad et 

al., 2014). En del föräldrar fick förse förskole- och skolpersonal samt det sociala 

nätverket med utbildning, för att motverka situationer som kunde vara skadligt för 

barnet (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 

2015). 



 

22(44) 

 

5.3 Erfarenheter av kommunikation och relation med vården. 
Med vården menar vi både organisationen och bemötandet från vårdpersonal. 

5.3.1 Faktorer vilka leder fram till första vårdkontakten 

De föräldrar som arbetade inom vården eller hade erfarenheter av symtomen till 

diabetes typ I sedan tidigare, hade större chans att snabbare ta kontakt med vården. 

De kunde bekräfta sina misstankar genom att nyttja blodglukosmätare och testa sitt 

barns blodglukos. Tidigare vårdkontakt togs även om individer inom det sociala 

nätverket uppmärksammade symtom (Boogerd et al., 2015). 

Föräldrarna vilka avvaktade med att söka vårdkontakt erfor många gånger att 

barnens symtom troligen orsakades av förändrade rutiner eller en pågående infektion. 

Stort intag av vätska eller sängvätning förekom hos vissa barn sedan tidigare. Dessa 

symtom samt viktnedgång kunde även associeras med barnets normala utveckling och 

ökad törst med varmare klimat. Föräldrarna associerade därmed inte symtomen till ett 

allvarligt tillstånd. Trots symtom fungerade barnet fortfarande adekvat vilket 

hämmade vårdkontakten. Faktorer som fick föräldrarna att söka vård var när barnets 

symtom inte längre kunde hänvisas till ett annat sjukdomstillstånd eller då barnet 

uppvisade extrema beteenden, som när barnet skrek efter vätska eller drack av 

badvattnet (Boogerd et al., 2015). 

5.3.2 Kontinuitet i vården 

Kontinuiteten var av betydelse när det kom till benägenheten för föräldrarna att be 

om hjälp och stöd. I mötet med ny vårdpersonal kunde motvilja och oförmåga att be 

om stöd samt uttrycka känslor uppstå då tidigare relation saknades (Rankin et al., 

2016; Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 2015). Det fanns en 

skillnad på kontinuiteten bland större och mindre vårdinrättningar. De större brast i 

kontinuiteten i bredare utsträckning vilket resulterade i ett mer generellt bemötande, 

en ständig återupprepning av informationen och att individen inte uppmärksammades. 

Till skillnad mot de mindre vars kontinuitet av vårdpersonal uppgavs mer 

tillfredsställande. Vården kunde då bli mer individanpassad eftersom vårdpersonalen 

hade en relation till och kunskap om familjen. Vid mötet med en förtrogen 

vårdpersonal ökade benägenheten till att följa och ta till sig 

behandlingsrekommendationerna (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, Bath et 

al., 2015).  
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Behov av kontinuitet kvarstod även vid hemkomst från sjukhuset. En del 

föräldrar beskrev fördelar med hembesök från vården för att observera behandlingen 

och stötta emotionellt. Detta skulle kunna resultera i att eventuell depression hos 

föräldern upptäcktes och risken för komplikationer minskade (Rankin et al., 2016). 

Trots att kontinuitet föredrogs av många föräldrar, ansågs det viktigare med 

vårdpersonal som hade samma perspektiv och inriktning på vården. Bristande 

kontinuitet kunde leda till skillnader i informationen som utdelades vilket kunde öka 

risken för motsägelsefulla råd (Boogerd et al., 2015; Lawton, Waugh, Noyes, 

Barnard, Harden, Bath et al., 2015). Detta kunde ge föräldrar känslan av förvirring 

och osäkerhet då de inte visste vilket råd som borde prioriteras (Lawton, Waugh, 

Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 2015). 

5.3.3 Erfarenheter av bristande vård  

Bristande vård var något som en del föräldrar hade erfarenhet av (Rankin et al., 2016; 

Rankin et al., 2014). Vissa vittnade om en känsla av att vara övergiven. De nämnde 

att de “inte kunde vända sig någonstans” och “det fanns ingen att prata med” angående 

den nya situationen de hamnat i (Rankin et al., 2016). Även erfarenheter som 

handlade om att läkarna feldiagnostiserade barnet vid första vårdkontakten då barnet 

uppvisat symtom belystes. Läkaren kunde hänvisa symtomen till exempelvis 

infektion. Därmed dröjde det innan rätt diagnos sattes och behandlingen kunde 

inledas. I värsta fall kunde barnet hinna utveckla livshotande komplikationer (Rankin 

et al., 2014). 

En del föräldrar vittnade om bristande förståelse av vårdpersonalen i olika 

situationer (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013; Rankin et al., 2016), som exempelvis 

gällande förälderns tillvägagångssätt vid behandling eller barnets förmåga till 

egenvård. Både fäder och mödrar kunde känna sig ifrågasatta och förolämpade vid 

sådana tillfällen (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013).  Vårdpersonalens råd kunde 

anses som värdefulla och efterfrågades men däremot antyddes det emotionella stödet 

vara otillräckligt. Vårdpersonalen kunde hysa bristande empati, vara dömande samt 

saknade personlig erfarenhet av att leva med ett barn med diabetes typ 1 (Rankin et 

al., 2016). Ett ökat empatiskt bemötande blev således efterfrågat (Lawton, Waugh, 

Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 
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5.3.4 Avsaknad av individanpassad information och vård 

En del föräldrar kände sig stressade och extremt upprörda av beskedet om barnets 

diabetes typ 1. Detta kunde leda till ett chockartat tillstånd som försämrade 

informationshanteringen. (Rankin et al., 2016; Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, 

Harden, Bath et al., 2015; Boogerd et al., 2015; Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013). På 

grund av detta hade vissa föräldrar en önskan om känslomässigt stöd och uppmuntran 

(Rankin et al., 2016; Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013) från ett specialiserat 

diabetesteam, främst från dietister och psykologer (Boogerd et al., 2015). Information 

kunde således belysas när chocken avtagit för möjlighet till bättre informationsintag. 

För att lindra sin oro och ångest nämndes ett behov av att bli förvissade om 

möjligheten att hantera tillståndet på ett tillfredsställande sätt (Rankin et al., 2016). 

En del vårdpersonal nyttjade ett språkbruk som ansågs förvirrande och 

främmande. Det innefattade för stor mängd medicinska termer och vetenskapliga 

inslag. Vissa föräldrar belyste vikten av att förstå informationen som gavs vilket 

försvårades med vårdpersonalens val av språkbruk. Mängden av information som 

tilldelades belystes som en viktig aspekt. Flera av föräldrarna ansåg att 

rekommendationer och råd var av “god kvalité” men att mängden av information 

kunde bli ohanterlig och svår att erinra sig (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, 

Bath et al., 2015). 

Vårdrekommendationer som var anpassade efter den individuella familjen 

och barnet ansågs som eftersträvansvärt. Detta skulle kunna förbättra förståelsen för 

behandlingen (Boogerd et al., 2015) och öka känslan av familjens autonomi samt 

självbestämmande (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013). När vården inte 

individanpassades tenderade familjen att finna egna lösningar och mål för att göra 

vården mer begriplig (Boogerd et al., 2015). En önskan om ett ökat samarbete mellan 

vårdpersonalen och familjen nämndes av en del föräldrar (Lawton, Waugh, Barnard, 

Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). 

Det fanns en skillnad i vårdpersonalens förhållningssätt gentemot 

behandlingens rekommendationer. Vissa hade en mer avslappnad inställning till 

skillnad mot andra som var mer restriktiva (Rankin et al., 2016). Vårdpersonalen 

beskrevs även ha orealistiska förväntningar på vad föräldrarna kunde åstadkomma i 

situationer gällande stabiliseringen av blodglukosvärdet (Lawton, Waugh, Barnard, 

Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Information som gavs kunde 
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anses som överväldigande, för medicinsk (Rankin et al., 2016), generell och att 

utgångspunkten inte var individbaserad vilket kunde orsaka frustration (Lawton, 

Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Efter 

vårdmötet kunde även många av föräldrarna känna sig förvirrade och osäkra kring de 

ämnen vilka diskuterats och de val av behandling som bestämts (Lawton, Waugh, 

Noyes, Barnard, Harden, Bath et al., 2015). I mailkontakt med vården antyddes en 

känsla av osäkerhet och stress då de varken visste när eller om svar kunde förväntas 

(Boogerd et al., 2015). 

