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SAMMANFATTNING  

 

 
För barn som har fått diabetes mellitus typ 1 betyder diagnosen en del förändringar och 

inskränkningar i vardagen eftersom vardagen behöver förändras både utifrån deras sociala, 

fysiska men också mentala perspektiv. För att som sjuksköterska kunna stödja barn och deras 

familjer är det av betydelse att ha kunskap om hur barnen upplever situationen med sin 

sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på 

sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och 

Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. För att säkerställa artiklarnas kvalitet gjordes en 

kvalitetsgranskning. Analysen har genomförts med inspiration av en kvalitativ 

innehållsanalys. Huvudresultaten visar att barnen var oroliga och rädda att drabbas av 

komplikationer. Många av dem kände sig begränsade i vardagen på grund av de rutiner som 

finns kring diabetesbehandlingen. Viktiga faktorer för att barnen skulle känner sig trygga var 

stödet av familjer, vänner och skolpersonal, men även kunskap om diabetes och dess 

behandling som sjuksköterskan tillhandahåller i form av diabetesutbildning.  
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INLEDNING 

Förekomsten av diabetes har ökat markant under de senaste 20 åren, både i Sverige och i 

andra länder (Sjöblad, 2008). När barn får diagnosen diabetes, som är en kronisk sjukdom, 

upplevs det oftast som en chock och är frustrerande eftersom det betyder att deras vardag 

behöver förändras både utifrån ett socialt, fysiskt och psykiskt perspektiv. Diagnosen diabetes 

förändrar inte bara barnens liv utan hela familjens (Debono & Cachia, 2007). Författaren av 

den här studien har på grund av egna erfarenheter kunnat följa utvecklingen av behandlings- 

och undersökningsmetoder. Dessa har bidragit till att barn med diabetes typ 1 nu har 

möjlighet att leva ett normalt och långt liv om de bara får tillräcklig information och stöd i 

hanteringen av sin sjukdom.  

 

Diabetes 

Enligt Quittenbaum (2007) har sjukdomen diabetes varit känd i bland annat Kina, Indien och i 

antikens Grekland sedan några hundra år före Kristus. Alla folkslag kan drabbas, men 

förekomsten bland de olika folkgrupperna kan variera. Sverige ligger efter Finland i toppen i 

Europa gällande prevalensen av diabetes, men en ökning har observerats världen över under 

de senaste åren. 

 

Diabetes mellitus kallas också för sockersjukan. Diabetes kommer från grekiskan och betyder 

”ständigt rinna” vilket anspelar på den ökade urinmängden, medan mellitus betyder honung 

efter den söta honungssmakande urinen som sjukdomen medför (Quittenbaum, 2007). 

Diabetes är samlingsnamnet på sjukdomar med nedsatt glukostolerans och absolut eller relativ 

insulinbrist, vilket är gemensam för alla diabetestyper (Sjöblad, 2008). Anledningen är 

antingen den bristande insulinproduktionen eller den nedsatta känsligheten för insulin som 

leder till begränsad glukostransport till cellerna och som i sin tur ger en förhöjd 

glukosansamling (hyperglykemi) i blodet (Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie, 2006). Skillnader 

mellan de olika diabetestyperna finns i etiologin, patogenesen, sjukdomsbilden och prognosen 

(Sjöblad, 2008). Den mest förekommande diabetestypen i världen är diabetes typ 2, som 

också kallas för åldersdiabetes. Diabetes typ 2 utgör 80 % av alla diabetesfall och håller på att 

öka markant, speciellt i västvärlden. Anledningen anses vara ohälsosam livsstil med osund 

kost, med mycket socker- och fettintag, men också minskad fysisk aktivitet (Mosand & 

Førsund, 2009).  
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Barn och ungdomar som drabbas av diabetes får oftast diabetes typ 1 som är den allvarligaste 

formen eftersom den kan ge allvarliga akuta och sena komplikationer. Orsaken till 

uppkomsten av sjukdomen är, enligt Mosand och Førsund (2009) en autoimmun inflammation 

som gör att betacellerna som producerar insulin förstörs gradvis av det egna immunförsvaret 

och produktionen av insulin avtar. Slutligen täcker insulinproduktionen inte längre det 

nödvändiga behovet och glukostransporten in i cellerna blir nedsatt så att 

glukoskoncentrationen i blodet ökar (hyperglykemi).  

 

Symtom och diagnostik 

Insjuknande av diabetes typ 1 kan ske snabbt under bara ett par veckor med första symtom 

som ökad urinmängd, klåda i underliv och ljumskar, törst, muntorrhet och synrubbningar. På 

grund av den ökade energiförlusten blir symtomen också trötthet och orkeslöshet samt 

avmagring trots oförändrad aptit (Quittenbaum, 2007). Vid misstänkt diabetes tas ett 

blodsockerprov som mäter halten av glukos i plasman. Blodsockervärdet (mmol/liter) som tas 

fastande på morgonen, ligger normalt mellan 4-6 mmol/l hos friska personer. Om värdet 

däremot ligger över 7 mmol/l fastande eller över 12,2 mmol/l under dagen vid två olika 

provtagningar, och om det samtidigt finns några av de nämnda symtomen, är detta en 

indikation på diabetes. Vid misstänkt diabetes kan socker även påvisas via ett urinprov. Vid 

diabetes klarar njurarna inte av den förhöjda sockerhalten i blodet så sockret trängs istället ut 

tillsammans med urinen. För att säkerställa diabetestypen kan ytterligare blodprovar vara 

nödvändiga. Läkaren söker då vid misstänkt diabetes typ 1 efter de antikropparna som bildas 

mot de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln (Fritz, 2010).  

 

Behandling 

I Sverige är det i första hand ett diabetesteam som består av diabetessjuksköterskan, 

diabetesansvarig läkare och dietist, som tar hand om och följer upp diabetespatienter. I 

diabetesteamet kan det, enligt Socialstyrelsen (2010) även ingår kurator, sjukgymnast och 

fotvårdsterapeut. 

 

Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom måste barnen ta regelbundna kapillära 

blodsockerkontroller. Blodsockervärdet bör kontrolleras innan måltider och sänggående för 
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att se om värdena ligger stabilt. Efter en tid, när dygnsprofilen visar sig reglerad kan 

kontrollerna minskas. Kontrollerna bör dock inte tas bort helt utan rekommenderas att göra 

med jämna intervall och när patienten känner symtom som kan tyda på hypo- eller 

hyperglykemi. För att få en uppfattning av hur blodsockervärden i genomsnitt har legat under 

de senaste tre månaderna tas ett så kallat HbA1c-prov som visar hur bra eller dålig 

insulininställd patienten är och om justeringar av insulinet bör göras (Quittenbaum, 2007).                                                                                                                          

Diabetes typ 1 är insulinberoende och behandlas med dagliga insulininjektioner livet ut. Det 

finns olika insulinpreparat som skiljer sig i upptagningshastigheten, duration och maximal 

effekt. Insulintyp, antal insulindoser per dygn och eventuella insulinkombinationer måste 

anpassas individuellt efter varje diabetikers blodsockervärden och dagsrytm gällande 

måltider, aktivitet och arbete (Mosand & Førsund, 2009).  En viktig del som bör beaktas lite 

extra vid diabetes är kostintaget som tillsammans med energiförbrukningen och 

insulinbehandlingen ska reglera blodsockernivån. De rådande rekommendationerna anses vara 

detsamma som gäller allmänt till befolkningen och därmed för hela familjen (Sjöblad, 2008). 

