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Sammanfattning 
Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som oftast 
debuterar tidigt i livet. År 2005 beräknades omkring 7000 barn i Sverige ha 
diagnosen diabetes typ 1. När ett barn får en kronisk sjukdom drabbas hela 
familjen. Föräldrarna är de som kommer att ha huvudansvaret för barnets 
vård. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars 
upplevelser av att leva med ett barn med diabetes typ 1. Metod: En 
litteraturstudie som baserades på 14 vetenskapliga artiklar genomfördes. 
Artiklarna analyserades och resulterade i sex kategorier. Resultat: Samtliga 
föräldrar upplevde chock och kaos när de fick diagnosbeskedet. De behövde 
mycket kunskap och upplevde att det var ett stort ansvar att sköta sitt barn 
med diabetes. Att ha yngre barn eller tonåring innebar olika svårigheter. 
Ökad kunskap och erfarenhet bidrog till ökad tillit och optimism hos 
föräldrarna. Slutsats: Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv 
och det är därför av stor betydelse att vården inriktar sig på att i lugn och ro 
utbilda föräldrarna och stötta dem i den svåra konsten att ta hand om sitt 
kroniskt sjuka barn. 
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Abstract 
Background: Type 1 Diabetes Mellitus is a chronical disease that often 
occurs early in life. In 2005 around 7000 children in Sweden was estimated 
with type 1 diabetes. When a child gets a chronical disease it affects the 
whole family. The parents will be the ones who take the main responsible 
for the child´s care. Purpose: The aim of this literature review was to 
describe the parents experiences of living with a child with type 1 diabetes. 
Method: A literature review was carried trough based on 14 scientific 
articles. The articles were analysed and six categories emerged. Result: All 
parents experienced chock and confusion in the initial stage. They needed a 
lot of knowledge and experienced a huge responsibilty in managing their 
child´s diabetes. To have a young child or an adolescent could offer 
different difficulties. Increased knowledge and experiences contributed to 
higher confidence and optimism in parents. Conclusion: The parents are the 
most important persons in a child´s life, and accordingly to that it is 
important that caregivers make sure they will educate the parents in no hurry 
and to support them in the great art of taking care of their chronically ill 
child. 
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BAKGRUND 
 

Föräldrar som har barn som utvecklar diabetes typ 1 inser tidigt att deras eget och 

deras barns liv aldrig mer blir det samma igen (McDougal, 2002). 

 

Diabetes är en sjukdom som ökar kontinuerligt, mer än 180 miljoner människor i 

världen beräknas lida av sjukdomen. I Sverige har 30 000–40 000 personer 

diabetes och av dem är 7000 barn, det vill säga 0-18 år (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Diabetes är en grupp sjukdomstillstånd som har gemensamt att det finns en relativ 

eller absolut insulinbrist (Sjöblad, 1996). Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom, 

där riskfaktorerna framförallt är ökad ålder, övervikt och låg fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 1999, Agardh, Berne & Östman, 2005). 

 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens egna celler förstör de 

insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln, det leder till förhöjt 

blodglukos. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom, det vill säga livslång sjukdom. 

(Hannås, 2004).  

 

Symtom vid sjukdomsdebuten är stora urinmängder, törst, nedsatt allmäntillstånd 

och viktminskning (Sjöblad, 1996). Diabetes typ 1 kallas ibland barn- eller 

ungdomsdiabetes eftersom den oftast debuterar tidigt i livet. Insjuknandet hos 

barn sker snabbt, vanligtvis under 3-4 veckor. Diagnos ställs enligt WHO:s 

riktlinjer, vilket innebär ett fastevärde på plasmaglukos 7,0 mmol/liter eller mer 

(Agardh, Berne & Östman, 2005). Vid sjukdomssymtom kan diagnos också ställas 

om plasmaglukosvärdet överstiger 11,1 mmol/liter efter intagen måltid (Ericsson 

& Ericsson, 2002). Infektion och feber ökar behovet av insulin, vilket kan 

försämra patientens allmäntillstånd.  

 

Den akuta behandlingen och omvårdnaden utgår från bristen på insulin, 

vätskebrist och lågt kalium (Sjöblad, 1996). Syftet med all diabetesbehandling är 

att uppnå ett normalt blodglukosvärde. Genom att mäta HbA1C, som är en 
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blodanalys, påvisas medelblodglukosvärdet under de två senaste månaderna 

(Ericson & Ericson, 2002). Diabetes typ 1 kräver insulinbehandling som ofta 

medför 4-5 injektioner per dag. Dessutom kan det vara nödvändigt med täta 

blodglukoskontroller genom blodprov i fingret, för att undvika komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2005). Det finns även insulinpump som automatiskt tillför 

patienten inställd dos med insulin via en tunn kateter i huden (Ericson & Ericson, 

2002). 

 

Komplikationer som kan uppkomma hos patienter med diabetes typ 1 är 

hypoglykemi, ketoacidos, hyperglykemi och neuropati. Hypoglykemi innebär för 

lågt blodglukosvärde och kan orsakas av för stor insulindos, ökad aktivitet eller 

brist på mat. Hypoglykemi förekommer i olika svårighetsgrader från 

insulinkänning till insulinkoma med djup medvetslöshet, ketoacidos. 

Hyperglykemi innebär för högt blodglukosvärde på grund av insulinbrist.  Ett högt 

blodglukosvärde kan på sikt leda till skador på kroppens alla blodkärl. Skador på 

större kärl leder till arteroskleros som kan orsaka hjärtinfarkt och stroke. Skador 

på små kärl kan ge synnedsättning (Hannås, 2004). Neuropati innebär att 

insulinberoende nervceller skadas av ett långvarigt högt blodglukosvärde och 

leder till känselnedsättning i till exempel händer och fötter. Neuropati kan även 

leda till andra komplikationer som bensår (Agardh, Berne & Östman, 2005; 

Ericsson & Ericsson, 2002).  

 

Diabetes är en sjukdom som innebär en stor omställning i vardagen. Patienten och 

dennes familj behöver kunskap om kost, motion, provtagningsteknik och insulin 

(Ericsson & Ericsson, 2002). Omvårdnaden vid sjukdomsdebuten av diabetes typ 

1 hos barn innebär att barnet och familjen ska känna trygghet. Först när familjen 

har kommit till ro är de mottagliga för mer information. Efterhand lär 

sjuksköterskan känna familjen och deras kunskapsnivå kan byggas på (Skafjeldt, 

2006). Att ta hand om ett kroniskt sjukt barn är en speciell erfarenhet och varje 

förälder är en individ med unika perspektiv, dock finns det likheter och mönster 

som är lika för alla (Jerrett, 1993). Sjuksköterskans roll varierar beroende på 

organisationens struktur, på många sjukhus finns det ett diabetesteam bestående 

av läkare, diabetessjuksköterska, dietist, psykolog och kurator (Skafjeldt, 2006; 
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Huus & Enskär, 2007). Den viktigaste rollen för sjuksköterskan är att genom 

patientundervisning stärka barn med diabetes och deras familj. Genom att öka 

barnets självförtroende och kunskaper, kan de lära sig hantera sin sjukdom och 

utföra en adekvat egenvård (Wikblad, 2006; Selmer, 1997). 