En del föräldrar menade att barnets närvaro i vårdmötet i vissa fall kunde 

störa informationshanteringen då koncentrationen kunde minska. Detta resulterade i 

att vissa föräldrar kände sig oförmögna att önska uppmuntran och stöd av 

vårdpersonalen då barnet förstod vad som sades. Andra ville inte orsaka oro eller 

ångest hos barnet genom att uppträda som ängsliga, sårbara eller oförmögna att förstå. 

Föräldrarna kunde av dessa anledningar önska att få tid ensam med vårdaren under 

en tid av konsultationen eller att de skulle erbjudas tillfällen att prata enskilt med dem. 

De förklarade även att vårdmötet ofrivilligt kunde avslutas tidigare då barnet krävde 

uppmärksamhet vilket inte kunde avledas. Detta kunde göra att frågor inte hann ställas 

eller förblev obesvarade. Andra avstod ifrån att lyfta känsliga ämnen om bland annat 

komplikationer då de var rädda för att skapa oro och ångest hos sitt barn. Detta kunde 

hämma diskussionen med vårdpersonalen (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, 

Bath et al., 2015). 

En del ansåg att de saknade stöd angående vidare behandling i hemmiljön 

och hur livsförhållandena i allmänhet kunde bli påverkade av den förändrade 

situationen (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013; Rankin et al., 2016). I tillägg till 

emotionellt stöd efterfrågades behovet av praktisk vägledning i hemmiljön. De 

önskade även att hänsyn togs till familjeförhållandena och de dagliga rutinerna för att 

undvika negativ känslomässig påverkan hos barnet (Rankin et al., 2016). 

5.3.5 God relation till vården  

Erfarenheter av god vård beskrevs i form av god tillgänglighet, stöd både emotionellt 

och vid praktisk träning samt att informationen gavs på ett hanterbart sätt vilket kunde 

associeras till det dagliga livet (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013; Rankin et al., 2016; 

Boogerd et al., 2015). Under de inledande dagarna på sjukhuset efter 
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diagnostiseringen uttryckte vissa föräldrar en gynnsam erfarenhet av barnets kliniska 

vård. En del av vårdpersonalen gav detaljerade instruktioner gällande 

insulininjektioner, blodglukosmätning, kolhydraträkning och symtom på hypo- samt 

hyperglykemi (Rankin et al., 2016). Vissa använde sig av ett språkbruk som var 

tydligt och begripligt vilket uppskattades (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, Harden, 

Bath et al., 2015). En del föräldrar blev uppmuntrade till att ställa frågor och 

vårdmötet avslutades endast när de ansåg sig vara redo vilket minskade stressen 

(Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013).  Föräldrar kunde även uppsöka barnets 

diabetesteam för att lindra sin osäkerhet kring diabetesvården samt för att få 

emotionellt stöd (Boogerd et al., 2015). 

Tillgänglighet till vården, genom bland annat telefonkontakt, under dygnets 

alla timmar gav en del föräldrar känslan av att vara försäkrade om att de inte var 

ensamma i vården av barnet. Detta kunde öka känslan av trygghet och möjligheten att 

bättre hantera barnets behandling hemifrån (Rankin et al., 2016; Boogerd et al., 2015). 

En sjuksköterska hade även lämnat ut sitt privata telefonnummer för att öka 

tillgängligheten vilket uppskattades (Boogerd et al., 2015). Trots stressiga 

förhållanden på sjukhusets avdelning visade vårdpersonalen tillgänglighet genom att 

samtala med föräldrarna och leka med barnet. För att utveckla barnets kunskaper 

kring injektionsadministrering och för att kunna uttrycka känslor gavs barnet 

möjlighet att öva på sin leksak. Det ökade föräldrarnas känsla av att bli sedda (Kelo, 

Eriksson & Eriksson, 2013). Tillgängligheten ansågs även vara av vikt vid mindre 

brådskande situationer. Detta gjorde det möjligt för föräldrarna att diskutera barnets 

behandling med vården. Vårdpersonalen fick även beröm rörande engagemanget 

kring sjukdomens påverkan på det dagliga livet, även om föräldrarna önskade att 

kontakten hade tagits mer återkommande (Boogerd et al., 2015). 

5.4 Stödjande faktorer för föräldrarna 

5.4.1 Strategier för att underlätta informationshanteringen 

Flera strategier för att underlätta informationshanteringen kunde ses bland föräldrarna 

(Rankin et al., 2016; Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013; Lawton, Waugh, Noyes, 

Barnard, Harden, Bath et al., 2015; Boogerd et al., 2015).  Rankin et al. (2016) menar 

att flera av föräldrarna kunde finna svårigheter och känna sig överväldigade på grund 

av mängden information under vårdmötet. En del uttryckte en önskan om specifika 
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råd angående barnets behandling efter diagnostillfället (Rankin et al., 2016). Vissa 

såg det som en fördel att tilldelas informationen både muntligt och skriftligt samt att 

få den återupprepad (Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013; Lawton, Waugh, Noyes, 

Barnard, Harden, Bath et al., 2015). Skriftliga uppgifter uppskattades då det gav en 

möjlighet att bearbeta texten i avskildhet. En del föräldrar fick en skriftlig summering 

angående det som diskuterats under vårdmötet. Föräldrarna vilka levde isär eller 

omgavs av andra som deltog i vården kunde erfara detta som en fördel. Samma 

information tilldelades och möjligheten att förmedla detta vidare till andra 

underlättades. Vissa valde att skriva anteckningar under vårdmötet eller tog med sig 

en närstående för att erinra viktiga uppgifter i efterhand (Lawton, Waugh, Noyes, 

Barnard, Harden, Bath et al., 2015). En del uttryckte önskemål om att tillgängliggöra 

standardbrev och rekommendationer för att förmedla informationen till bland annat 

skolpersonal (Boogerd et al., 2015). För att underlätta föräldrarnas 

informationshantering under vissa vårdmöten fanns ett personalövervakat lekrum för 

barnet att tillgå. Känsliga frågor kunde därmed diskuteras med vårdpersonalen, utan 

oro över barnets reaktion då barnet inte närvarade (Lawton, Waugh, Noyes, Barnard, 

Harden, Bath et al., 2015). 

Enligt Boogerd et al. (2015) föredrog flera av föräldrarna telefonkontakt med 

vården vid brådskande situationer för information och råd direkt. Internet kunde vara 

ett alternativ för vårdkontakt vid ej brådskande situationer. Information skulle då 

kunna arkiveras, förmedlas vidare och tillhandahållas vid liknande situationer. En 

önskan om att tillgängliggöra ett beslutsstöd på internet angående situationens 

allvarlighetsgrad uttrycktes av vissa föräldrar. För att hantera situationen valde en del 

att söka efter ytterligare information på internet. Dock kunde texterna beröra 

komplikationer och andra diabetesrelaterade problem vilket kunde orsaka ångest och 

stress. Föräldrarna kunde rapportera svårigheter med att finna, bedöma 

tillförlitligheten och försätta vetenskapliga resultat i den dagliga behandlingen. För 

att ta del av forskningsresultat och öka begripligheten önskade en del föräldrar stöd 

från vårdpersonalen. De ansåg det även eftersträvansvärt om diabetesteamet kunde 

tillgängliggöra grundläggande information om sjukdomen och behandlingen på 

internet. Nyttjandet av en webbkamera föreslogs i vårdkontakten med dietister och 

psykologer för att utöka samt underlätta kontakten. En del föräldrar ansåg det 

hjälpsamt med ett forum på internet för att kunna utbyta standardbrev, erfarenheter 
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och råd. Detta kunde underlätta hanteringen av ignoransen vilket kunde existera inom 

det sociala nätverket (Boogerd et al., 2015). 