Rekommendationer som att äta efter tallriksmodellen med fiberrikt kost och livsmedel med 

låg glykemiskt index (GI) till huvudmålen hjälper kroppen att hålla blodsockret på en 

balanserad nivå (Quittenbaum, 2007). Måltiderna bör vara regelbundna, vid samma tidpunkt 

varje dag och ibland är det också nödvändig med extra mellanmål (Sjöblad, 2008). Att röra på 

sig och motionera är nyttigt för alla, så också för diabetiker (Dahlqvist, Ludvigsson & 

Sjöblad, 1994). Dock måste mat- och insulinintag anpassas efter den fysiska aktiviteten för att 

förhindra hypoglykemi. Barnen bör också ta extra snabbverkande kolhydrater som till 

exempel druvsocker under långvariga träningspass, sänka insulindosen och mäta 

blodsockervärden före, eventuellt under och efter den fysiska aktiviteten (Quittenbaum, 

2008).   

 

Komplikationer 

Diabetes typ 1 är, enligt Quittenbaum (2007) en dödlig sjukdom om insulinbehandlingen inte 

sköts på rätt sätt. Akuta komplikationer som hypoglykemi, hyperglykemi och ketoacidos kan 

uppstår, men också sena komplikationer som njurskador, synrubbningar, blindhet, 

förändringar i nervfunktionen (neuropati), led- och muskelbesvär, hjärt- och kärlproblem samt 

diabetiska sår på fötterna som kan leda till amputation (Mosand & Førsund, 2009; 

Quittenbaum, 2007).  
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Hypoglykemi visar sig i form av skakningar, hjärtklappning, fuktig hud, blekhet och 

hungerkänslor, men kan även leda till kramper och medvetslöshet. Dessa symtom uppstår vid 

blodsockernivåer under 3,5 mmol/l, det vill säga vid för låg halt av glukos i blodet (Mosand & 

Førsund, 2009; Quittenbaum, 2007). Anledningen kan vara en för stor dos av insulin, för 

mycket motion eller för lite eller inget matintag alls (Mosand & Førsund, 2009).  

Hyperglykemi kan uppstå som en följd av förhöjd halt av glukos i blodet på grund av brist på 

insulin. Detta kan leda till diabetisk ketoacidos vid blodsockernivåer över 25 mmol/l och visar 

sig hos patienten genom medvetenhetsrubbningar, illamående, kräkningar och buksmärtor. 

Utan snabb behandling kan detta leda till att patienten hamnar i diabeteskoma med njursvikt 

och medvetslöshet som är ett livshotande tillstånd (Mosand & Førsund, 2009).  

 

Hälsa 

För denna litteraturstudie valdes omvårdnadsbegreppet hälsa för att belysa att diagnosen 

orsakar förändringar i barnens fysiska, psykiska och sociala områden som hälsan enligt 

WHO´s deklaration från 1948 står för (Medin & Alexandersson, 2000). För att uppnå hälsan 

måste både barn och familjemedlemmarna förstår den nya situationen diagnosen medför för 

att kunna hantera och finna en mening med livet. Därför valde författaren att använda sig av 

Antonovsky´s modell KASAM (Antonovsky, 2005) då modellen fokuserar på begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och återger processen som barnen och deras 

familjer behöver genomgå för att klara livet med diagnosen diabetes typ 1.   

  

Hälsa definieras enligt WHO´s deklaration från 1948 som ett fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt tillstånd och inte enbart som en avsaknad av sjukdom och svaghet. Vid Ottawa-

konferensen 1986 tillades dessutom att hälsa också är en resurs och en väsentlig förutsättning 

för varje individ (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

För att förstå problematiken med hälsan har Antonovksy utvecklat en modell efter det 

salutogenetiska synsättet som kallas för KASAM och som betyder ”Känsla Av 

SAMmanhang”. Modellen förtydligas genom de tre huvudkomponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till i vilken omfattning information 

uppfattas som tydlig och begriplig eller som osammanhängande och oförklarlig. Hanterbarhet 

inbegriper människans förfogande över resurser som till exempel sina närstående men också 

sig själv för att kunna hantera de omgivande stimuli. Meningsfullhet innefattar den 
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känslomässiga meningen med livet som handlar om att den satsade energin och engagemang 

på utmaningar och svårigheter i livet ses som värda. Alla tre komponenter är relaterade till 

varandra men olika starkt utvecklade hos olika individer. Antonovsky anser dock att 

komponenten meningsfullhet är den viktigaste. Befinner sig en person i en svår livssituation, 

men har funnit en mening med livet, är han eller hon väldigt motiverade att hitta resurser för 

att kunna hantera problemet. Utan mening med livet finns ingen motivation trots hanterbarhet 

och begriplighet av problemet. De individer som har en hög känsla av sammanhang, förfogas 

över en god hälsa i motsatsen till de som har en svag känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005).  

 

Att leva med en kronisk sjukdom 

Enligt WHO (2010) är en kronisk sjukdom en sjukdom med lång beständighet och allmänt 

långsamt framåtskridande. Diabetes tillsammans med de kroniska sjukdomarna som cancer, 

stroke, hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken med 60 % av 

alla dödsfall i världen.         

 

För barn mellan 6-12 år utvecklas den sociala förmågan och kompisar får allt mer betydelse. I 

denna ålder börjar barn se sig omkring utanför familjen och jämföra sig med sina kamrater i 

olika samband, och då kan sjukdomen göra att de känner sig annorlunda (Sjöblad, 2008). När 

barn får diagnosen diabetes är det mycket som behöver tänkas på. För att kunna hantera sin 

sjukdom krävs det mycket disciplin och insatser av den sjuke och dess närstående, en 

livsstilsförändring som berör hela familjen. Om barn sköter sin kosthållning, 

insulinbehandling och kontrollerar blodsockret, är det enligt Dahlqvist et al. (1994) möjligt att 

leva ett så normalt liv som möjligt. Att alltid behöva planera efter sjukdomen, gör att det kan 

kännas som en belastning och till och med som en frihetsberövning. 

 

Sjuksköterskan roll 

Sjuksköterskan är den av vårdpersonalen som har regelbunden kontakt med familjen. 

Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot barnet med att stödja, informera, uppmuntra och 

vägleda barnet och dess föräldrar för att återställa och främja hälsa, samt förebygga 

sjukdomar (International Council of Nurses, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om hur det är att leva med diabetes typ 1 och vilka konsekvenser och begränsningar 
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den nya situationen för med sig. Detta kräver att sjuksköterskan har empati, förståelse och 

kunskap som ligger till grund för att kunna ge den bäst möjliga omvårdnaden med fokus på 

livskvalitet, hälsa och coping (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 1, är den diabetestypen som är dominerande hos barn och förekomsten i Sverige 

är näst högst i världen (Sjöblad, 2008). Denna diabetestyp är den allvarligare formen och den 

kräver livslång insulintillförsel i form av injektioner. Sjukdomen medför en del 

inskränkningar, såsom kosthållning, blodsockerkontroller och insulinbehandling i vardagen 

som för barn kan kännas frustrerande och skrämmande i början (Mosand & Førsund, 2009). 