 

Omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau ser på relationen mellan sjuksköterska 

och patient på följande sätt. Till en början är sjuksköterskan en främling, på 

samma sätt som patienten är en främling för sjuksköterskan. Hon menar att det är 

viktigt att bemöta personen utifrån det perspektivet, vilket innebär respekt och ett 

positivt intresse. Sjuksköterskan har olika roller i interaktionen med patienten, 

som resursperson kan det vara att svara på olika frågor kopplade till hälsan. Det 

bidrar till att patienten ökar sin egen förståelse om sina egna problem och får ett 

vidare perspektiv på tillvaron. En annan roll som sjuksköterskan har är att vara 

lärare. Patienten brukar ofta tilldela sjuksköterskan rollen som surrogat för någon 

annan person, det kan vara mor, far eller andra viktiga personer. Här kommer 

sjuksköterskans roll att vara att klargöra relationer. Peplau förespråkar en 

omvårdnadsprocess som är målinriktad. Sjuksköterskan ska pendla mellan olika 

roller, där patientens psykologiska förutsättningar ska styra. Denna rörelse leder 

fram till patientens självständighet och hälsa (Peplau, H, 1988; Eide & Eide, 

2000). 

 

När barnet kommer till en ny miljö med främmande människor, blir det en 

påfrestning och ett krav på barnet. Då behöver barnet stöd från omgivningen för 

att kunna anpassa sig till den nya verkligheten. Barnets vardagliga rutiner kommer 

i skymundan, istället blir det undersökningar och provtagningar som upptar 

barnets tid. Dessa kan vara förknippade med smärta, vilket kan vara obehagligt 

och stressande för barnet. Det kan vara svårt för barnet att inse meningen med de 

undersökningar och behandlingar som det får delta i. Barnet reagerar utifrån sin 

känslomässiga mognad, ålder, tidsuppfattning och språkuppfattning. Vårdpersonal 

bör vara medveten om alla de faktorer som påverkar barnets sinnesstämning och 

inlärningsförmåga (Tveiten, 2000).  
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Oro för barnets hälsa och framtida problem kan bidra till att föräldrarna upplever 

kaos inför att lära sig konsten att hantera barnets diabetesvård. Familjens 

anpassning har en signifikant effekt på processen till normalisering avseende 

familjeförhållanden och till sist barnets anpassning till den kroniska sjukdomen. 

Familjer som har barn med kroniska sjukdomar som uppnått normalt liv, har barn 

som ser sig själva som välmående. Dessa barn uppvisar också en kompetent 

egenvård, vilket kan ha betydelse för hälsa och välmående på lång sikt (Tveiten, 

2000). 

 

Vårdpersonal utgår ifrån att föräldrar gör vad som förväntas av dem i samband 

med att deras barn får en kronisk sjukdom, som att hämta ut läkemedel på recept 

och följa givna rekommendationer (Jerrett, 1993). Det visade sig i en studie av 

Jerrett (1993) att föräldrarna var medvetna om att familjen ansvarade för barnets 

omvårdnad. Föräldrarna är de som kommer att ha huvudansvaret för barnets 

sjukdom och som blir tvungna att lära sig hantera vardagen tillsammans med 

barnet (a.a). 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med 

ett barn med diabetes typ 1. 

METOD 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En förutsättning för att kunna 

vetenskapligt studera ett problemområde är reflektion och fördjupning i 

litteraturen. I bakgrunden redovisades befintlig litteratur och forskning för att 

kunna avgränsa problemet. Nästa steg i processen var att syftet formulerades. Ett 

kvalitativt syfte formulerades, eftersom kvalitativa studier beskriver betydelsen av 

människors upplevelser, attityder och emotionell påverkan av olika fenomen 

(Forberg & Wengström, 2003).   
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Genomförande 
Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och 

Elin@Skane. Sökorden diabetes, “parents”, “child”*, “nurs”*, “living with”, 

“teach”*, ”education”, “family”, ”experience”, “support”, “care” samt 

“parents experiences” kombinerades på olika sätt (bilaga 1). Manuell sökning 

utfördes genom att granska referenslistor i utvalda artiklar samt böcker och 

godkända C-uppsatsers inom ämnet barndiabetes. Manuell sökning genomfördes 

också i tillgängliga tidskrifter på biblioteket vid Högskolan Kristianstad. 

Urval 
Sökningen begränsades till vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2000-

2007, skrivna på engelska, svenska och norska. Urvalet omfattade kvalitativa och 

kvantitativa artiklar med barn mellan 0-18 år. Artiklar som handlade om diabetes 

typ 2 exkluderades. Författarna valde studier där noggranna etiska överväganden 

hade genomförts. Alla resultat presenterades oavsett om de stödde eller inte 

stödde forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2003).  

Analys 
Litteraturgranskningen började med att relevanta abstrakt sorterades ut. Genom att 

kritiskt granska abstrakten och bedöma om syfte och titel svarade mot syftet 

valdes lämpliga artiklar ut. Artiklarna lästes i sin helhet, artiklarna granskades 

utifrån forskningsprocessens olika steg och struktur, kvaliteten bedömdes enligt 

Forsberg och Wengström (2003) (bilaga 2). En artikelöversikt sammanställdes för 

att få en överblick över de 14 utvalda artiklarna som presenterades i resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2003) (bilaga 2). Artiklarna analyserades genom att 

författarna läste igenom artiklarna var för sig och text selekterades som svarade 

mot studiens syfte. Författarna jämförde textenheterna för att undvika 

missförstånd. Textenheterna översattes för att undvika språkliga 

missuppfattningar. Analysen resulterade i sex kategorier (Olsson & Sörensen, 

2001; Polit & Beck, 2003) som kom att användas i resultatet. 
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RESULTAT 
 

Analysen resulterade i följande sex kategorier se figur 1 nedan. 

Chock och kaos 
Föräldrarna blev chockade av diagnosbeskedet (Lowes, Lyne & Gregory, 2004). 