5.4.2 Behandlings- och vardagsrutiner 

Rutiner kunde anses vara en faktor vilket gynnade möjligheten till att hålla 

blodglukosen stabil (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell 

& Rankin, 2015; Boogerd et al., 2015). Blodglukosnivån ansågs problematisk att 

bibehålla inom rekommenderade nivåer då värdet ständigt varierade. De flesta 

föräldrarna ansåg det enklare att hålla sitt barns blodglukos stabilt om det var möjligt 

att bevara fasta rutiner och att reducera barnets aktivitetsnivå. Detta var något som 

föräldrar som levde isär kunde ha erfarenhet av då rutinerna i hemmen såg olika ut. 

Detta kunde resultera i ostabil blodglukos (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, 

Stephen, McDowell & Rankin, 2015). Med tiden då föräldrarna blev mer erfarna och 

kom in i rutinerna försattes de allt mer sällan i oväntade situationer. Detta kunde 

resultera i att de kände sig mindre oroliga och ångestfyllda samt att behovet av 

vägledning från vården minskade (Boogerd et al., 2015). En del beskrev barnets 

känslomässiga reaktioner angående matrestriktioner som en faktor vilket gjorde att 

rutinerna tillfälligt släpptes för att barnet inte skulle gå miste om erfarenheter. De lät 

exempelvis barnet förtära vad han eller hon ville för att korrigera det vid senare 

tillfälle (Lawton, Waugh, Barnard, Noyes, Harden, Stephen, McDowell & Rankin, 

2015). 

5.4.3 Stödgrupp 

En del föräldrar erfor behov av känslomässigt stöd och uppmuntran. De uttryckte 

därmed en önskan om stödgrupper med jämlikar vilka hade erfarenhet och förståelse 

av att vårda ett barn med diabetes typ 1 (Rankin et al., 2016).  

En stödgrupp kunde erfaras som både stödjande (Newell & Hahessy, 2013; 

Rankin et al., 2016; Boogerd et al., 2015) och stjälpande (Rankin et al., 2016; Boogerd 

et al., 2015). En del föräldrar kunde uttrycka en känsla av att vara vilsen i den nya 

situationen och en rädsla för det okända (Newell & Hahessy, 2013). Oron för att bli 

sedd som en misslyckad vårdare och förälder i vårdmötet kunde reduceras av att få 

prata med en jämlik. I stödgruppen kunde praktiska råd kring hanteringen av 

sjukdomen i vardagen och inför nya situationer diskuteras. Råd kunde även tilldelas 

om situationer vilka inte krävde vårdkontakt (Rankin et al., 2016) eller då det uppstod 
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svårigheter att nå vårdpersonalen (Newell & Hahessy, 2013). Flera av föräldrarna 

nämnde att behovet av en stödgrupp existerade genom hela barnets uppväxt i takt med 

att nya utmaningar uppstod samt att det var ett bra komplement till vården (Boogerd 

et al., 2015). 

Föräldrar vilka tagit del av stödgrupper beskrev det som en “livräddare”, 

“fantastiskt” och ett nätverk av stöd. Tron på den egna förmågan kunde stärkas av att 

få kännedom om att andra bemästrat liknande situationer tidigare. Mer erfarna 

föräldrarna kunde få perspektiv på sina egna framsteg och personliga utveckling efter 

att ha tagit del av nytillkomna gruppmedlemmarnas erfarenheter (Newell & Hahessy, 

2013). 

En del föräldrar uttryckte fördelar med att medverka i en stödgrupp men alla 

delade inte denna uppfattning. Föräldrar vilka var traumatiserade och väldigt 

upprörda över sitt barns diagnos menade att de inte var känslomässigt redo att delta i 

en stödgrupp. De uttryckte behov av tid för att bearbeta dessa känslor innan de kunde 

delas med någon. Andra föräldrar beskrev stödgruppen som kontraproduktiv då vissa 

deltagare hade ett annat förhållningssätt till diagnosen. Dessa deltagare beskrevs vara 

arroganta, nitiska, restriktiva och vars råd inte alltid överensstämde med 

vårdpersonalens. Mötet med dessa kunde medföra att stödgruppen förlorade sitt syfte, 

skapade oroskänslor och en del föräldrar valde att inte längre delta (Rankin et al., 

2016). 

Stödgruppen kunde anses vara otillräcklig då de flesta var organiserade utifrån 

en för generell rikstäckande utgångspunkt. Det togs i vissa fall ingen hänsyn till 

barnets ålder, diagnos, vistelseort eller behandling. Dessa faktorer försvårade 

tolkningen av givna råd och rekommendationer. En del föräldrar ansåg att 

stödgrupper skulle kunna vara organiserade på internet med hjälp av diabetesteam 

och att hänsyn till vistelseort, ålder och behandling skulle tas i beaktning. För att 

upprätthålla kvaliteten föreslogs att en sjuksköterska skulle ha en ledande roll i 

stödgruppen på internet. En fördel med att ha vistelseorten som utgångspunkt var att 

föräldrar och barn på samma ort skulle kunna mötas både på internet och i 

verkligheten för ytterligare stöd. Även om flera av föräldrarna föredrog att mötas 

ansåg de att internet kunde vara en bra plats att utbyta erfarenheter, råd och 

rekommendationer. Informationen skulle därmed arkiveras på internet och vara 

tillgängligt för andra (Boogerd et al., 2015). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Design 

Utförandet av en litteraturstudie gav oss möjligheten att utforska befintlig kunskap i 

form av vetenskapliga artiklar som kunde besvara det valda syftet. Vi var öppna inför 

vad eventuell data kunde resultera i och valde därmed att inte begränsa sökningen till 

endast kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Den induktiva ansatsen valdes som 

design. Vi kunde därmed behålla en mer objektiv inställning gentemot den data vi 

mötte. En svaghet med den valda metoden kunde vara att vi enbart fick tillgång till 

artiklar vilka erhöll författarnas tolkning av materialet angående föräldrarnas 

erfarenheter. Första hands information ifrån föräldrarna hade varit eftersträvansvärt i 

syftet att beskriva deras erfarenheter.    

6.1.2 Datainsamling 

Databaserna vi valde ansågs vara av relevans utifrån syftet då de innefattade 

vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvård. Valet att nyttja två databaser såg vi 

som en fördel då detta resulterade i möjligheten att inkludera fler artiklar och beröra 

ett större område. Därmed minskade risken att missa eventuella relevanta data och att 

slumpen kom att påverka resultatet (SBU, 2013). Vi startade sökprocessen med en 

pilotsökning i vardera databas. Vi kunde därmed överblicka hur omfattande 

datamängden var och om det eventuellt krävdes några avgränsningar. Därefter 

diskuterade vi återigen syftet utifrån eventuella ändringar eller omformuleringar. Då 

vi fann en betydande mängd artiklar genom pilotsökningen övertygades vi om att 

behålla det ursprungliga syftet.  Bristen på erfarenhet kring databassökningar skapade 

en känsla av att vara överväldigade inför det kommande momentet. Vi erfor att det 

var tidskrävande och fann svårigheter att sätta oss in i sökningens tillvägagångssätt 

samt veta vilka sökord som var av relevans. Under sökprocessens gång och i 

diskussion med Linnéuniversitetets bibliotekspersonal fick vi mer erfarenhet och 

kunde på så sätt finna sökord samt sökordskombinationer vilka var av betydelse för 

studien. Sökorden formulerades därefter till ämnesord utifrån MeSH och Cinahl 

Headings. I sökningen nyttjade vi funktionen explode. Dessa faktorer vidgade vårt 

sökresultat och fler artiklar inkluderades vilket sågs som en fördel. I efterhand 
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reflekterade vi kring våra metoder gällande sökprocessen. Risken fanns att vi 

omedvetet kunde ha uteslutit relevant data vilket vi ser som en svaghet. Ytterligare 

ämnesord eller databaser, exempelvis PsycINFO, hade eventuellt kunnat öka studiens 

trovärdighet.  

6.1.3 Urval 

I den inledande sökningen valde vi att avgränsa till artiklar publicerade efter 2008. 