Diabetesvården viktigaste mål för barn med diabetes är att uppnå optimal blodsockerkontroll, 

normal psykosocial utveckling och stöd till barnen och deras familj, så att de själva utvecklar 

strategier för att klara livet med diabetes typ 1 (Debono & Cachia, 2007).  

 

Hur barn klarar livsomställning, påverkas till stor del av hur de blir bemötta och hur de 

upplever det stöd som de får i sjukvården. Sjuksköterskan är den av vårdpersonalen som 

familjen har mest kontakt med och får den mesta information och praktiska undervisning av 

(Mosand & Førsund, 2009). Korrekt diabetesutbildning för ett barn och dennes familj upplevs 

ofta som intensiv och komplex och kräver därför en sjuksköterska med speciella färdigheter 

som god kommunikation, medkänsla, känslighet, humor och djup kunskap om hur det är för 

barn att leva med diabetes (Debono & Cachia, 2007). Sjuksköterskans uppgift är också att ge 

stöd, lyssna och finnas till hands så att barnen kan känna sig trygga i sin nya situation 

(Mosand & Førsund, 2009). För att kunna hjälpa och ge stöd både till barnen och föräldrarna 

är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om barns förändrade livssituation och eventuella 

bakomliggande upplevelser som kan påverka hur mottagliga och motiverade de är för att 

hantera sin diabetes. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa barns upplevelser av att leva med diagnosen 

diabetes typ 1. 
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- Hur förändras barnens livssituation?  

- Hur påverkas familjen? 

 

METOD 

Metodval 

Metoden som har valts för uppsatsen är en systematisk litteraturstudie som enligt Friberg 

(2006) återger en översikt över redan befintlig kunskap inom ett visst vetenskapligt område. 

Att utföra en systematisk litteraturstudie innebär en systematisk litteratursökning där sedan 

artiklarna kvalitetsgranskas och analyseras för att visa forskningens resultat. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I studien inkluderades vetenskapliga kvalitativa artiklar som var skrivna på svenska eller 

engelska, publicerade under åren 2000 – 2010, och som vid kvalitetsgranskningen bedömdes 

med hög eller medelhög kvalitet. Eftersom studien koncentrerade sig på skolbarn valdes en 

begränsning av studier som omfattade barn mellan 6 – 12 år. Artiklar som belyste hela 

familjens upplevelser av att leva med ett barn med diabetes typ 1 inkluderades också. 

Däremot exkluderades artiklar som belyste upplevelsen av att leva med en insulinpump då 

författaren ansåg det som ett omfattande område för sig. 

 

Sökningsförfarande 

Artikelsökningen gjordes i vårdvetenskapliga databaserna Cinahl (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health) och PsycINFO och i sökmotorna Pubmed och Elin@lnu.se 

(Electronic Library Information Navigator). För att få en överblick över befintligt material i 

databaserna identifierades sökord som ansågs relevanta för studiens problemområde. 

Sökorden som användes för att få fram relevanta artiklar i databaserna valdes utifrån 

databasernas olika ämnesord i Svensk MESH, MeSH-databas och Thesaurus. Inledningsvis 

gjordes en fritextsökning med sökorden diabetes mellitus, children och experience som sedan 

kombinerades med varandra med hjälp av den booleska sökoperatorn AND. Efter att ha läst 

en del abstrakt och artiklar lades även sökordet perception till (tabell 1och 2). Artiklarnas 

titlar och abstrakt lästes inledningsvis och om de stämde överens med syftet och 

urvalskriterierna hämtades relevanta artiklar fram i fulltext. För att få fram ytterligare artiklar 
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gjordes en manuell sökning i artiklars referenslistor. Sammanlagt lästes 18 artiklar i fulltext. 

Efter genomläsningen var det åtta som ansågs som relevanta, medan tio valdes bort på grund 

av att de inte svarade upp på studiens syfte. Av de åtta som var relevanta hittades sex artiklar i 

databaserna och två via den manuella sökningen. 

 

 

Tabell 1. Sökningsstrategi för Cinahl och Elin@lnu.se 

Databas Sökord Antal  

träffar 

Artiklar lästa  

i fulltext 

Använda                     

artiklar 

Cinahl 1. Diabetes mellitus 322   

 2. Children 33180   

 3. Experience 3758   

 4. Perception 1365   

 5. 1. AND 2.   178 8 4 (1, 2, 6, 8) 

 6. 1. AND 2. AND 3. 15 2 2 (2, 8) 

 7. 1. AND 2. AND 4.  6 0  

     

Elin@lnu.se 1. Diabetes mellitus 19967   

 2. Children 255689   

 3. Experience 234028   

 4. Perception 44844   

 5. 1. AND 2. 908   

       6.   1. AND 2. AND 3.      41 4 3 (2, 4, 8)  

 7 1. AND 2. AND 4. dfhsh                                9 1 1 (2) 

Tabell 2. Sökningsstrategi för PubMed och PsycInfo 

PubMed 1.        1.   Diabetes   

2.              mellitus typ 1 

3366   

 2. Child 33166   

 3. Experience (life change 

events) 

1293   

 4. Perception 601   

 5. 1. AND 2.  3366   

 6. 1. AND 2. AND 3. 29 2 2 (4, 6 ) 

 7. 1. AND 2. AND 4. 52 1 0 

     

PsycInfo 1. Diabetes mellitus 2623   

 2. Experience (events) 

(life) 

18357   

 3. Perception 601   

 4. 1. AND 2. 37 0  

 5. 1. AND 3. 60 1 1 (3) 
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Kvalitetsgranskning  

För att säkerställa att de åtta valda artiklarna var av god kvalitet, gjordes en 

kvalitetsgranskning med hjälp av en modifiering av Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) 

granskningsmall för kvalitativa studier (Bilaga 1). Utifrån den ursprungliga 

granskningsmallen valde författaren ut de frågorna som var relevanta för studien och som 

kunde besvaras med ja eller nej. Vid genomgång av granskningsmallens frågor visade det sig 

att några frågor värderades som mer betydande för studiens kvalitet än andra. Detta medförde 

att några frågor poängsattes med två poäng medan andra frågor bara kunde få ett poäng. Efter 

den subjektiva bedömningen kunde artiklarnas kvalitet värderas som låg, medel eller hög. 

Artiklar med hög eller medel kvalitet inkluderades i litteraturstudien (Bilaga 2). En artikel 

(Miller, 2000) bedömdes ha låg kvalitet och exkluderades ur studien, vilket medförde att sju 

artiklar gick vidare till analysen. 