Många hade sett tecken på diabetes tidigt men hade hoppats att det skulle vara en 

mindre allvarlig diagnos (Wennick & Hallström, 2006; Lowes, Gregory & Lyne, 

2005). Andra föräldrar hade intalat sig själva att deras barn inte var sjuka (Lowes 

et al. 2004). Den oväntade och snabba diagnossättningen bidrog till att föräldrarna 

inte kunde hantera situationen (Lowes, Gregory & Lyne, 2005). Föräldrarna 

upplevde att de aldrig skulle komma över det faktum att deras barn fått diabetes. 
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De anklagade sig själva för att inte ha upptäckt sjukdomen och sökt hjälp tidigare 

(Wennick & Hallström, 2006). Deras värld hade plötsligt ändrats och det 

medförde att de kände stor oro för framtiden (Lowes et al. 2005). Det var svårt att 

acceptera och förstå innebörden av att deras barn fått diabetes. Föräldrarna kände 

sig maktlösa och de liknade sina känslor med sorg (Wennick & Hallström, 2006; 

Lowes et al. 2005; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006; Carroll & 

Marrero, 2006). De hade förlorat sitt friska barn, sin kontroll, frihet, spontanitet 

och förmåga att skydda sitt barn från skada (Lowes et al. 2005). Föräldrarna 

beskrev också en känsla av overklighet, som att befinna sig i en bubbla (Lowes et 

al. 2004).”You wake up in the night and it´s the first thing that comes into your 

head. You wake up in the morning and it´s the first thing that comes into your 

head” (Lowes et al. 2005, s. 7). Kristensens studie (2004) visade att mammorna 

var bättre på att sätta ord på känslorna i krisens förlopp, medan papporna var mer 

upptagna av att kontrollera sina känslor (a.a). 

 

Rädsla och stress 
Föräldrarnas största rädsla var att barnen skulle drabbas av lågt blodglukos med 

medvetslöshet som följd. Speciellt nattetid var de oroliga för att inte upptäcka det 

och därför valde föräldrarna att sova tillsammans med barnet (Wennick & 

Hallström, 2006; Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane & Grey. 

2003a). Föräldrarna var alltid på sin vakt dygnet runt varje dag, vilket ledde till att 

de kände sig stressade och trötta (Wennick & Hallström, 2006; Sullivan-Bolyai, 

Knafl, Deatrick & Grey, 2003b; Sullivan-Bolyai et al. 2006; Sullivan- Bolyai et 

al. 2001). ”sleeping with your eyes open...”(Sullivan-Bolyai et al. 2003a, s 24). 

Många föräldrar skämdes över sin rädsla och vågade inte berätta om rädslan för 

diabetesteamet, de oroade sig också för långsiktiga komplikationer (Lowes et al. 

2005; Sullivan-Bolyai et al. 2002; Sullivan-Bolyai et al. 2003a). Dock upplevde 

föräldrarna att deras dagliga sätt att hantera barnet, med konstant vaksamhet, 

skulle bidra till att reducera komplikationerna. Många föräldrar lade stor press på 

sig själva av rädsla för att inte vara tillräckligt goda föräldrar (Sullivan-Bolyai et 

al. 2003a). 
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Behov av kunskap och stöd 

När barnet fick diagnosen diabetes typ 1 påbörjades en ständigt pågående 

lärandeprocess för hela familjen (Wennick & Hallström, 2006). ”You just have to 

suck it up and do it (the diabetes care) because this is the only way to deal with 

it” (Sullivan-Bolyai et al. 2006, s. 4). Efter hand som föräldrarnas kunskap ökade 

kände de sig säkrare i att klara av att sköta sitt barns diabetes (Lowes et al. 2005). 

Många mammor var frustrerade över att tiden på sjukhus i samband med diagnos 

var för kort eftersom det var mycket som de måste lära sig. Diabetesteamet sågs 

av de flesta som en viktig och betydelsefull resurs (Sullivan-Bolyai et al. 2003a). 

Föräldrarna upplevde att barnet lärde sig om diabetes av diabetesteamet och av 

föräldrarna själva. Undervisningen från föräldrarna var inte planerad utan skedde 

under tiden när det passade. Mest lärde sig barnet genom erfarenheter. Hur 

mycket barnet fick lära sig att göra själv berodde, enligt föräldrarna, på 

föräldrarnas acceptans av barnets kunskaper och viljan att involvera barnet i 

egenvården (Schmidt, 2003).  

 

Föräldrarna kunde bli förvirrade av att barnet uppvisade beteendeförändringar och 

känslomässiga utbrott när de flyttades från sitt trygga vanliga liv till sjukhuset 

(Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt- Kurki, 2003). Föräldrarna kände dock 

trygghet och säkerhet på sjukhuset (Wennick & Hallström, 2006) och de upplevde 

det viktigt att få en ansvarig sjuksköterska som tog hand om dem och kände dem 

extra väl (Hopia et al. 2003). Föräldrarna kände också att de behövde uppmuntran 

och positiv ”feedback” på grund av sin situation, att ständigt behöva lära sig nya, 

svåra saker. Det upplevdes viktigt att sjuksköterskan stöttade föräldrarna och 

intresserade sig för vilken personlighet och vad för liv barnet hade i vanliga fall 

(a.a): ”It´s very important that a nurse enter your room, sits, chats, listens to you, 

not only gives the medicine and leaves”(Hopia et al. 2003, s. 218). 

 

Det var värdefullt att sjuksköterskan kunde förstå olikheter i föräldrarnas 

coopingstrategier. Vissa föräldrar ville och behövde få mycket information direkt, 

andra klarade inte att ta emot information initialt utan ville ha information senare 

(Hopia et al. 2003). Föräldrarna tyckte att den information de erhöll var på en 
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grundläggande nivå, men var kritiska till att det var svårt att memorera allt. 

Föräldrarna i Lowes studie menade att det framkom åsikter om terminologin, som 

kunde uppfattas som svårförståelig:”I needed it in layman´s terms really… there´s 

so much to take on board… you think one minute you’ve grasped it, and then you 

think, no I haven´t (Lowes et al. 2004, s. 534). 

 

Alla föräldrarna i en studie (Lowes et al. 2004) koncentrerade sig på den praktiska 

delen av diabetesbehandlingen, det var barnets omedelbara och växlande behov 

som styrde i början av sjukdomstiden. Hopia (2003) menade i sin studie att 

sjuksköterskan måste stötta föräldrarna så de kunde hålla kvar sitt hopp nu och i 

framtiden (a.a). Tillfrågade föräldrar önskade få utbildning i följande: ny 

utveckling i behandling av diabetes, strategier i hur man bäst hjälper barn som 

vägrar medicin eller behandling, oro och rädsla inför framtiden, hur man får mer 

hjälp när det behövs samt cooping av stress (Creedy, Ludlow, Beggs, Collis, 

Irvine, Price, Norton, Cosgrove & Houston, 2005). I en annan studie önskade 

föräldrarna att delta i samtalsgrupper med andra drabbade familjer, eftersom 

föräldrarna ansåg att barnets diabetes var en familjesjukdom, och att familjer 

kunde ta lärdom från varandras erfarenheter (Kristensen, 2004).  

 

Begränsningar och påfrestningar i det dagliga livet 
När familjen kom hem från sjukhuset blev det nödvändigt att rekonstruera livet 

efter barnets nya sjukdom (Wennick & Hallström, 2006). I början kändes det som 

om allt kretsade kring diabetes. Hemma upptäcktes nya dimensioner av 

sjukdomen och föräldrarna kände sig återigen oförberedda och osäkra (a.a).  