Då detta resulterade i en stor mängd data avgränsades sökningen ytterligare till 

artiklar publicerade efter 2013. Fördelen med ett tidsspann på de senaste fem åren var 

att det gav oss ökade chanser att inkludera uppdaterad information. Forskning kring 

behandlingen av diabetes typ 1 utvecklas ständigt. Trots denna utveckling 

reflekterade vi kring möjligheten att föräldrarnas erfarenheter kanske inte påverkades 

nämnvärt. Detta ökade risken för att eventuellt ha exkluderat väsentliga data vilket 

försvagar studien. Kravet på peer review garanterade att artiklarna granskats av 

experter inom ämnet. Vi ansåg det vara en indikation på ökad kvalitet.  

Valet att avgränsa till det geografiska området Europa gjordes främst för att 

mängden data skulle bli hanterbar. Det kändes även relevant för oss att undersöka 

detta område då vi personligen hade större erfarenhet av hur vården generellt ser ut i 

detta område. Vår föreställning om vården utanför Europa var att föräldrarnas 

erfarenheter av diabetesvården skulle skilja sig åt. Detta på grund av olika 

ekonomiska tillstånd i världen vilket vi trodde kunde resultera i skilda förutsättningar 

till diabetesvård. De valda artiklarna var utförda i Nederländerna (1), Skottland (4), 

Sverige (1), Irland (2) och Finland (1). I efterhand kunde detta ses som en svaghet i 

överförbarheten till hela Europa då inte fler länder inom detta område inkluderades 

och att flera av studierna var utförda i Storbritannien. Vi anser att vår studie möjligen 

kan vara överförbar till Sverige då länderna har liknande välfärd. Vi kan dock inte 

säga detta med säkerhet då vi inte besitter kunskapen om hur diabetesvården ser ut i 

de olika länderna och hur föräldrarnas erfarenheter påverkas av detta.  Gällande 

studierna utförda i Skottland visade det sig att flertalet av författarna var involverade 

i alla studierna. Detta fick oss att reflektera över om vår studies trovärdighet kan ha 

försvagats av de återkommande författarna. Vi tror att ytterligare studier med 

författare vilka arbetat oberoende av varandra hade kunnat ge ett bredare perspektiv 

på föräldrarnas erfarenheter. 
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Under urvalsprocessens gång fann vi artiklar vilka ej var tillgängliga via 

Linnéuniversitetets bibliotek då de enbart fanns på fjärrlån. Vissa av dem kunde vi nå 

via Google Scholar eller One Search. Därmed fick vi möjlighet att inkludera även 

denna data i studien vilket vi ansåg ökade trovärdigheten. Ytterligare en styrka i 

studien var att vi mailade författarna till de artiklar där det inte framkom var studien 

genomfördes eller vilka åldrar barnen hade. Vi har haft en vilja att inkludera all 

relevant data och arbeta på ett noggrant sätt.  

Efter att ha tagit del av litteratur vilket behandlade barn fick vi förståelsen om 

att begreppet barn kunde tolkas på olika sätt. I den inledande sökningen valde vi att 

begränsa oss till åldersgrupperna 3-12 år, utefter vår uppfattning om begreppet. Vi 

fann intresse i att belysa erfarenheten av att leva med just barn, ej småbarn eller 

tonåringar. Efter att vi tagit del av sökresultatet behövdes även tvååringar inkluderas 

för att erhålla en tillfredsställande mängd data i studien. Valet av åldrarna på barnen 

blev därmed 2-12 år. Mängden data blev då hanterbar att bearbeta på ett för oss 

tillfredsställande sätt inom tidsramen för arbetet. I vissa av de exkluderade artiklarna 

fanns resultat som kunde vara av relevans. Dessa belyste dock barnperspektiv eller 

innefattade andra åldrar än 2-12 år. Vi fann svårigheter i att särskilja barnperspektivet 

eller vilken ålder det var på barnen i föräldrarnas uttryckta erfarenheter. För att stärka 

tillförlitligheten i studien strävade vi efter att endast inkludera resultat gällande syftet. 

Vissa av de artiklar vi inkluderade innefattade även barnperspektiv, andra kroniska 

sjukdomar eller föräldrar till barn i andra åldrar än 2-12 år. I dessa fanns däremot en 

möjlighet att särskilja perspektiven, sjukdomen eller åldersgrupperna på ett tydligt 

sätt. Vi ansåg att det fanns både styrkor och svagheter med tillvägagångssättet. Det 

resulterade i att vi hade möjlighet att inkludera fler föräldrars erfarenheter, men 

samtidigt kunde vi ha missat relevant data. I efterhand insåg vi att ingen ytterligare 

sökning av nyligen publicerade artiklar blev gjord. Även det kunde vara en 

bidragande orsak till missad data och en svaghet i vår studie.  

Utförandet av en kvalitetsgranskning ansåg vi ökade kvalitén i vår studie. 

Nyttjandet av mallar gav en säkrare bedömning. Vi testade till en början att bedöma 

kvaliteten genom Kristenssons (2014) mall. Denna metod var allt för generell och 

svårbedömd med bristen på vår erfarenhet i beaktande. Därmed valde vi att byta 

mallar och följa Carlsson och Eiman (2003). De gav mer direktiv i 

bedömningsförfarandet. Detta tillvägagångssätt ser vi som en styrka. Valet att dela 
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upp artiklarna mellan oss gjordes med tidsramen i åtanke men sågs eventuellt som en 

svaghet då det kunde ha påverkat kvalitetsbedömningen. För att minska denna risk 

inleddes granskningen med en provbedömning av samma artikel. Detta gav en 

indikation på att vårt resonemang kring mallarna överensstämde med varandra. 

Därefter kunde vi båda ha en tillförlitlighet gentemot varandra att liknande 

bedömning gjordes i de efterföljande artiklarna. Detta ser vi som en styrka då det ökar 

tillförlitligheten i studien. 

6.1.4 Analys 

För att minska risken att utesluta relevant data och höja trovärdigheten nyttjades 

triangulering i analysen. Vi läste artiklarna och tog ut meningsenheter individuellt för 

att sedan diskutera och jämföra vårt resultat med varandra. Därmed bearbetades 

texten noggrant utifrån våra olika synsätt vilket vi såg som en styrka. Artiklarnas 

akademiska engelska var för oss relativt lättförståelig men behövdes ibland 

förtydligas med hjälp av översättning. För att underlätta analysen av 

meningsenheterna nyttjades färgkodning utifrån vilken artikel de tillhörde. Vi skrev 

ut artiklarna och klippte ut meningsenheterna för att få en övergripande bild av 

materialet. Därefter sammanfördes meningsenheterna som relaterade till varandra för 

att skapa en helhet. Det gav oss möjligheten att forma kategorier och underrubriker. 

Att röra sig mellan del och helhet kunde till en början kännas ogripbart då det fanns 

194 meningsenheter som behövde knytas samman för att skapa helheten. Mängden 

meningsenheter kunde indikera på att vi utförde ett noggrant arbete för att inkludera 

all relevant data. Detta resulterade i att bearbetningen av materialet blev tidskrävande. 

I efterhand ansåg vi att analysprocessen skulle erhållit mer tid för att på så sätt skapa 

ytterligare fördjupning av resultatet. Vi fann ett stöd i varandra under processen och 

nyttjade handledaren vid behov. 

6.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Det forskningsetiska övervägandet gav oss möjlighet att reflektera kring vikten av att 

studien förblev etiskt försvarbar. Vi kände oss säkra på att finna etiskt godkända 

artiklar då vi nyttjade databaser som krävde detta ställningstagande. Då vi klargjorde 

vårt förhållningssätt gentemot texterna i ett tidigt skede resulterade detta i att vi kunde 

utgå från samma inställning genom hela arbetet. Diskussionen behandlade 

exempelvis hur vi skulle förhålla oss om vi fann data som var spårbar till någon 
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deltagare. Uppstod detta skulle vi exkludera individens namn eller annan personlig 

information. Vi skulle även förhålla oss till samt arbeta med texterna på ett objektivt 

och noggrant sätt. Genom studien strävade vi även efter att arbeta opartiskt trots 

personliga erfarenheter vilket kunde ses ur två perspektiv. Det ena kunde vara risken 

att vi blev för subjektiva och på så sätt försökte finna data som eventuellt skulle 

bekräfta vår föreställning. Den andra aspekten var att vår erfarenhet skapade en 

nyfikenhet och ett intresse för det valda ämnet samt att det därmed uppstod en genuin 

och frågvis inställning till materialet för att skapa en större förståelse. 