 

Dataanalys 

Analysen har genomförts med inspiration av den kvalitativa innehållsanalysen av Granskär, 

Höglund och Nielsen (2008). De vetenskapliga artiklarna som valdes för analysen, lästes 

inledningsvis i sin helhet för att få en uppfattning av innehållet. Därefter gick författaren 

igenom studiernas resultat ett flertal gånger för att lära känna materialet. Under läsningen 

markerades meningsenheter som motsvarade barns upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 

Sedan gjordes en sammanställning av meningsenheterna utifrån deras innehåll. 

Meningsenheter är enligt Granskär, Höglund och Nielsen (2008) meningar eller ord i en text 

som genom sitt sammanhang och innehåll hör ihop. Sammanställningen av meningsenheterna 

gav en överblick och gjorde det möjligt att se likheter och skillnader i materialet avseende 

barnens upplevelser. Därefter sorterades meningsenheterna efter deras innehåll och kategorier 

bildades. Slutligen identifierades sex kategorier som presenteras i resultatet.   

 

* Nummer i paranteserna motsvarar artiklarnas nummer i artikelmatrisen. De nummer som   

   förekommer flera gånger är samma artiklar hittade i de olika databaserna.                   

 

Artiklarna nr. 5 och nr. 7 finns inte med i tabellen utan framkom via den manuella sökningen. 

Artikel nr. 8 finns med i tabellen men exkluderades senare i processen vid kvalitetsgranskningen. 
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Etiska överväganden 

För att litteraturstudien ska vara etiskt regelrätt utförd presenteras alla artiklar i denna 

litteraturstudie utan förvrängning eller undanhållande av resultat. I artiklarna som 

inkluderades skulle det finnas ett etiskt övervägande i form av ett etiskt resonemang 

alternativt ett etisk godkännande. Med etisk övervägande menar Forsberg och Wengström 

(2008) att en vetenskaplig artikel ska ha gått igenom en etisk granskning av en etisk 

kommitté. Till de etiska övervägandena tillhör också att forskaren har inhämtat ett frivilligt 

informerat samtycke av deltagarna efter att ha informerat om studien och bland annat 

forsknings syfte, uppläggning och vad dess medverkande innebär. Eftersom deltagarna i de 

studierna var barn under 18 år skulle det framgå att forskarna varit noga med att informera 

barnen utifrån deras mognadsnivå. Informationen om studierna ska ha givits tillsammans med 

deras föräldrar eller andra vårdnadshavare så att de därefter tillsammans kunnat bestämma om 

deltagande. I alla studier använde sig forskarna av ett informerat samtycke från barn och 

övriga deltagare.  

 

RESULTAT 

Barns upplevelser av att leva med diabetes typ 1 presenteras utifrån sex kategorier: 

Sjukdomens fysiska och mentala påverkan, Känsla av förlust, intrång och begränsningar, 

Betydelsen av att vara som alla andra, Sjukdomens påverkan på familjens vardag, Stöd från 

omgivningen och Nödvändigheten att lära sig mer om sjukdomen.  

Sjukdomens fysiska och mentala påverkan  

När diagnosen var ett faktum blev barnen ofta rädda och oroliga och hade svårt att förstå 

innebörden av sjukdomen. De hade svårt att förstå att de inte skulle bli friska efter att ha 

lämnat sjukhuset eftersom det var en kronisk sjukdom. Barnen hade också svårt att inse att 

sjukdomen skulle medföra kontinuerliga insulininjektioner och blodsockerkontroller. Oron 

för sjukdomsrelaterade komplikationer och dödsfall, orsakat av sjukdomen gjorde att de 

blev ännu mer förtvivlade med en känsla av sorg och rädsla (Moreira & Dupas, 2006; 

Wennick & Hallström, 2006). 

 

 ”We are afraid of dying, those of us who have diabetes.” 

  (Moreira & Dupas, 2006, s. 4) 
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Barnen blev frustrerade, försökte fly från sjukdomen och glömma allt som hade med 

diabetes att göra (Wennick & Hallström, 2007). I Moreira och Dupas (2006) studie 

framkom det att revolt var en vanlig känsla bland barn med diabetes som kunde 

förekomma direkt efter diagnosen eller efter en viss tid. Det framkom att barnen blev 

otåliga och arga och att de hade lätt för att tappa humöret, vilket påverkade skötseln av 

diabetesen. I flera studier uttryckte barnen att de var oroliga för att inte ha tillräcklig 

kunskap eller att de var rädda att göra fel, som att injicera insulin på fel ställe, ge för hög 

eller för låg dos, äta något som de inte få äta eller att de missköter sig och få 

komplikationer. Tanker på att något skulle gå fel och rädslan av att hamna för lågt i 

blodsockernivå och inte märka det, fanns med hela tiden (Herrman, 2006; Moreira & 

Dupas, 2006; Nabors, Lehmkuhl, Christos & Andreone, 2003; Wennick & Hallström, 

2006).  

 

I familjen kändes sjukdomen inte närvarande och barnet upplevdes som friskt förutom när 

det gällde mat, blodsockerkontroller eller insulinbehandling. Allt som hade med 

insulinkänningar och diabetesbehandling att göra, gjorde sjukdomen synlig, vilket 

medförde att de hela tiden påmindes om sjukdomen (Wennick & Hallström, 2007). I 

samma studie (Wennick & Hallström, 2007) framkom det att en familj upplevde början av 

sjukdomen som en ständig pågående process. Hade de anpassat sig till det som de visste 

om sjukdomen, var de tvungna att lära sig mer, eftersom det uppstod nya frågor hela tiden.         

 

Känsla av förlust, intrång och begränsningar  

De barnen som var äldre när de fick diagnosen hade en annan känsla av förlust än de som 

var yngre som då inte kunde minnas så mycket av tiden före diagnosen (Marshall et al., 

2008).  

 

Att leva med diabetes orsakade stora förändringar i ett barns liv, som bland annat brist på 

frihet. De talade om hinder och begränsningar när det gäller kosten, att inte kunna äta vad de 

ville, och att behöva avstå från godis (Herrman, 2006; Moreira & Dupas, 2006). Det handlar 

också om svårigheter, oro, rädsla och skuldkänslor för att inte kunna kontrollera längtan efter 

detta i längden (Moreira, Dupas, 2006). De nämnde också de kroppsliga förändringarna som 

gör att barnen inte längre är så uthålliga, inte kan springa och leka med sina kompisar som 
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förr, eftersom de tröttnar väldigt fort och har mindre energi (Marshall et al., 2008; Moreira & 

Dupas, 2006).  