 

Första månaderna efter diagnos hade föräldrarna kontinuerlig kontakt med 

diabetesteamet och var strikta i sitt tillvägagångssätt. De drog ner på aktiviteter för 

att se till så att måltider, glukosövervakning och insulinadministrering sköttes på 

rätt tider (Sullivan-Bolyai et al. 2003b). Föräldrarna kände att de inte längre kunde 

göra något spontant (Wennick & Hallström, 2006). De vågade inte släppa iväg 

barnet till kompisar, utan bjöd hem kompisar istället. De hade fullt upp hela tiden 

och svårt att finna glädje i vardagslivet. Familjen blev missnöjd och kände att 

vardagslivet inte längre var tillfredsställande på grund av alla restriktioner (a.a).  
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Några pappor kände sorg när de tänkte på skillnaderna mellan sitt barn med 

diabetes och friska barn (Sullivan-Bolyai et al. 2006). De tyckte till exempel att 

insulinpumpen var oändligt stor och utmärkande. De deltog i barnets 

sportaktiviteter för att försäkra sig om att barnet fick vara med trots sin diabetes 

(a.a). Föräldrarna ansåg att det var viktigt att inte deras barn med diabetes skulle 

betraktas som en stackare, som folk tyckte synd om (Kristensen, 2004). I samma 

studie var samtliga föräldrar noga med att tidigt informera om barnets sjukdom till 

alla närstående samt skola eller förskola. Föräldrarna ansåg det nödvändigt att 

personer i barnets omgivning hade kunskap om diabetes för att öka förståelsen 

(a.a). Föräldrarna upplevde dock att kunskapen om diabetes var bristfällig inom 

både förskola, skola och hos allmänheten (Wennick & Hallström, 2006; Sullivan-

Bolyai et al. 2002; Sullivan-Bolyai et al. 2003a). Många mammor valde därför att 

ha sina yngre barn med diabetes hemma istället. Vissa förskolor i USA vägrade 

till och med att ta emot barn med diabetes och meddelade föräldrarna att det tog 

för mycket tid från de friska barnen (Sullivan-Bolyai et al. 2003a). I en studie från 

USA, av Sullivan, hade samtliga mammor jobbat före diagnos, men efter barnet 

fått diabetes valde 53 % att vara hemma på grund av bristande kunskaper om 

diabetes hos personal på förskolor (Sullivan et al. 2002).  

 

Föräldrarna upplevde livsstilsförändringarna som krävdes i början som svåra, men 

de tyckte att barnen anpassade sig lättare till det nya livet (Schmidt, 2003). I en 

annan studie av Stallwood, också från USA, framkom det att föräldrar med lägre 

inkomst och mindre kunskaper om diabetes, hade barn med sämre HbA1c värden 

(Stallwood, 2005). Carroll och Marrero menade i en studie, där 28 föräldrar 

deltog, att det var en gemensam uppfattning att sjukdomen påverkade deras barns 

utveckling negativt genom att det innebar ett allt för stort ansvar för unga 

människor att hantera sin egenvård. Det innebar att de inte kunde, som andra 

tonåringar, vara lika impulsiva som sina kamrater eftersom det kunde innebära ett 

risktagande för deras hälsa. En naturlig följd av detta ansvar var att barnen blev 

tvingade att mogna snabbare än sina jämnåriga (Carroll & Marrero, 2004). 
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Stress och oro med att leva med ett yngre barn eller tonåring med 
diabetes 

Yngre barn 
Att vara förälder till yngre barn med diabetes var associerat med stress hos 

föräldern (Sullivan-Bolyai et al. 2002). Faktorer som framkallade stress var den 

krävande och eviga dagliga vården, svårigheter att urskilja högt respektive lågt 

blodglukosvärde, svårigheter med att få det yngre barnet att äta vad det behövde, 

svårigheter med barnomsorg som i sin tur ledde till att föräldrarna inte fick den 

avlastning de behövde (a.a). Ledtrådarna till att urskilja blodglukossvängningar 

ändrades efter hand som barnet utvecklades. I trotsåldern kunde det vara extra 

svårt att skilja på negativt beteende och symtom (Sullivan-Bolyai et al. 2003a; 

Sullivan-Bolyai et al. 2003b).  

 

Tonåring 
Det var viktigt för tonåringar att leva som sina kamrater, de ville inte dra till sig 

uppmärksamhet genom att vara annorlunda (Carroll & Marrero, 2006). De 

skämdes över sin sjukdom och allt som skiljde dem från kompisarna var pinsamt. 

Rädslan för utanförskap bidrog till att de försökte dölja sin sjukdom tillsammans 

med jämnåriga. Tonåringarna hade svårt att förstå allvaret och upplevde 

föräldrarnas påpekanden som tjat och gnabb. Föräldrar beskrev svårigheter med 

att få tonåringen att avbryta aktiviteter för att kontrollera blodglukosvärde när de 

var tillsammans med kompisar. De menade att deras försök att styra tonåringens 

vilja många gånger fick motsatt effekt (a.a). Föräldrarna upplevde det också 

svårare att styra över kosten när tonåringen blev äldre, både när det gällde valet av 

mat, portionsstorlek samt mattiderna. Barnets utveckling till mer självständig 

tonåring innebar vissa svårigheter, som att våga låta dem stå på egna ben, sova 

hos kompisar och gå på fester (Schmidt, 2003). Tonåringarna blev mindre noga 

med blodglukosmätning och insulininjektioner, samt fick svårare att följa rutiner. 

Många föräldrar uttryckte oro över hur tonåringarnas beteende kunde få 

konsekvenser i framtiden (Carroll & Marrero, 2006).  

 

Eftersom det oftast var mödrarna som spenderade mest tid med sina barn, så fick 

mödrarna ta de flesta konflikterna. Påfrestningarna blev av denna anledning större 
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på mammorna än papporna som oftast har en mer distanserad roll i det vardagliga 

livet (Kristensen, 2004). 

 

Optimism och framtidstro 
Redan på sjukhuset när föräldrarna såg att barnet blev bättre av 

insulinbehandlingen kände de tilltro inför framtiden (Wennick & Hallström, 

2006). De beskrev flera sätt att hantera och acceptera barnets sjukdom, som att ta 

en dag i taget och att införa goda rutiner. Stöd från sjukvården och personer med 

kunskaper om sjukdomen var viktigt och ingav optimism och framtidstro. 

Telefonrådgivning var särskilt uppskattad eftersom den var lättillgänglig (a.a).  

 

Hälften av föräldrarna i en studie av Lowes (2004), tyckte att deras förmåga att 

hantera situationen hade förbättrats veckan efter diagnosbeskedet jämfört med de 

första dagarna (a.a). Föräldrarna ansåg att det fanns ett samband mellan hur stabilt 

barnets blodglukosvärde var och hur föräldrarna bedömde sin förmåga att hantera 

situationen (a.a). Genom ökad kunskap och erfarenhet kände sig föräldrarna mer 

kompetenta och självsäkra (Sullivan-Bolyai et al. 2003b). Självförtroendet ökade 

och de kunde tillämpa ett mer flexibelt tillvägagångssätt och ändra på 

behandlingsregimen. Det bidrog till att livet blev enklare medan de fortfarande 

samarbetade med diabetesteamet. Målet var att återfå spontanitet i livet (a.a). 