Trianguleringsprocessen ansåg vi gav en ökad möjlighet till opartiskhet då vi båda 

bearbetade datan oberoende av varandra. Vi reflekterade över om det är möjligt att 

utföra ett garanterat opartiskt arbete. Vi känner förhoppning om att ha lyckats 

åstadkomma detta.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med barn med 

diabetes typ 1. I resultatet fann vi tre huvudsakliga fynd; behovet av individanpassad 

vård och information, rädslan för hypoglykemi och behov och önskan om förbättrat 

stöd vilka vi kommer att diskutera nedan med utgångspunkt utifrån vår teoretiska 

referensram livsvärldsperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

6.2.1 Behovet av individanpassad vård och information 

Livsvärlden ses som unik och händelser erfars utifrån olika synsätt för varje individ. 

Därmed kan en situation ha olika betydelser. Föräldern har tolkningsföreträde till sin 

egen situation och känslor. Bristen på individanpassad vård kunde vi tyvärr se var en 

återkommande företeelse. Många föräldrar vittnade om denna erfarenhet exempelvis 

i situationer som vid diagnostillfället eller i vårdmötet. Resultatet visade att många av 

föräldrarna hamnade i ett stressat och chockartat tillstånd samt erfor svårigheter med 

att ta till sig informationen i dessa situationer. Chocktillstånd kan enligt Andersson 

(2017) påverka möjligheten att erhålla och erinra informationen som förmedlas under 

vårdmötet. Även förnekelse och ologiska tankar samt agerande kan förekomma. 

Ohälsa och sjukdom kunde medföra omställning och påfrestning för hela 

familjen. Då samtliga individer i en familj påverkade varandra kunde detta resultera i 

att rollerna, rutinerna och balansen förändrades. Utifrån livsvärldsperspektivet så 

innehar varje individ sin egen erfarenhet av situationen. Enligt Van Ee, Kleber och 
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Jongmans (2016) hade de föräldrar vilka lider av depression eller ett ökat 

ångestpåslag en förhöjd risk för att påverka sitt barn och dess utveckling på ett 

negativt sätt. Detta gjorde att vi reflekterade över betydelsen för hur vårdpersonalen 

stöttar och bemöter föräldern i vårdmötet. Genom att vårdpersonalen anammar ett 

bemötande med en individanpassad och familjefokuserad utgångspunkt ansåg vi att 

risken för ytterligare ångest samt stress på grund av oförståelse kunde minska hos 

föräldern. Detta kunde eventuellt påverka familjerelationerna om föräldern kände sig 

trygg i mötet med vården och i informationen som utdelades.  

Svårigheter att ta till sig information kunde bero på att vårdpersonalens 

språkbruk uppfattades som svårbegripligt och för medicinskt. Mängden av 

information kunde även vara alldeles för omfattande, svårhanterlig och generell. 

Under vår studietid som sjuksköterskestudenter belyses individen som en viktig 

utgångspunkt. Duncan och Blugis (2011) nämner Maslows humanistiska teori om att 

individen är unik och behöver sina grundläggande behov uppfyllda för att kunna 

fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. I praktiken innebär det att behov som mat, 

luft och vatten är det primära. För att sedan kunna utvecklas vidare behöver individen 

en säker, ordnad och förutsägbar värld. Av dessa anledningar fann vi det oroväckande 

och bekymmersamt att vårdmötet i vissa fall hade bristande individanpassning och 

erfors allt för generell. Då vårdmötet var till för att informera och utbilda fann vi det 

som obegripligt att vårdpersonalen valde ett språkbruk som individen inte förstod. 

De nationella riktlinjerna informerar om att vården ska vara individanpassad 

(Socialstyrelsen, 2015). Detta gör oss än mer övertygade om att inneha individen i 

fokus under vårdmötet. Vissa föräldrar nämnde bland annat känslomässigt stöd, 

tillgänglighet, individanpassning och kontinuitet som behov i vårdmötet. Detta fick 

oss att reflektera över vår roll i det kommande yrket som sjuksköterska och vilket 

ansvar vi kommer att möta. Bemötandet anser vi är viktigt från första stund för att 

öka chanserna till att skapa förtroende och tillit. Med kunskap om detta betyder det 

att sjuksköterskan behöver se över sitt bemötande, vara lyhörd och se varje familj som 

en unik enhet. Att se till individens behov, ställa frågor och försäkra sig om att 

informationen som utdelas är begriplig anser vi är avgörande faktorer som eventuellt 

kan påverka familjerelationerna i förlängningen. Detta tror vi även kan främja 

vårdrelationen, öka individens mottaglighet för information samt minska risken för 

uteblivna vårdmöten.  



 

36(44) 

 

6.2.2 Rädslan för hypoglykemi 

Vi fann att rädslan för hypoglykemi kunde vara en ständigt underliggande oro hos 

föräldrarna. Resultatet påvisade att denna rädsla kunde öka under tiden barnet befann 

sig på förskola eller skola då de tvingades lägga över vårdansvaret på barnet eller 

skolpersonalen. En del föräldrar hade svårigheter att förlita sig på barnet eller lärarnas 

kunskaper och förmåga att upptäcka samt förhindra eventuella komplikationer. 

Barndiabetesfonden (u.å) menar att vissa förskolor och skolor verkar ha otillräcklig 

kunskap för att ta ansvar för barn med diabetes typ 1. Komplikationer hos barnet kan 

därmed uppstå. Detta anser vi kan bekräfta föräldrarnas oro i samband med barnets 

skolgång.  

Personliga erfarenheter gällande hypoglykemi visade sig även öka rädslan för 

komplikationer för föräldrarna vilket kan återspeglas till livsvärlden. Varje förälder 

är unik i sina erfarenheter, tolkningar och rädsla vilket kan grunda sig i olika 

anledningar. Rädslan föräldrarna erfor gällande hypoglykemi verkade existera oavsett 

hur länge barnen haft diagnosen eller vilken ålder barnet hade. Den erfarna oron var 

lika hög hos både fäder och mödrar. Föräldrarna till barn i 6-11 års ålder erfor en ökad 

rädsla till skillnad från andra föräldrar. Detta reflekterar vi kring om det skulle kunna 

bero på att barnet befinner sig allt mer hemifrån, går i skolan, deltar i aktiviteter och 

ännu inte är självständiga i sin egenvård. För att hålla hypoglykemi tillståndet under 

kontroll samt dämpa sin egen oro och ångest hade föräldrarna olika strategier för att 

hantera situationen. Ett tillvägagångssätt var att tillåta barnet att ha en förhöjd 

blodglukos. Det finns dock faktorer vilka talar emot denna valda metod. Mauras et al 

(2015) studie visade bland annat att hjärnans och den kognitiva utvecklingen hos 

barnet kan bli negativt påverkad av ett ständigt tillstånd av förhöjt blodglukos. Denna 

metod verkar vara återkommande då föräldrarna hade en ökad oro för hypoglykemi 

och dess komplikationer. Vi ser det som problematiskt med tanke på 

komplikationerna gällande hyperglykemi och att föräldern verkar agera utifrån sin 

oro och ångest. Med detta i åtanke bör en utbildningsinsats från sjuksköterskan 

tillhandahållas. Konsekvenserna av ett visst beteendemönster bör diskuteras och 

vägledning erbjudas för att stötta föräldern. Sjuksköterskan i skolan har stort ansvar 

gällande barnets egenvård. Barnet ska stöttas och stärkas i den egna förmågan 

samtidigt som barnets naturliga impulsivitet behöver tas i beaktning. Intuition, 
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engagemang och vilja att ta del av barnets livsvärld är egenskaper som vi anser 

sjuksköterskan behöver inneha för ett så optimalt förhållningssätt som möjligt. 