 

  

  ”I used to run a lot. Now I have to run slower… I can´t run, I don´t have  

                       as much energy as I used to. I get tired.” (Moreira & Dupas, 2006, s.4) 

 

Barnen talade även om förlusten av spontanitet i vardagen (Marshall et al., 2008; Wennick & 

Hallström, 2006) eftersom de kände sig styrda av blodsockerkontroller och insulininjektioner 

(Herrman, 2006; Wennick & Hallström, 2007) som ibland behövde göras när de var med i 

något roligt som de då behövde avbryta. De nämnde också känslan av att alltid känna sig 

tvungna att testa sig eller att alltid behöva känna efter om de hade några symtom av att ligga 

för lågt eller för högt i sina blodsockernivåer och på grund av detta känna sig rädd för att må 

dåligt (Moreira & Dupas, 2006). Ett barn nämnde att hon blev begränsad av sjukdomen och 

inte kunde sova över hos sina kompisar längre (Herrman, 2006). Ett annat barn sa att 

föräldrarna inte vågade släppa iväg honom till sina kompisar för att leka där. Istället fick de 

nu komma hem till dem (Wennick & Hallström, 2006). Barn talade även om alla de måsten 

som sjukdomen medförde, som att behöver äta även om de inte kände sig hungriga, att alltid 

behöver ha sitt insulinkitt med sig och att försöka kommer ihåg även att ta med sig mellanmål 

och snabbverkande druvsocker (Herrman, 2006). Detta ansågs som ett intrång i deras dagliga 

liv (Marshall et al., 2008), för största delen av deras vardag kretsade kring rutiner avseende 

diabetesvården (Herrman, 2006).  

 

Betydelsen av att vara som alla andra 

Även om barn med diabetes är medvetna om att livet är lite annorlunda för dem på grund 

av vissa begränsningar, ses det som viktig att behandlas som ”normal” och lika som sina 

kompisar. ”Normal” var starkt relaterad till att vilja bli sedd och behandlad på samma sätt 

som icke diabetiker (Marshall et al., 2008; Wennick & Hallström, 2007). För de flesta barn 

blev diabetes en del i vardagen. De hade accepterat sjukdomen och uppfattade sig vara lika 

sina kompisar, inte som någon som har en obotlig sjukdom (Marshall et al., 2008). 

Sjukdomen ändrade ju inte deras sätt att vara och möjligheten att vara lycklig. Utöver 

hanteringen av sin diabetes kunde de leva som andra människor (Moreira & Dupas, 2006). 
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”At least I´d like to be treated the same as everyone else.  

   I´d like to at least feel the same as other people.”  

  (Moreira & Dupas, 2006, s.6) 

 

För barn med diabetes blev det ibland tydligt att de är annorlunda och att de dra till sig 

uppmärksamhet. En del ser den uppstående uppmärksamheten som något positivt, till 

exempel när de får äta i klassrummet, får avbryta idrottslektionen eller missar skolan på 

grund av ett läkarbesök (Herrman, 2006). Ett barn sa att det känns väldigt bra att alla vet 

om det, för då är de oroliga för mig, vilket gör att de bryr sig. Andra gillar inte alls 

uppmärksamheten kring sjukdomen och känner sig stressade när andra barn tittar på vid 

exempelvis blodsockerkontroll och när de ställer personliga frågor (Herrman, 2006). 

 

                      ”Everyone starres at me, I feel different.” 

                       (Herrman, 2006, s.214) 

 

Några barn berättade att de var rädda för fördomar kring sjukdomen, isolerade sig därför 

mera från andra människor eller valde att inte tala om sin sjukdom för andra (Moreira & 

Dupas, 2006).  

 

Att leva med sjukdomen betyder också att acceptera att vara lite annorlunda, men att inte 

skämmas för det. Att ha accepterat sin diagnos bidrar till att leva bättre och ha en gladare 

känsla om sig själv och andra. 

 

 ”Oh well, I guess that resisting won´t help at all. Maybe it will just make   

                        things worse.” 

 “I have to accept it and that´s it.” (Moreira & Dupas, 2006, s.5) 

  

Ett barn sa att han inte kunde göra vad han vill på grund av diagnosen och att han om han 

inte skulle ta väl hand om sin diabetes skulle kunna komma närmare sina kamrater 

(Herrman, 2006). En faktor som nämndes i samma studie och som har bidragit till ett bättre 

perspektiv på tillvaron för någon, är att veta att andra också kan ha en sjukdom, andra som 

hjälper, deltar och är berörda (Moreira & Dupas, 2006). 

 



   

14 
 

Sjukdomens påverkan på familjens vardag 

I början upplevde familjerna svårigheter med att anpassa diabetesbehandlingsrutinerna efter 

sitt ordinarie sätt att leva och kände dessutom ett ökat behov av kontroll. De kände att livet 

behövde byggas kring sjukdomen med förändring av invanda rutiner, att de behövde bygga 

upp ett nytt liv eftersom hela deras tillvaro behövdes planeras noggrant nu (Wennick & 

Hallström, 2006). Familjerna kände att de inte kunde göra något spontant längre och att 

sjukdomen ledde till begränsad självständighet för varandra och för hela familjen. Det gällde 

att leva efter schema där hela familjen måste samarbeta (Herrman, 2006) för nu var de 

tvungna att leva efter klockan (Wennick & Hallström, 2006).  

 

”If my brother has to eat at 5 o´clock, well then we all eat at 5 o´clock.”  

   (Wennick & Hallström, 2006, s.381). 

 

Barn med diabetes var medvetna om att syskonen kunde hamna i bakgrunden av familjen då 

all uppmärksamhet gick till dem och deras diabetesbehandling (Wennick & Hallström, 2006). 

I en intervju sa både syskon och det sjuka barnet att de inte kunde äta när och vad som helst. 

Ett annat barn med diabetes sa att det kunde känna sig utanför när syskonen fick äta något 

som han/hon inte fick äta (Wennick & Hallström, 2006). Diabetes nämndes också som en 

stressfaktor i familjerna, samtidigt som det över lag har blivit bättre i de flesta familjer. Några 

barn nämnde att diagnosen förbättrade relationerna och samarbetet i familjen och att syskonen 

behandlade det sjuka barnet varsammare än förr. Andra barn kände att de hade kommit 

närmare familjen eller en förälder. Flera barn nämnde att omställningen av deras tidigare 

matvanor påverkade hela familjerna då de nu åt nyttigare mat och måltiderna var mera 

regelbundna. De kunde även berätta att några i familjen hade tappat vikt (Herrman, 2006). 

 

Stöd från omgivningen 

Den största hjälpen som barnen upplevde att de fick med att hantera sin sjukdom var från 

det stödsystemet som fanns runtomkring dem, som föräldrar, syskon och övriga 

familjemedlemmar. Fler hänvisade också till skolsköterskan och en stödjande skolmiljö, 

men även vänner ansågs som ett mycket viktig och aktivt stöd (Herrman, 2006).  

 

I de flesta studierna uppgav barnen att de fick mest stöd av sina föräldrar (Herrman, 2006; 

Nabors et al., 2003; Wennick & Hallström, 2006). Föräldrarna såg till att barnen åt rätt 
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mat, hjälpte dem med insulininjektioner och blodsockerkontroller och påminde barnen om 

att ta med sig saker som de behövde för dagen. Detta var något som mest sågs som 

positivt, men av några även som onödigt tjat (Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2008). 

Ett emotionellt stöd av föräldrarna, det vill säga att föräldrarna bara finnas vid deras sida, 

gjorde att barnen kände sig trygga och säkra vid en eventuell hypoglykemisk episod 

(Wennick & Hallström, 2006). 

 

”I felt secure because my mom went with me. I knew that if      

  anything happened to me, my mom would be there for me [silent  

  pause] because I might experience an insulin reaction.”  