Föräldrarna var medvetna om det allvarliga i diagnosen, men valde att focusera på 

barnets hälsostatus istället och tanken på att det kunde varit värre. Efter 12 

månader hade samtliga föräldrarna i en studie vant sig vid förändringarna de 

tvingats genomföra:”It´s not so much (that) we work round the diabetes, the 

diabetes works around us now...” (Lowes et al. 2005, s.11). Föräldrarna såg deras 

barns diabetes som en del av deras liv. De hade byggt upp en ny modell av 

världen, som inkluderade behoven för ett barn med diabetes (Lowes et al. 2005). 

De familjer som uttryckte mer positivt känslomässigt stöd och kommunikation 

och hade en varm, omhändertagande attityd, hade barn och ungdomar som utförde 

bättre egenvård, upplevde mindre problem av och mindre oro för sin diabetes och 

visade större livsglädje (Spezia-Faulkner & Chang, 2007). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då denna studie genomfördes i form av en litteraturstudie fanns fördelen av att 

kunna jämföra flera studiers resultat inom detta specifika område. 

Litteraturstudierna har redovisat enskilda personers syn på verkligheten. 

Hollistiska filosofer hävdar att mänsklig erfarenhet är komplex. Helheten består 

av olika delar, där delarnas summa överstiger helheten (Olsson & Sörensen, 

2001). Fördelen med litteraturstudier är att resultatet visar på en mångfald. Det går 

att jämföra de olika studiernas resultat och föra samman i olika kategorier. 

Människors upplevelser jämförs. Det är en fördel att det blir en bredd 

internationellt sett. Studier från olika länder förs samman till en helhet. Då 

samtliga studier i denna litteraturstudie genomfördes i västvärlden kan resultatet 

vara överförbart till svenska förhållanden. Vid sammanställning av litteratur finns 

det, enligt Forsberg och Wengström, dock alltid risk för att relevant information 

faller bort (Forsberg & Wengström, 2003). Samtliga artiklar i resultatet bestod av 

studier som innehöll redan tolkat och analyserat material. 

 

Fjorton vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien, av dessa var tio 

kvalitativa, tre var kvantitativa och i en studie kombinerades kvalitativ och 

kvantitativ metod. Att de flesta är kvalitativa kan förklaras med att upplevelser 

och känslor är subjektiva och därför svåra att mäta med kvantitativa metoder. 

Författarnas förförståelse var begränsad och ingen av författarna har egna barn 

med sjukdomen. Författarna har heller inte arbetat med denna patientgrupp. Det 

gjorde att vi kunde vara öppna för det vi läste och förhoppningsvis tolkade och 

analyserade med ett öppet sinne utan att egna negativa upplevelser skymde sikten. 

 

Sökandet efter artiklar skedde genom ett systematiskt letande via olika 

elektroniska databaser. Artikelsökningarna kunde ha utförts i fler databaser då 

eventuellt fler användbara artiklar kunde hittats. Vi kan också ha missat 

användbara artiklar på grund av att titeln inte verkat överensstämma med 

författarnas syfte. Att samma artiklar började återkomma i de olika databaserna 

tolkades som att det fanns relevans i de olika sökorden. 
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Författarna har också använt sig av manuell sökning, eftersom artiklar, böcker och 

tidskrifter har en referenslista blir det värdefull information som kan leda till 

användbara källor. Det kan dock vara svårt att göra om denna litteraturstudie och 

finna exakt samma sökresultat. Efterhand som användbart material funnits under 

arbetets gång, har bakgrunden kompletterats med ny fakta. Kunskapen om vilken 

litteratur som finns i ämnet ökade i takt med att arbetets utveckling. 

 

Eftersom ingen av författarna har engelskan som modersmål är det högst troligt att 

en del av språkets nyanser kan ha uppfattats felaktigt. En del av engelskans 

fördelar är att den är rik på beskrivande adjektiv, som ibland kan vara svåra att 

översätta. Brister i översättningen till svenska och feltolkningar av textens helhet 

kan ha påverkat resultatet. För att förstärka resultatet har citat valts ut och 

presenterats på det ursprungliga språket, för att inte förlora budskapet, vilket 

kunnat inträffa vid översättning till svenska.  

Resultatdiskussion  
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har 

diabetes typ 1. Resultatet visade att föräldrarnas livsstil förändrades på grund av 

barnets sjukdom (Wennick & Hallström, Lowes et al. 2004, Lowes et al. 2005). 

Människan är komplex och består av psykiska, fysiska, sociala och andliga 

aspekter som ständigt interagerar med sin miljö. Genom att se människan ur ett 

holistiskt perspektiv blir förändringarna i föräldrarnas livsstil en logisk 

konsekvens av barnets sjukdom (Jahren-Kristoffersen, 1998). 

 

Känslan av overklighet, att inte kunna förstå och acceptera sjukdomen framkom 

(Wennick & Hallström, 2006, Lowes et al. 2005). Föräldrarna anklagade sig 

själva, de inte hade förstått och agerat tidigare (Wennick & Hallström, 2006; 

Lowes, Gregory & Lyne, 2005). Föräldrarna hade svårigheter att hantera 

diagnosbeskedet, många hade förklaringen att de kände sig överraskade. Trots att 

föräldrarna visste, var det ändå svårt att förstå (a.a). Howe med flera bekräftar i 

sin studie att diabetes har en enorm påverkan på livet både för barnet och dess 

familj (Howe, Jawad, Tuttle, Moser, Preis, Buzby & Murphy, 2005). Föräldrarna 

reagerade på skilda sätt när de skulle ta in ny kunskap, de reagerade med olika 

försvarsmekanismer som bortträngning och förnekande (Wennick & Hallström, 
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2006; Lowes, Lyne & Gregory, 2004). Enligt Cullberg är försvarsmekanismer lika 

viktiga för den psykiska överlevnaden som kroppens immunförsvar. De kan 

betraktas som helt normala och livsviktiga, deras uppgift är att reducera ångesten i 

den konflikt som råder inom individen eller mellan personen och omgivningen. 

Syftet med de olika försvarsmekanismerna är att hålla personligheten i balans 

(Cullberg, 1999). 

 

I Antonovskys bok, Hälsans mysterium, beskrivs en modell som bygger på att 

framhäva det friska hos människan. Genom att se det friska och placera det i 

främsta rummet kan vi förstärka våra förutsättningar och få en bättre livskvalitet. 

Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) består av tre av varandra beroende 

komponenter, det som händer ska vara begripligt, upplevas som strukturerat och 

tydligt. Det ska vara hanterbart och upplevas meningsfullt. Människor kan ha 

olika stark KASAM, det är av betydelse för hur de klarar att hantera betungande 

bördor de drabbas av i livet (Antonovsky, 2004). I samband med diagnos och den 

första tiden med den nya sjukdomen kan människor med låg KASAM, ha svårt att 

uppleva händelser förnuftsmässiga och hanterbara. Kan känna att det ställs högre 

krav än vad de har resurser till att klara av samt att de drar sig för att konfronteras 

med utmaningar, istället för att söka mening i dem och komma igenom med 

värdigheten i behåll (a.a). Det kan antagas att alla föräldrar som får ett barn med 

diabetes skulle kunna få liknande känslor, men att de med hög KASAM lättare 

klarar krisen och kan gå vidare och hjälpa sina barn. 

 

Det skulle kunna vara av stort värde att värna om och tillgodose behoven av 

kompetent personal inom barnomsorgen. Samt att se till att föräldrar till yngre 

barn med diabetes får den möjlighet till avlastning som de behöver för att orka 

med vardagens ständiga krav för att klara sköta sitt kroniskt sjuka barn. 

Författarna har uppmärksammat att det kan vara så att föräldrar till yngre barn 

med diabetes blir utarbetade och mammorna slutar jobba helt och stannar hemma 

med barnet (Sullivan-Bolyai et al. 2002; Sullivan-Bolyai et al. 2003a). En studie 

från Tyskland visade liknande resultat, 36 % av mammorna slutade jobba helt när 

deras barn, under fyra år, fick diabetes. Föräldrarna kände stress och fick det 

sämre ekonomiskt ställt, därför rekommenderade författarna till den tyska studien 
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att dessa föräldrar behövde psykologiskt stöd, det skulle kunna vara en långsiktig 

investering (Busse-Widmann, P, Raile, K, Noelle, V & Schwartz, H, 2004). 
Barnet måste få fortsätta vara det barn som det alltjämt är. Barnet lär genom 

mycket beröm och lek (Månsson & Enskär, 2000). På förskolan bland jämnåriga 

kamrater och kompetent personal kan barnet få utlopp för sina behov och 

utvecklas socialt och mentalt, medan föräldrarna får möjlighet att göra vad de 

behöver för att orka med vardagen. Det var framförallt mammorna som behövde 

avlastning, då det i första hand var de som var huvudansvariga för den dagliga 

vården (Sullivan-Bolyai et al. 2003a; Kristensen, 2004). Det kunde vara problem 

med att det dels inte fanns förskolor som klarade av, eller var villiga att ta emot 

deras barn med diabetes, och dels inte fanns anhöriga eller vänner som kunde 

hjälpa till att passa deras barn med diabetes eftersom de inte hade kunskap eller 

resurser och därför inte kunde (Sullivan-Bolyai et al. 2002; Sullivan-Bolyai et al. 

2003a; Wennick & Hallström, 2006).  

Maffeo menade i sin studie att det var viktigt att uppmuntra föräldrarna till att lära 

upp och berätta för barnets lärare om barnets sjukdom, diabetes. Barnets ansvariga 

diabetessjuksköterska borde kunna bistå med informationsmaterial (Maffeo, 

1997). Peplau beskrev också i sin teori att sjuksköterskan har en roll att fylla som 

lärare (Peplau, H, 1988; Eide & Eide, 2000). 

 

Det är inte lämpligt för en tonåring med diabetes att försöka dölja sin sjukdom och 

hålla den hemlig. Tonåringar vill inte vara annorlunda, kamratkretsen är viktig. 

Ofta önskade de att dölja sin sjukdom tillsammans med jämnåriga (Carroll & 

Marrero, 2004; Schmidt, 2003; Kristensen, 2004). Men i Wagners studie visade 

författarna att tonåringar med diabetes kunde bli hjälpta av att ha kompisar i 

skolan som kunde hjälpa dem med att till exempel upptäcka hypoglykemi och 

hjälpa dem till skolsköterskan (Wagner, Heapy, James & Abbot, 2006). I Wagners 

studie från 2004, berättade ungdomarna att familjen var det allra viktigaste för 

dem och på andra plats kom kompisarna, eftersom de kunde stötta dem 

emotionellt och de kunde slappna av och ha roligt tillsammans (Wagner, Abbot & 

Lett, 2004). 
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Tonårstiden innebär att det finns mycket annat som pockar på uppmärksamhet. 

Det är angeläget att träna barnet innan puberteten, i att vara aktiva och att förstå 

behandlingen. Detta för att skapa en trygg grund, förhoppningsvis kan frigörelsen 

få handla om andra saker än diabetesbehandlingen. För tonåringen innebär ofta 

normalitet att vara och göra samma saker som kompisar. Tonåringen tar risker och 

ett visst riskbeteende är konstruktivt och normalt, vilket inte fråntar föräldrarna 

upplevelsen att det är svårt att iaktta och avgöra när det är dags att ingripa i 

behandlingen. Ungdomar behöver och måste genomföra sina egna 

frigörelseprocesser. Det är en naturlig process (Månsson & Enskär, 2000). När det 

gäller alkohol, som många tonåringar provar, behövs det inte stora mängder för att 

hamna i hypoglykemi under natten eller under nästkommande förmiddag. Med 

den kunskapen framstår det faktum att alkoholkonsumtion utan samtidigt 

födointag kan orsaka medvetslöshet och död. Ungdomar bör också få kunskap och 

insikt om detta. Då är det enklare att förstå vikten av att berätta om sin sjukdom 

för nya vänner, arbetskamrater. Då de kan fungera som stöd om de får kännedom 

om sjukdomen (a.a). Resultatet i Hannas studie visade att tonåringars fortfarande 

önskade hjälp från föräldrarna och att skötseln av deras diabetes fungerade bäst 

när den sköttes tillsammans med föräldrarna (Hanna & Guthrie, 2001) En 

holländsk studie med 91 ungdomar med diabetes visade att ungdomar i allmänhet 

hade välskött diabetes trots allt (de Wit, Delemarre-van de Waal, Bokma, 

Haasnoot, Houdijk, Gemke & Snoek, 2007). 

 

Slutsats 
Föräldrarnas känslor är viktiga att ta på allvar, deras upplevelser är individuella 

och sjuksköterskor bör tänka på det i kontakten med familjer. Resultatet i denna 

litteraturstudie ger förhoppningsvis inblick i hur det kan upplevas när ens barn 

drabbas av diabetes och hur det sedan är att leva med sjukdomen i familjen. När 

sjuksköterskan har fått förståelse för föräldrarna kan hon kanske på ett bättre sätt 

stötta de drabbade i olika situationer. Om föräldrarna inte upplever att 

sjuksköterskan lyssnar, förstår dem och bryr sig om dem, kan det hända att 

föräldrarna undviker att prata om betydelsefulla problem och känslor med 

sjuksköterskan. Detta kan i slutändan innebära negativa konsekvenser för barnet. 