En del föräldrar kunde välja att begränsa både sig själv och barnet i vissa 

situationer för att minska risken för hypoglykemi. De kunde exempelvis avstå ifrån 

heltidsarbete eller hindra barnet att delta i aktiviteter utom synhåll. Många barn tycker 

om att samarbeta, lära nytt, bemästra nya förmågor och vill vara delaktiga i sin vård. 

De är dock även impulsiva och har ännu inte förmågan att vara helt självständiga. 

Bristen på självständighet och ansvarstagande fann vi resulterade i att en del föräldrar 

erfor svårigheter att lita på barnet gällande behandlingen. Att bli allt mer självständig 

och få ökat ansvar samt plikter är en normal del i barnets utveckling. Föräldrar kan 

dock ha svårigheter att avgöra hur mycket ansvar de kan lägga på sitt barn. Denna 

problematik tror vi kan öka ytterligare om barnet har diabetes typ 1. Med tanke på 

detta samt bristen på barnets möjlighet till ansvarstagande kan skiftet i vårdansvaret 

från förälder till barn försvåras. Vi kan även se likheter med barns egna erfarenheter 

då de kan erfara svårigheter att möta de förväntningar som ställs. Detta fick oss att 

reflektera över hur barnets naturliga samt sociala utveckling kunde bli påverkat av 

dessa begränsningar. Rädslan hos föräldern ser vi som en begränsning, inte bara för 

föräldern själv utan även för barnet. Att vara känslomässigt styrd kan vara hämmande 

både på kort och lång sikt. Vi tror därmed att de naturliga och sociala 

utvecklingsprocesserna hos barnet kan inskränkas av förälderns kontrollbehov. Att 

begränsa barnet från att delta i aktiviteter menar vi kan leda till att barnet inte 

utvecklar sin förmåga gällande självständighet eller ansvarstagande. Detta på grund 

av att behovet av denna utveckling inte existerar då de är under förälderns uppsyn.  

Föräldrarnas kontrollbehov av sjukdomen tror vi kan leda till en kraftig och 

långvarig stresspåverkan. Sjukdomen kan påverkas av mängder av oförutsägbara 

situationer och kräver komplex behandling. Pinquart (2018) nämner att föräldrar till 

barn med kronisk sjukdom löper en ökad risk för högre nivåer av stress samt att 

känslor med exempelvis skam och skuld förekommer i en större utsträckning. Idress 

och Abdul-Sattar (2015) menar att stress kan i förlängningen leda till utmattning och 

utbrändhet. Enligt Cockshell och Mathias (2010) kan personer med 

utmattningssyndrom påverkas av kognitiv brist. Detta kan främst ses i form av nedsatt 

uppmärksamhet, minne och reaktionsförmåga. Även svårigheter med både 

arbetsminne och informationshantering kan förekomma. Stress och 
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utmattningssyndrom ser vi som faktorer som kan påverka förälderns förmåga att 

tillhandahålla barnets behandling på ett optimalt sätt. Uppmärksamhet, arbetsminne, 

informationshantering och reaktionsförmåga är betydande egenskaper för att förse 

barnet med en tillfredsställande behandling. Med tanke på vad konsekvenserna av 

utmattning och stress hos föräldern kan leda till reflekterar vi över sjuksköterskans 

roll och ansvar. Vi ser det som en betydelsefull uppgift att stötta och hjälpa föräldern 

att motverka en begynnande utmattning på grund av det ansvar de bär gällande sitt 

barns behandling. Genom utbildning och ökad stöttning till föräldern kan eventuellt 

detta tillstånd förhindras eller lindras. Föräldrar nämnde även betydelsen av en 

stödgrupp bestående av personer med liknande erfarenheter. Vi ser det som ett 

angeläget alternativ för ökat stöd.  

Föräldrarnas sömnkvalitet kunde bli påverkad negativt av olika anledningar 

relaterat till rädslan för hypoglykemi. Vissa hade svårigheter att somna eller sov 

endast ytligt på grund av rädslan och den ständiga beredskapen. För att hälsan ska 

förbli optimal nämner Putilov (2018) att sömnen är en viktig faktor. Sömnbrist kan 

påverka vaksamheten och uppmärksamheten samt orsaka att insatser på bland annat 

jobbet påverkas negativt (Owens, 2017). Störd nattsömn kan även öka risken att 

utveckla utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). Detta får oss att reflektera över 

hur föräldrar med försämrad sömnkvalitet blir påverkade i vardagen samt gällande 

förmågan att förse barnets behandling på ett optimalt sätt. Som blivande 

sjuksköterskor ser vi det som en viktig aspekt att reflektera kring vårdmötet med 

föräldern och diskutera sömnrutiner samt eventuella insatser vilka kan förbättra 

sömnkvalitén. 

6.2.3 Behov och önskan om förbättrat stöd 

Barn med diabetes typ 1 kan erfara tillståndet på olika sätt och diagnosen kan vara 

livsomvälvande för barn samt övriga familjemedlemmar. I resultatet fann vi att flera 

föräldrar uttryckte behov och önskan om åtgärder vilka kunde förbättra deras 

möjlighet att hantera sjukdomen samt dess påverkan på det dagliga livet. Några av de 

behov föräldrarna formulerade var att de önskade utökat stöd i skolan, hemmiljön och 

emotionellt. De hade behov av kontinuitet i vården och önskade delta i stödgrupper 

med personer vilka befunnit sig i liknande situationer. Föräldrarna värdesatte 

informationen de fick under vårdmötet. De önskade även lättförståelig samt 
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uppdaterad information utifrån ny forskning. En del föräldrar beskrev även en önskan 

om utökad telefonkontakt och stöd över internet. 

Varje person erfar och hanterar situationen på ett unikt vis utifrån sin livsvärld. 

Vad de erfar sig ha behov av för sorts stöd kan därmed skilja sig åt. Livsvärlden är 

unik för var och en samt betecknar det sätt som en förälder förstår sig själv, andra och 

världen. Detta anser vi är en viktig aspekt som sjuksköterskan bör se till och agera 

utifrån. Sjuksköterskan bör vara öppen och ödmjuk för varje individs livsvärld. Att 

sträva efter detta förhållningssätt tror vi ökar möjligheten att kunna påverka föräldern 

och även relationerna inom familjen. Vi har ett antal förslag angående detta 

förhållningssätt. Till en början skulle motiverande samtal tillsammans med föräldern 

vara en gynnsam utgångspunkt. Detta skulle kunna leda till en utbildningsinsats inom 

sömnens betydelse, beteendemönster och behandlingen av diabetes typ 1. Därmed 

tillhandahålls föräldrarna gynnsamma åtgärder som främjar och stärker både 

individen och familjen. Familjen är en enhet där individerna påverkar varandra och 

där samma verklighet kan tolkas på olika sätt. Därmed anser vi att familjeterapi skulle 

kunna vara en möjlighet till bättre förståelse för varandras livsvärld. Detta för att 

stärka familjerelationen och det emotionella stödet till varandra. Wilfahrt, Matthews, 

Lenz, och Sim (2017) belyser att familjeterapi främjar kommunikationen, dynamiken 

och problemlösningen inom familjen.  

7 Slutsatser 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att rädslan för hypoglykemi var utbredd 

bland föräldrarna och vi fann att den individanpassade vården var av yttersta vikt. För 

att hantera situationen påträffade vi att föräldrarna kunde ta egna initiativ till att 

bemöta behandlingens komplexitet men de uttryckte samtidigt ett behov av 

vägledning samt stöd. Barn med diabetes typ 1 och deras behandling har behov av 

ständig omsorg. Detta kan leda till ett omfattande ansvarstagande från föräldern 

gällande vården. Vi fann att många föräldrar påverkades emotionellt av denna 

situation.  Då diabetes typ 1 ökar bland barn i Sverige kommer vi som blivande 

sjuksköterskor med sannolikhet möta dessa barn samt familjer. För att på ett så 

optimalt sätt som möjligt bemöta patienten och anhöriga ser vi utvecklingsmöjligheter 

inom sjuksköterskeutbildningen. Att levnadsförhållandena och individens livsvärld 
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kan påverkas av sjukdom bör belysas ingående i utbildningen. Även i vården bör 

sjuksköterskan kunna erbjudas vägledning och stöd för att främja individ- samt 

familjeanpassat arbete. 