  (Wennick & Hallström, 2006, s. 360) 

 

Familjen kämpade tillsammans med att hålla blodsockernivåerna och kände sig 

tillsammans misslyckad om det var för låga eller för höga värden (Nabors et al., 2003).  

Om skolsjuksköterskan inte alltid fanns i skolan, var föräldrarna det största stödet för 

barnen även där när de inte mådde bra. Barnen fick då ofta med sig mobiltelefoner för att 

kunna ringa till sina föräldrar. När de kontrollerade sitt blodsocker så kunde de 

tillsammans komma överens om hur mycket insulin barnen behövde ta (Wennick & 

Hallström, 2006). I en annan studie var det tränaren i barnets fritidsaktivitet som inte hade 

så mycket kunskap om diabeteshantering och då var föräldrarna tvungna att vara med och 

hjälpa sina barn under träningspassen (Nabors et al., 2003). 

 

I skolan är det olika behov som barn med diabetes behöver ha hjälp med. Barnen känner en 

trygghet med att alltid ha sina snacks som till exempel mellanmål och druvsocker och även 

blodsockermätaren och insulin till hands vid insulinkänningar. Några barn vill bli påminda 

om att ta sina snacks och att utföra sina blodsockerkontroller i skolan, men ibland kan det 

vara många som påminner och då kan det kännas för mycket det med. Det är även viktigt 

att kunna testa sitt blodsocker när de känner att det behövs. Barnen vill att lärarna ska 

förstå nödvändigheten med att de testa sig igen om resultatet var lågt innan. Vid tillfällen 

där värdena är låga vill de gärna ta en paus även om det är mitt under en lektion. Om 

mätningar behövs göras ses det också som stöd av lärarna att de inte dra för mycket onödig 

uppmärksamhet till sig om detta. Detta gällde även för skolsköterskan. Barnen känner sig 

trygga när sjuksköterskan finns tillgänglig i skolan, dock är detta inte fallet varje dag och 

då är barnen rädda att ingen hjälp är tillgänglig just när de får känningar. Ifall 
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sjuksköterskan är tillgänglig är klasskompisarna de som hjälper dem att komma fram till 

skolsköterskans mottagning.  

 

  

 ”When I´m low my friends can walk with me to the nurse. If I  

 have my head down and don´t feel good they can check on me  

 and tell the teacher that I´m low. (Nabors et al., 2003, s.218) 

 

Barn behöver även emotionellt stöd. Där sågs vänner och vänner med samma diagnos som 

en stor resurs då barnen kunde prata fritt och få hjälp och förståelse för sin situation. Men 

emotionellt stöd i form av tröst och förståelse efterfrågades även ifrån lärarna och 

skolsköterskan. Det framkom att yngre barn oftast behöver mer stöd av lärarna och 

skolsköterskan än äldre barn, men däremot behöver de lika mycket stöd av sina vänner. En 

del av barnen säger att de klarar sig utan någon hjälp alls och tycker att ett öppet stöd som 

de inte efterfrågar, känns påträngande (Nabors et al., 2003). Vid sidan av stöd från familj, 

vänner och skolpersonal nämndes också det stödet de får från diabetesteam och 

vårdpersonal med vägledning och utvärdering avseende diabetessjukdomen och stöd till 

familjen. Informativt stöd från organisationer och grupper där människor med samma 

sjukdomstillstånd träffas och diskuterar frågor kring sjukdomen hade också en positiv 

inverkan. Barn fick då träffa andra barn med samma sjukdom och kunde se att de inte var 

ensamma om att vara drabbade (de Oliviera, Nascif-Junior & Rocha, 2009).                                              

                                                                                                                                                                  

Nödvändigheten att lära sig mer om sjukdomen 

Att lära sig mer om sjukdomen betyder fler möjligheter till att agera på ett lämpligt sätt för 

de drabbade barnen och deras familjer. Samtidigt uttrycktes medvetenhet om innebörden 

och konsekvenserna av sjukdomen och insikten av att de i början inte förstått hur 

komplicerad diabetes kunde vara att leva med (Wennick & Hallström, 2007).  

 

I flera studier framkom det även vikten av skolpersonalens behov av att besitta kunskap om 

diabetes för att kunna hjälpa barn ifall de mår dåligt. Dock visade det sig att kunskap om 

diabetes är minimalt eller saknas helt hos lärarna i en del skolor (Nabors et al., 2003; de 

Oliviera et al., 2009; Wennick & Hallström, 2006).  
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 ”Teachers and substitute teachers need to be educated  

                       – they should take classes.” (Nabors et al., 2003, s.218) 

 

I studien av Nabors et al. (2003) ansågs det som det primära att kunskap och erfarenhet 

behövs för att kunna hantera sjukdomen på ett adekvat sätt. I detta uttrycktes även att 

skolsjuksköterskan och klasskompisar behöver förbättra sina kunskaper om sjukdomen. 

Barn själva uttryckte att om de tar väl hand om sig själva och omsätter sina kunskaper om 

diabeteshantering för att få lämpliga insulinnivåer, behöver de inte oroar sig (Herrman, 

2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få en förståelse av barns upplevda sjukdomssituation användes kvalitativa studier. 

Enligt Friberg (2006) återger kvalitativ forskning individers förväntningar, upplevelser och 

erfarenheter av ett visst fenomen där deltagarna svarar fritt på det de anser om den aktuella 

frågeställningen. En kvantitativ studie däremot identifierar samband mellan olika variabler, 

frekvensen av en specifik förekomst eller åtgärd där deltagarna svarar och blir styrda av redan 

formulerade enkätfrågor. Det är lättare för barn mellan 6-12 år att ge uttryck för sina 

erfarenheter genom att delta i intervjuer då intervjuaren kan fråga barnen direkt, formulera om 

eller förtydliga sina frågeställningar om så behövs. Detta kan ses som mera trovärdigt än 

svaren på enkätfrågor när det gäller studien med barnen i denna ålder. En studie med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats ingår i litteraturstudien men där har endast kvalitativ data 

analyserats.  

 

Eftersom syftet riktade sig till barns upplevelser, gjordes en begränsning i sökandet av 

studiernas deltagare till åldrarna 6 – 12 år. De som är yngre än sex år anses ha svårigheter att 

kunna formulera sina upplevelser och erfarenheter och kanske inte minns hur det var innan 

diagnosen ställdes. Barn som befinner sig i den valda åldersperioden är beroende av sina 

föräldrar för hjälp och stöd i vardagen. Därför ses diabetessjukdomen inte enbart som barnens 

upplevelse, utan som hela familjens, där föräldrarna spelar en stor roll. I de flesta artiklar 

kommer därför också barnens föräldrar till tals, men enbart där de pratar om barnets situation 

och inte om sina egna upplevelser av att vara föräldrar till ett barn med diabetes. Barn över 12 



   

18 
 

år exkluderades i sökandet eftersom de anses ha kommit in i en mer självständigare fas och 

där förhållandena kan skilja sig åt. Det visade sig dock att i de flesta studier inkluderades barn 

upp till 14 år och i en studie även upp till 17 år. I en studie finns även ett barn med som endast 

var fyra år gammal. Att ha en studie med en deltagare under sex år och några som befann sig i 

upp till 17 år bör dock inte ha påverkat resultatet avsevärt då majoriteten av barnen var i 

åldrarna 6-12 år.  