Det bör alltid, dygnet runt, finnas kunnig personal att kontakta när familjen 
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behöver råd och stöd. Det verkar också som om både barnen och föräldrarna har 

stor nytta av att få träffa andra barn med diabetes och deras föräldrar. Kan därför 

hoppas att landstingen, i dessa besparingstider, inte sparar in på gruppträffar och 

diabetesläger. Genom att lyckas bättre med att nå fram med informationen, kan 

det antas att vården kommer att bli mer effektiv och barnets sjukdom kommer att 

skötas på ett optimalt sätt hemma, vilket skulle kunna innebära förbättrad 

livskvalitet. Detta skulle kunna leda till färre komplikationer och färre 

återinläggningar på sjukhus, vilket i sin tur skulle betyda lägre kostnader för 

samhället. 

 

Det skulle vara av värde med fler svenska kvalitativa studier som belyser 

föräldrars och barns upplevelser av att leva med diabetes. Men framförallt behövs 

mer forskning kring diabetes, så att bättre behandlingsmetoder upptäcks, och 

dessa barn och familjer får enklare och bättre liv. 
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    Bilaga 2 

Artikelöversikt 

     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Caroll, A., 
Marrero, D. 
USA 
2006 
 
 
 

How do 
parent´s 
perceive their 
adolcent´s 
diabetes: a 
qualitative 
study 

Att belysa 
föräldrars 
upplevelse av 
ungdomar som 
har diabetes 
typ 1, hur 
barnens 
välbefinnande 
påverkas. 

Tjugoåtta föräldrar 
deltog, deras ungdomar 
var 13-18 år. 
Föräldrarna delades in i 
grupper efter barnens 
ålder. Författarna sökte 
efter föräldrarnas 
uppfattning  om hur 
sjukdomen påverkar 
barnets utveckling, 
skolan, 
familjesammanhållning 
och relationer med 
jämnåriga.  

Kvalitativ studie med intervjuer 
som varade under två timmar. 
Ett intervjuformulär med både 
slutna och öppna frågor 
användes. Materialet granskades 
genom kvalitativ analys som 
identifierar händelser och 
situationer som kan uppstå i 
grupper, gemensamma nämnare, 
uppfattningar, snarare än 
individuella.  

En tabell innehållande (n=28), 
demografiska data, ålder, 
etnicitet, arbetsförhållande, 
duration, diabetes presenteras. 
Föräldrarna upplevde att deras 
barn med diabetes påverkades 
negativt i utvecklingen på grund 
av att de inte enbart fick ”vara 
barn”. Diabetes sågs som en 
börda för deras barn. De var 
rädda för komplikationer hos 
barnen, tar också upp specifika 
problem som kan uppkomma i 
tonåren. 

Medelhög kvalitet, 
metoden saknar 
referering. Tabellen 
tydligt redovisad. 

Creedy, D., 
Ludlow, T. 
et al. 
Australien 
2005 
 
 
 

Perceptions of 
psychosocial 
support groups 
by parent´s 
who have a 
child with 
diabetes: a 
needs analysis 

Att fastställa 
föräldrars 
behov vad 
gäller: (1) 
kunskap om 
skötsel av 
diabetes (2) 
uppfattade 
hinder för att 
deltaga i  

Föräldrar till barn på ett 
diabetesläger 
tillfrågades om att 
deltaga i studien. Sextio 
föräldrar deltog. De 
hade olika socio-
ekonomisk bakgrund. 
Fick frågeformulär med 
37 punkter delade i 
syftets 3 olika delar.  

Kvantitativ metod. Pilotstudie 
genomfördes. Etiskt godkänd. 
Dataanalys med hjälp av SPSS, 
version 11. För att hitta 
associationer mellan svaren 
användes Chi Square och 
ANOVA. 66% fullföljde studien. 

Föräldrar önskade att grupper 
skulle hållas på kvällar, helger 
och under diabetesläger. Det 
mest önskade ämnet från 
föräldrarna var nya 
behandlingsmetoder, och 
strategier för hur man gör  när 
barnet vägrar behandling, oro 
inför framtiden, stress-cooping 
samt hur man erhåller mer hjälp.  

Hög. Välbeskriven 
metod. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

  program (3) 
faktorer för att 
underlätta 
gruppdeltagan
de. 

Experter granskade 
formuläret och det 
reviderades. Det tog 
cirka 15 minuter att 
fylla i. 

 Det största hindret ansågs vara 
lång resväg, tidsbrist, redan 
tillräckligt med kunskap, tyckte 
att det var barnet som behövde 
hjälp inte föräldern. 

 

Hoopia, H 
Finland 
2003 
 
 
 

Child in 
hospital: 
family 
experiences 
and 
expectations of 
how nurses 
can promote 
family health 

Att beskriva 
processen av 
förebyggande 
familjehälsa 
under barnets 
sjukhusvistelse
. 

Urvalet bestod av 29 
familjer, vars barn 
drabbats av en svår 
kronisk sjukdom. 
Respondenterna 
rekryterades från 
barnavdelningar på 2 
sjukhus. De flesta 
barnen hade cancer och 
diabetes. 
Semistrukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 30 minuter-3 
timmar. 

Kvalitativ metod. Analys genom 
groundedtheory metod. 
Materialet kodades, 
subkategorier utformades, som 
sedan bildade 5 kategorier, som 
beskrev olika domäner av att 
skapa familjehälsa. 

De 5 kategorierna: (1) återinföra 
föräldraskap (2) se till barnets 
bästa (3) dela den känslomässiga 
bördan (4) stötta den vardagliga 
coopingen (5) skapa 
förtroendeingivande vård 
relation. 

Hög. Tydlig och 
välredovisads 
metodbeskrivning. 

Kristensen, 
F. 
Norge 
2004 

Mellom tiltro 
og frihet- 
bekymring og 
kontroll 

Att undersöka 
hur föräldrarna 
till barn med 
diabetes typ 1 
reagerar på, 
och hanterar  

Semistrukturerad 
intervjuguide, 
relevansen i 
intervjuguiden testades 
först på en grupp 
personer med diabetes.  

Kvalitativ metod. Analys genom 
grounded theory metod. 
Försökte skapa helhetsbild av 
varje intervju. Fyra kategorier 
skapades. 

De 4 kategorierna: (1) omsorg 
och kontroll (2)  familjen som 
bedrift (3) inte en stackare (4) 
allianspartners 

Hög. Tydlig och 
välredovisad 
metodbeskrivning. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

  diabetes 
påfrestningarn
a i det dagliga 
livet. 

Urvalet bestod av 7 
föräldrar till barn med 
diabetes sedan minst 2 
år tillbaka, och 3 
ungdomar, 14-16 år 
med diabetes. 

   

Lowes, L., 
Lyne, P., 
Gregory, 
J.W.  
Storbrittanie
n 
2004 

Childhood 
diabetes: 
parent´s 
experience of 
home 
management 
and the first 
year following 
diagnosis 

Att belysa 
föräldrars 
upplevelse av 
att ha et barn 
som fått 
diagnosen 
diabetes typ 1, 
omvårdnad i 
hemmet och 
uppföljning 
under det 
första året efter 
diagnos. 