8 Förslag till vidare forskning          

Vi har belyst erfarenheter från föräldraperspektivet utifrån barn i åldersgruppen 2-12 

år. Vår föreställning är att erfarenheter kan skilja sig åt för en förälder med en tvååring 

till skillnad från en förälder med en 12 åring. Skillnader och likheter av föräldrarnas 

erfarenheter utifrån barnets ålder framkom inte i de artiklar vi tog del av. Vi anser 

därför att det skulle vara intressant med forskning som belyser föräldrarnas 

erfarenheter utifrån olika åldersgrupper. Vi har heller inte valt att undersöka det 

globala perspektivet och anser att forskning bör göras även inom detta område. Detta 

för att exempelvis studera olika välfärdsförhållanden och hur detta eventuellt 

påverkar tillgången till diabetesvård och därmed även föräldrarnas erfarenheter.  
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träffar  

Lästa titlar 

och abstract  

Lästa i 

fulltext 
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artiklar  
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artiklar  

Cinahl  1 (MH ”Diabetes Mellitus, type 1+”)  12,648        
  2 (MH ”Child+”)   358,274        
  3 (MH ”Parents+”)   54,244        
  4  Experience*   227,216        
  5  Perspective*   73,588        
  6  (MH ”Mothers+”)   22,383        
  7  (MH ”Fathers+”)   3,944        
  8  (MH ”Parental Role+”)   4,163        
  9  (MH ”Parenting+”)   9,299        
 10  (MH ”Parental Attitudes+”)   12,052        
 11 (MH ”Life Experiences+”)  23,223     

 12 (MH ”Parents+”) 

OR 

(MH ”Mothers+”) 

OR 

(MH ”Fathers+”) 

OR 

(MH ”Parental Role+”) 

OR 

(MH ”Parenting+”) 

  67,707        
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OR 

(MH ”Parental Role+”) 
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(MH ”Parenting+”) 

  67,707        
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Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade  

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

 14 Experience* 

OR 

Perspective* 

OR 

(MH ”Parental Attitudes+”) 

OR 

(MH ”Life Experiences+”) 

 291,972     

 15 (MH ”Diabetes Mellitus, type 1+”) 

AND 

(MH ”Child+”) 

AND 

(MH ”Parents+”) 

OR 

(MH ”Parental Role+”) 

OR 

(MH ”Parenting+”) 

AND 

Experience* 

OR 

Perspective* 

OR 

(MH ”Parental Attitudes+”) 

OR 

(MH ”Life Experiences+”) 

 

 

 

 

 

 123     
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Databas Sökning  Sökord & kombinationer  Begränsningar 

(limits)  

Antal 

träffar  

Lästa titlar 

och abstract  

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade  

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

 16 (MH ”Diabetes Mellitus, type 1+”) 

AND 

(MH ”Child+”) 

AND 

(MH ”Parents+”) 

OR 

(MH ”Parental Role+”) 

OR 

(MH ”Parenting+”) 

AND 

Experience* 

OR 

Perspective* 

OR 

(MH ”Parental Attitudes+”) 

OR 

(MH ”Life Experiences+”) 

Peer reviewed 

Publicerad: 

2013-2018 

37 37 21 3 3 

 

(1, 2, 3) 
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Bilaga 2: Sökord och sökordskombinationer - PubMed 

Datum för sökningen: 19 mars 2018 

Databas Sökning  Sökord & kombinationer  Begränsningar 

(limits)  

Antal 

träffar  

Lästa titlar 

och abstract 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade  

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

PubMed 1 "Diabetes Mellitus, Type 

1"[Majr] 

 56,798     

 2 "Child"[Mesh]  1,756,933     

 3 “Parents” [Mesh]  95,499     

 4 “Parenting” [Mesh]  13,824     

 5 “Life Change Events” [Mesh]  21,466     

 6 “Attitude” [Mesh]  315,948     

 7 “Emotions” [Mesh]  210,281     

 8 (“Parents” [Mesh]) 

OR 

“Parenting” [Mesh] 

 103,711     

 9 ((“Life Change Events” [Mesh]) 

OR 

“Attitude” [Mesh])  

OR 

“Emotions” [Mesh] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 520,958     
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Databas Sökning  Sökord & kombinationer  Begränsningar 

(limits)  

Antal 

träffar  

Lästa titlar 

och abstract  

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade  

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

 10 (((“Diabetes Mellitus, Type 1” 

[Majr]) 

AND 

“Child” [Mesh]) 

AND 

((“Parents” [Mesh]) 

OR 

“Parenting” [Mesh])) 

AND 

(((“Life Change Events” 

[Mesh]) 

OR 

“Attitude” [Mesh]) 

OR 

“Emotions” [Mesh])) 

 207     

 11 (((“Diabetes Mellitus, Type 1” 

[Majr]) 

AND 

“Child” [Mesh]) 

AND 

((“Parents” [Mesh]) 

OR 

“Parenting” [Mesh])) 

AND 

(((“Life Change Events” 

[Mesh]) 

OR 

“Attitude” [Mesh]) 

OR 

“Emotions” [Mesh])) 

Publiserad: 

2013-2018 

57 52 28 7 6 

 

(4, 5, 6, 

7, 8, 9) 
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Bilaga 3: Artikelmatris 
Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Nummer 

Boogerd, E. 

A., Maas-van 

Schaaijk, N. 

M., Noordam, 

C., Marks, H. 

G. & Verhaak, 

C. M.  

 

2015 

 

Nederländerna 

Pediatric nursing 

 

Parents' experiences, 

needs,and 

preferences in 

pediatric diabetes 

care: Suggestions for 

improvement of care 

and the possible role 

of the Internet. A 

qualitative study. 

Undersöka behov och 

önskningar som föräldrar 

till barn med DT1 kan ha 

angående barnvården för 

diabetes och användningen 

av internet i vården. 

Kvalitativ studie. 

Trettiofyra barns föräldrar 

intervjuades i sju olika 

grupper. Både öppna och 

slutna frågeställningar 

användes. Dessa kodades 

sedan och analyserades 

med tematisk 

innehållsanalys. 

Analysen avslöjade behovet av 

skräddarsydd vård, sjukdomsinformation, 

och tillgänglighet av vårdpersonal som stora 

behov hos föräldrarna. Internet skulle kunna 

användas för att tillgodose dessa behov. 

Grad I 

85% 

 

1 

Rankin, D., 

Harden, J., 

Waugh, N., 

Noyes, K., 

Barnard, K. 

D., Stephen, 

J., Robertson, 

K. J., Bath, L., 

Robertson, L. 

& Lawton, J. 

 

2014 

 

Skottland 

Pediatric diabetes 

 

Pathways to 

diagnosis:a  

qualitative study of 

the experiences and 

emotional reactions 

of parents of children 

diagnosed with type 

1 diabetes. 

Utforska från föräldrarnas 

perspektiv 

omständigheter och 

händelser som ledde till att 

deras barn diagnostiserades 

med  

diabetes typ 1. Målet var 

att förstå skälen till varför 

förseningar kunde uppstå 

innan de uppsökte 

vård och föräldrars 

emotionella reaktioner 

angående diagnosen så att 

andra kan vara 

bättre informerade och 

stödda i framtiden. 

Djupgående intervjuer 

med 54 föräldrar till barn 

under 12 år. Data 

analyserades med en 

induktiv metod. 

En tredjedel av föräldrarna angav att 

kunskapen om DT1 och dess symtom ändå 

fanns till en viss grad - vilket gjorde att de 

sökte vård innan barnet hamnade i 

ketoacidos. 

Vissa föräldrar uppgav att kunskapen om 

DT1 var väldigt låg och att vården 

uppsöktes sent. Många uppgav även att 

barnet till viss del såg hälsosamt ut och det 

var svårt att se att det var något fel. Vissa 

händelser var dock avgörande när det kom 

till att söka vård, s.k “tipping point”. 