 

Artikelsökningen genomfördes i databasarna Cinahl och PsycINFO samt i sökmotorerna 

PubMed och Elin@lnu.se. Valet av databaser anses som relevant eftersom i Cinahl finns det 

artiklar som främst handlar om omvårdnadsforskning, medan PubMed är en sökmotor inom 

omvårdnad och medicin. PsycINFO tillhandahåller artiklar som täcker in psykologiska studier 

inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008) medan Elin@lnu.se är en 

sökmotor som innehåller artiklar inom hälso- och vårdvetenskap (lnu.se, 2010). 

 

Artiklar som var publicerade under de senaste tio åren inkluderades, då dessa ansågs som 

mest aktuella. Artiklar som beskriver barns upplevelser av att leva med en insulinpump 

exkluderades. Detta kan ses som en svaghet i studien då användandet av en insulinpump i 

diabetesbehandlingen förekommer allt oftare hos barn. Dock valdes detta bort eftersom 

författaren ansåg att detta är ett så stort område för sig. Dock kan enstaka användare av 

insulinpump finnas med i de olika studierna utan att det framgår i respektive studies 

metodbeskrivning. Däremot är resultatet av denna studie överförbart till barn som sköter sin 

diabetes med en insulinpump, då barnen nog upplever sjukdomen på liknande sätt.  Även om 

barn sköter sin diabetes via en insulinpump, behöver de kontrollerar sitt blodsocker och håller 

sig till rekommenderad kost och motion. På grund av de gjorda avgränsningarna i sökandet, 

hittades bara ett fåtal artiklar som överensstämde med studiens syfte. Några av de funna 

artiklar hittades även i olika databaser som kan ses som bevis på att datasökningen uppnådde 

en mättnad. Alla artiklar kvalitetsgranskades och studier med låg kvalitet togs inte med för att 

höja resultatets trovärdighet. Flera citat från artiklarnas resultat togs med. Detta ökar 

trovärdigheten eftersom det stödjer de framkomna kategorierna utifrån artiklarnas 

originaldata. Att däremot ha genomfört studien ensam med avsaknad av diskussioner kring de 

olika stegen i metoden och i skrivandeprocessen ser författaren som en nackdel. Att vara fler 

är däremot en fördel då man kan dela på funderingar och kunskaper.   

  

mailto:Elin@lnu.se
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barns upplevelser av att leva med diabetes typ 

1. Det som framkom i de olika studierna var att barnen med diabetes var mest oroliga för att 

få komplikationer. För att de skulle känna sig trygga var de beroende av stödet ifrån sin 

omgivning och säkra på att de närmaste hade tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa de ifall 

det var nödvändigt. Eftersom barnen i denna ålder till stor del är beroende av sina föräldrar 

betydde barnens sjukdom en förändring i vardagsrutinerna för hela familjen. Det visades sig 

även att barnen lade mycket vikt på att bli behandlade lika som sina jämnåriga. 

 

I resultatet framkom det att barnen kände oro och rädsla för att få sjukdomsrelaterade 

komplikationer och de uttryckte även att de var rädda för att misslyckas med skötsel av sin 

diabetes (Nabors et al., 2003; Herrman, 2006; Moreira & Dupas, 2006; Wennick & Hallström, 

2006). För att lindra oron måste barnen tillsammans med familjen lära sig allt kring 

sjukdomen, hur man undviker, känner igen och hanterar hypo- och hyperglykemier och 

hanterar diabetes i relation till motion, kost och skola (Lowes, 2008). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763 2b §) ska varje patient få individuellt anpassad information 

utformad efter dess behov och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2010). Utifrån resultatet som 

framkom anser jag som författare att när sjuksköterskan ger information till barn bör hänsyn 

tas till dess ålder och utvecklingsnivå. Sjuksköterskan måste även försäkra sig om att barnen 

och föräldrarna har uppfattat informationen rätt och eventuellt låter dem upprepa det de lärt 

sig. Ju bättre information och utbildning barnet och familjen får av sjukvården, ju bättre är 

förutsättningarna för att kunna hantera sjukdomen på bästa sätt. Om barnen lär sig hur 

komplikationer bör undvikas och hanteras blir de säkrare på sig själv och oron och rädslan 

minskar.                                                                                                    

 

Resultatet visar också att barn väljer att dra sig tillbaka, isolerar sig eller inte prata om sin 

sjukdom på grund av rädsla för fördomar från sin omgivning (Moreira & Dupas, 2006). När 

ett umgänge med andra undviks, kan känslan av nedstämdhet och ensamhet uppstå, något som 

kan bidra till depression. Enligt Sjöblad (2008) har barn med diabetes en högre risk att 

drabbas av depression än friska barn. Detta kan medföra att barn missköter sin diabetes, vilket 

kan leda till förhöjd HbA1c och sämre metabolisk kontroll som vidare kan leda till 

komplikationer. Om barn har hamnat i en depression kan det vara svårt för de att bryta sig 

loss ur detta på egen hand. Det räcker därför inte med att sjuksköterskan bara tillhandahåller 
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information och utbildning utan bör även vara uppmärksam på depressiva tecken som oro, 

passivitet, skuldkänslor och tillbakadragande och de eventuella svårigheter som barnet kan stå 

inför. Det är därför viktigt att sjuksköterskan skapar sig en bra kontakt till barnet för att kunna 

göra sig en helhetsbild om dess livssituation (Socialstyrelsen, 2010) och för att på detta sätt 

lättare kunna stödja barnet, lindra oron och förebygga framtida komplikationer. 

 

Det framkom att barnen fick mest stöd av sina föräldrar med att sköta sin diabetes (Herrman, 

2006; Nabors et al., 2003; Wennick & Hallström, 2006) men även det emotionella stödet 

genom att de fanns vid deras sida vilket ansågs som betydelsefullt och ingav trygghet 

(Wennick & Hallström, 2006). Barn i denna ålder är i stort sätt beroende av sina föräldrar. 

Enligt Anderson (2004) bidrar en bra relation mellan barnen och deras föräldrar till ökat 

självförtroende, självkänsla, bättre följsamhet och kontroll. Vid en bra relation i detta 

sammanhang visar föräldrarna tillgivenhet, är engagerade i sina barns liv men är inte 

påträngande. Konflikter och stress i familjen är däremot relaterade till en mer negativ attityd, 

sämre blodsockerkontroll och diabetesreglering. Föräldrarnas förmåga att klarar de kraven 

diabetessjukdomen ställer och deras förmåga att ge stöd, uppmuntran och positiv feedback till 

barnet, är avgörande för barnets syn och acceptans av sin kroniska sjukdom och dess 

hantering. Om föräldrarna visar lugn och självsäkerhet med hantering av den nya 

livssituationen istället för ångest, stress och osäkerhet, kommer barnet uppfattar sin sjukdom 

som en hanterbar del av sitt liv. För att föräldrarna ska kunna fungera som ett bra stöd och 

medhjälpare för barnen, behöver båda föräldrar får adekvat utbildning och information 

tillsammans ifrån sjuksköterskan (Sjöblad, 2008). Sjuksköterskan har på grund av sina 

kunskaper och erfarenheter möjlighet att påverkar barnen och dess föräldrar på ett positivt 

sätt. Sjuksköterskan ska vara ett stöd och ge familjen den teoretiska och praktiska utbildning 

som behövs för att sjukdomen ska bli begriplig och hanterbar så att de kan leva ett så normalt 

liv som möjligt. Det är också viktigt att ge familjen tillfälle att uttrycka sina känslor som 

rädsla, sorg, skuld, skam och ilska som enligt Anderson (2004) utgör grunden för familjens 

inställning till sjukdomen. Det må vara skrämmande i början med all kunskap som måste tas 

in (Mosand & Førsund, 2009), men ju bättre vägledning sjuksköterskan ger och ju högre 

barnen och föräldrarnas känsla av sammanhang är, desto lättare är det att acceptera denna 

kroniska sjudom som en del i vardagen och att leva ett meningsfullt liv.  