Grad I 

83% 

 

4 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Nummer 

Särnblad, S., 

Berg, L., 

Detlofsson, I., 

Jönsson, A. & 

Forsander, G. 

 

2014  

 

Sverige 

Pediatric Diabetes 

 

Diabetes 

management in 

Swedish schools: a 

national survey of 

attitudes of parents, 

children, and diabetes 

teams. 

Att påvisa hur 

diabetesvården i skolan ser 

ut ur föräldra- barn- och 

sjukvårdspersonals 

perspektiv. 

Kvantitativ metod. Genom 

frågeformulär baserat på 

ordinalskala. Programmet 

SPSS användes för analys. 

Även om Sverige har en lag om hur 

diabetesvården ska skötas så finns det behov 

som inte riktigt tillgodoses i skolan för 

barnen med DT1 enligt denna studie. 

Grad I 

89% 

 

6 

Lawton, J.,   

Waugh, N., 

Barnard, K. 

D., Noyes, K., 

Harden, J., 

Stephen, J., 

McDowell, J 

& Rankin, D. 

 

2014 

 

Skottland 

Diabetic Medicine 

 

Challenges of 

optimizing glycaemic 

control in children 

with Type 1 diabetes: 

a qualitative study of 

parents' experiences         

and views. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

svårigheterna som föräldrar 

stöter på ang att hålla sitt 

barns blodglukos inom 

rekommenderade gränser. 

En kvalitativ studie med 

fördjupade intervjuer med 

54 föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 under 12 år. 

Författarna nyttjade en 

tematisk analys. 

Föräldrar fann svårigheter att lämna barnet 

utan uppsikt, ex till någon som inte hade 

tillräckligt med kunskap samt att kunna 

beräkna rätt mängd insulin beroende på hur 

mycket barnet åt, rörde sig etc. De erfor 

även känslan av att vårdpersonal inte alltid 

förstod deras oro, utan de önskade mer 

förståelse från vårdpersonal. 

Grad II 

77% 

 

7 



 

8(9) 

 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Nummer 

Rankin, D., 

Harden, J., 

Waugh, N., 

Noyes, K., 

Barnard, K. & 

Lawton, J. 

 

2016 

 

Skottland 

Health Expectations 

 

Parents’ information 

and support needs 

when their 

child is diagnosed 

with type 1 diabetes: 

a 

qualitative study. 

Att beskriva och utforska 

föräldrarnas informations- 

och supportbehov när deras 

barn diagnostiseras med 

typ 1-diabetes, inklusive 

deras synpunkter på 

tidpunkten och kronologin 

för nuvarande stödåtgärd. 

En kvalitativ studie med 

fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer med 54 

föräldrar till barn med 

diabetes typ 1. Data 

analyserades med ett 

induktivt tematiskt 

tillvägagångssätt. Studien 

använde en framväxande 

design, där datainsamling 

och analys ägde rum 

samtidigt, av principerna 

för grounded theory. 

För att vara mer stabila, både psykiskt och 

emotionellt, behöver föräldrar tid för att 

bearbeta den nya situationen efter att deras 

barn hade diagnostiserats innan de fick 

komplicerad information om 

diabeteshantering, för att ha möjlighet att 

absorbera den. Föräldrar betonade behovet 

av mer emotionellt och praktiskt stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal när de först 

började implementera diabetesregimer 

hemma, skräddarsydda för sina personliga 

och inhemska omständigheter. 

Grad II 

77% 

 

8 

Lawton, J., 

Waugh, N., 

Noyes, K., 

Barnard, K., 

Harden, J., 

Bath, L., 

Stephen, J. 

& Rankin, D. 

 

2015 

 

Skottland 

BMC Pediatrics 

 

Improving 

communication and 

recall of 

information in 

paediatric diabetes 

consultations: 

a qualitative study of 

parents’ experiences 

and views. 

Att identifiera sätt på vilka 

barndiabeteskonsultationer 

kan förbättras från 

föräldrarnas perspektiv för 

att stödja kommunikation, 

förståelse och 

kunskapsinnehåll och 

därmed optimera effektiv 

användning av dessa 

samråd. 

En kvalitativ studie med 

fördjupade intervjuer med 

54 föräldrar till barn med 

diabetes typ 1. 

Datainsamling och analys 

ägde rum samtidigt, med 

ett induktivt och tematiskt 

tillvägagångssätt. 

Rekrytering och intervjuer 

fortsatte tills inga nya 

fynd kunde identifieras. 

Föräldrarna delade med sig av strukturella 

och kontextuella faktorer vilka skulle kunna 

hindra effektiv kommunikation och 

kunskapsintagande under samråd. 

Många föräldrar beskrev ett behov av att få 

klinisk rådgivning från hälso- och 

sjukvårdspersonal som var bekant med deras 

familjeförhållanden. Föräldrar framhöll 

fördelarna med att få 

behandlingsrekommendationer i skriftlig 

form efter samrådet. 

Grad II 

79% 

 

9 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Nummer 

Hawkes, C. 

P., McDarby, 

V. & Cody, D. 

 

2014 

 

Irland 

Journal of 

Paediatrics & Child 

Health 

 

Fear of hypoglycemia 

in parents of children 

with type 1 diabetes. 

Undersöka om föräldrars 

rädsla för hypoglykemi är 

förknippad med sämre 

kontroll av blodglukosen 

och ökat resursnyttjande 

och att identifiera 

riskfaktorer för ökad rädsla 

för hypoglykemi. 

Kvantitativ studie med 24 

stycken enkätfrågor. 106 

föräldrar deltog. SPSS-

programmet användes till 

den statistiska analysen. 

Rädslan för hypoglykemi är förknippat med 

dålig kontroll av blodglukosen. Rädslan är 

som högst bland föräldrar som har barn 

mellan 6-11år. 

Grad II 

74% 

 

5 

Newell, E. & 

Hahessy, S. 

 

2013 

 

Irland 

Journal of Diabetes 

Nursing 

 

Social support for the 

parents of children 

with type 1 diabetes: 

An ethnographic 

study. 

Beskriva värdet i en 

stödgrupp för föräldrar till 

barn med DT1 och ta fram 

data, som skulle öka 

förståelsen för föräldrars 

erfarenheter. Detta kan ge 

förutsättningar att öka 

förståelsen för det dagliga 

livet för denna grupp. 

Observationer och 

fältnoteringar från 

gruppmöten med föräldrar 

samt semi-strukturerade 

intervjuer. 

30 föräldrar deltog, 

mestadels kvinnor. 

Analysen utfördes med 

hjälp av Gentlys mall. 

Föräldrarna fann stödgruppen som något 

positivt och uppmuntrades till samtal, som 

inte alltid skedde med sjukvården - då 

sjukvården tenderade att fokusera på barnet 

och sjukdomen. Författarna ansåg att det 

psykiska/emotionella stödet borde få en 

större del i diabetesvården. 

Grad II 

79% 

 

3 

Kelo, M., 

Eriksson, E. & 

Eriksson, I. 

 

2013 

 

Finland 

Scandinavian journal 

of caring sciences. 

 

Perceptions of patient 

education during 

hospital visit – 

described by school-

age children with a 

chronic illness and 

their parents. 

Att utforska elementen av 

betydande 

patientutbildningshändelser 

under ett sjukhusbesök 

som beskrivs av skolåldern 

med kronisk sjukdom och 

deras föräldrar. 

Studien nyttjar en 

beskrivande kvalitativ 

design. 19 föräldrar och 

12 barn med kronisk 

sjukdom intervjuades med 

en kritisk incidentteknik. 

Data analyserades med 

deduktiv innehållsanalys. 

Föräldrarna beskrev att befinna sig i chock i 

början av patientutbildningen. Detta 

resulterade i känslor som rädsla, förvirring, 

despiration och förnekelse samt en 

begränsad förmåga att ta till sig information.  

Vissa barn och föräldrar erfor en känsla av 

egenmakt i form av ökad kunskap och 

förmåga att hantera sjukdomen, men andra 

erfor att utbildningen var begränsad och 

blev desperata i sina 

sjukdomshanteringsinsatser. 

Grad I 

83% 

 

2 

 