 

Enligt Antonovsky är förmågan att uppleva hälsan och hantera hälsan kopplat till graden av i 

vilken utsträckning stressfaktorer i livet är upplevda som begripliga, hanterbara och 

http://spectrum.diabetesjournals.org.proxy.lnu.se/search?author1=Barbara+J.+Anderson&sortspec=date&submit=Submit


   

21 
 

meningsfulla (Antonovsky, 2005). Det visade sig i Lundman och Norbergs studie (1993) att 

personer med diabetes mellitus har skattat sitt KASAM som friska individer. Diabetikerna 

hade då hittat egna strategier för att hantera sjukdomen och funnit ett sätt att leva ett så 

normalt liv med jobb och fritidssysslor som icke diabetiker. Studien av Wikblad (Tamm, 

2002) visade ett liknande resultat. Även i denna studie utgjorde Antonovskys modell grunden 

för studien där det framkom att de som skötte sin diabetes bra, var de som hade lärt sig 

sambandet mellan insulin, träning och kosten. De drabbade barnen hade begripit vad 

diagnosen innebar och lärt sig hantera situationen eftersom de hade de kunskaper som 

krävdes. De hade accepterat sjukdomen och anpassat sitt liv därefter och levde lika normalt 

som icke diabetiker. Livet hade blivit meningsfullt. De barnen hade troligen en stark 

KASAM. Däremot kan det antas att de som hade en svag KASAM upplevde en större 

begränsning i sina liv då allt kretsade kring deras diabetes. De hade dragit sig tillbaka från det 

sociala livet och isolerat sig. Dessa personer behöver, enligt Wikblad (Tamm, 2002) 

professionellt stöd och råd från diabetesteamet för att förstå och hantera sjukdomen och hitta 

meningen med livet. Detta ska även gälla i vården av barn med diabetes.  

 

Barnen upplever även behov av stöd i skolan från lärare, skolsköterska och klasskompisar 

(Herrman, 2006; Nabors et al., 2003; Wennick & Hallström, 2006). Eftersom barn i denna 

ålder tillbringa en stor del av sin tid i skolan, är det av betydelse att lärarna och annan 

skolpersonal besitter tillräcklig kunskap om sjukdomen, dess komplikationer, behandling och 

hur det påverkar barn att leva med diabetes (Ludvigsson, 1999). Dock visade det sig att detta 

saknades i en del skolor (Nabors et al., 2003; de Oliviera et al., 2009; Wennick & Hallström, 

2006). Det förekom också att skolsköterskan inte alltid var tillgänglig, vilket gjorde att barnen 

var rädda att ingen skulle kunna hjälpa dem ifall det var nödvändigt (Nabors et al., 2003). Det 

kan därför vara bra om skolsköterskan eller diabetessköterskan från diabetesteamet med 

föräldrarnas och barns samtycke, kunde ge information och undervisning till skolpersonal 

men även till klasskamraterna så att barn kan känna sig trygg och väl omhändertagna ifall de 

behöver hjälp. Informationen bidrar även till att klassen får en förståelse för sjukdomen och 

varför dessa barn behöver utföra blodsockerkontroller, ta insulininjektioner eller äta 

mellanmål när ingen annan i klassen behöver göra det (Ludvigsson, 1999).   

 

Det nämndes också att barnen kände att de på grund av sjukdomshanteringen har förlorat 

spontaniteten att röra sig fritt i vardagen. De fick ofta avbryta saker de höll på med och inte 

sova över eller leka hemma hos sina kompisar längre (Herrman, 2006; Marshall et al., 2008; 
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Moreira & Dupas, 2006; Wennick & Hallström, 2006). Därför behöver inte bara skolpersonal 

och klasskompisar få information om diabetes utan även de som barnen umgås med utanför 

skolan för att kunna stödja och hjälpa till. Detta kan förutom barnens vänner även vara 

vännernas föräldrar, barnens släktingar och tränare. Ju mer kunskap barnens omgivning 

besitter, desto tryggare är det för de diabetessjuka barnen att vistas hemifrån. Detta bidrar till 

att barnen känner sig lika sina kompisar när möjligheten finns att delta på olika aktiviteter och 

sova över hos vänner och släktingar, något som föräldrarna och barnen själva i några studier 

varit oroliga för.     

                                                                       

Slutsats 

De slutsatser som kan dras ur denna uppsats är att diabetes typ 1 orsakar stora förändringar i 

vardagen både för barnen och deras familjer. Barn med diabetes upplever sig som annorlunda. 

För att uppleva ett ”normalt liv” behöver de kunskap om och viss kontroll över hur sjukdomen 

ter sig i olika situationer och om dess behandling. Stödsystemet, i form av föräldrar, vänner 

och skolpersonal, är en väsentlig resurs för barnets trygghet och för att livssituationen med 

diabetes ska upplevas som hanterbar, begriplig och meningsfull. Sjuksköterskan har en viktig 

funktion för att stödja barnets KASAM framförallt genom att vara lyhörd för vad som ar 

utmanande för barnet i den specifika situationen med diabetes. Dessutom ska sjuksköterskan 

inkludera barnets stödsystem i utbildning, vård och behandling.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Det framkom inte så tydligt i studierna hur relationen mellan barn och sjuksköterskan ser ut. 

Kanske på grund av att den mesta kontakten är mellan sjuksköterskan och föräldrarna eller 

sjuksköterskan och hela familjen. Författaren menar att både samtal mellan sjuksköterskan 

och familjen och enskilda samtal mellan barn och sjuksköterska är viktiga och därför av 

betydelse att studera. Det finns alltid etiska överväganden som måste beaktas när det gäller 

deltagandet av barn i vetenskapliga studier. Dock är det viktigt att det finns mer forskning 

kring barns upplevelser av sjuksköterskans roll i deras diabetesvård. Vidare kvalitativ 

forskning inom detta område i form av intervjuer med barn i skolåldern som har diabetes typ 

1 är nödvändig. Dessutom anser författaren att dessa studier bör följa upp barnen under flera 

år. Detta för att kunna göra sig en vidare uppfattning av sjuksköterskans betydelse för barns 

diabetesvård under deras olika utvecklingsfaser.  
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