Inklusionskriterier: 
föräldrar till barn med 
nydebuterad diabetes 
typ 1, som var kliniskt 
välbehandlad, som 
vårdades i hemmet, 
knutna till en 
barnavdelning i södra 
Wales. Barn födda 98-
99 tillfrågades. 19 
föräldrar och 10 barn 
ingick i studien. De 
intervjuades vid 3 
tillfällen, 10 dagar, 4 
månader och 12 
månader efter 
diagnosbeskedet. 
Materialet bestod av 40 
djupintervjuer. 

Kvalitativ metod. Intervjutexten 
fördes in i ett dataprogram. 
Fördel att originaltexten finns 
dokumenterad i helhet. Delar av 
texten som stämde överens med 
kategorierna valdes ut. 
Medförfattare som ej deltagit i 
intervjuerna granskade texten. 
Några respondenter fick gå 
igenom resultatet och lämna 
åsikter. De kände igen texten 
och kunde relatera till 
författarens tolkning av 
resultatet. 

Resultatet är uppdelat i 4 
kategorier: (1) Händelser som 
ledde till diagnosbesked, de 
symtom som ledde till 
sjukvårdskontakt. (2) Första 
veckan, visar att redan efter 
några dagar har föräldrarna 
börjat bearbeta händelsen. (3) 
Fyra månader efter 
diagnosbesked. (4) 12 månader 
efter diagnosbesked. Visar att 
föräldrarna har olika sätt att 
hantera stress, och att tid har 
betydelse. 

Hög. Tydlig och 
välredovisad 
metodbeskrivning. 

Lowes, L., 
Gregory, J., 
& Lyne, P. 
Storbrittanie
n 

Newly 
diagnosed 
childhooddiab
etes: a 
psychosocial  

Att undersöka 
föräldrars 
erfarenheter av 
att ha ett barn 
diagnostiserat  

Strategiskt urval, 36 
föräldrapar till barn 
med nydiagnostiserad 
diabetes, som mådde 
kliniskt bra, och två  

Kvalitativ metod. 
Djupintervjuer, 30-90 minuter, i 
familjens hem, spelades in på 
band. Halvstrukturerade frågor, 
barnen var inte med.  

Den oväntade och snabba 
diagnossättningen lämnade 
föräldrarna dåligt förberedda att 
hantera situationen. Deras värld 
ändrades plötsligt. Diabetes  

Hög. Tydlig och 
välredovisad 
metodbeskrivning. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

2005 transition for 
parents? 

med diabetes 
och deras 
anpassningsför
måga och 
omställning 
under det 
första året. 

ensamstående föräldrar, 
medelålder 29 år. 
Barnens medelålder 9 
år. 

Intervjuerna genomfördes under 
1 års tid, vid tre tillfällen: 10 
dagar, 4 månader och 12 
månader efter diagnostillfället. 
Svaren kategoriserades och 
kodades.  
Författaren hade de två 
medförfattarna till hjälp att 
granska och kritisera arbetet. För 
att förhindra bias togs relationen 
mellan texten och forskarens 
förutfattade mening och 
resultatets tolkning upp och 
ifrågasattes under arbetets gång. 

inkräktar på deras praktiska liv 
och deras känsloliv. Föräldrarna 
lyckades anpassa och ändra sina 
liv och bygga upp en ny modell 
av världen som anpassas till 
barnets diabetes. Efter 12 
månader hade sjukdomen blivit 
en del i vardagen. En fråga 
återstod, om föräldrar till barn 
med diabetes någonsin fullt 
accepterar diagnosen? 

 

Schmidt, C. 
USA 
2003. 

Mothers´Perce
ptions of Self-
Care in 
School-Age 
Children With 
Diabetes 

Att beskriva 
mammors syn 
på diabetes 
relaterade 
egenvårds 
möjligheter 
och kunskaper 
hos deras 
skolbarn med 
diabetes typ 1. 

Barnen var mellan 11-
12 år, hade haft 
diabetes minst 2 år. 12 
mammor intervjuades, 
sammanlagt 20 timmars 
intervjutid. Mammorna 
bar huvudansvaret för 
barnens vård. 7 pojkar 
och 5 flickor. Tillhörde 
den vita medelklassen.  

Kvalitativ, naturalistisk metod.. 
Orem´s teori (2001) om 
egenvård användes som teoretisk 
ram för studien. 
Semistrukturerad intervjuguide. 
En pilotintervju genomfördes 
och 3 experter fick gå igenom 
intervjuguiden före. Etiskt 
godkänd och reviderad guide 
användes sedan och 
genomfördes där mammorna 
önskade. Bandade intervjuer 
skrevs av ordagrant anteckningar 
gjordes också av sådant som 
framkom icke verbalt. Teman 
utsågs och materialet kodades. 

Mammor berättade att deras barn 
med diabetes hade lärt sig vägar 
att hantera sin sjukdom, var 
vanligtvis motiverade av 
händelser här och nu, men 
gjorde inte alltid sitt bästa. De 
flesta barnen skämdes över att ha 
diabetes. Det var tydliga 
skillnader i barnens egenvårds 
utveckling, mellan pojkar och 
flickor. 

Hög. Tydlig och 
välredovisad 
metodbeskrivning. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Spezia-
Faulkner, 
M., Chang, 
Lu-I.  
USA. 
2007. 

Family 
influence on 
Self-Care, 
Quality of 
Life, and 
Metabolic 
Control in 
School-Age 
Children and 
Adolcents with 
Type 1 
Diabetes 

Att analysera 
associationern
a bland 
demografiska 
variabler, 
familje 
beteende, 
egenvård, 
livskvalitet 
och 
metaboliskt 
kontroll av 
blodsockernivå
erna. 
 

Deltagarna var mellan 
10-18 år och 
rekryterades från en 
vårdcentral och från ett 
diabetesläger, haft 
diabetes minst 1 år. 
Antal deltagare 99 
stycken. 

Kvantitativ studie med 
deskriptiv korrelationsdesign. 
Befintliga instrument användes 
till datainsamling. Olika data 
program användes för att 
strukturera resultatet och hitta 
samband. 

Positivt känslomässigt stöd i 
familjen ledde till bättre 
egenvård, mindre 
sjukdomskänsla, mindre oro och 
större livsglädje. Pappans 
utbildningsnivå hängde ihop 
med nivån på HbA1c. 

Hög, välbeskriven 
metod. Instrument 
tidigare utprovade. 

Stallwood, 
L. 
USA. 
2005. 

Relationship 
Between 
Caregiver 
Knowledge 
and 
Socioeconomi
c Factors on 
Glycemic 
Outcomes of 
Young 
Children With 
Diabetes 

Att beskriva 
relationen 
mellan 
vårdgivarens 
diabeteskunska
per och 
socioekonomis
ka faktorer på 
blodsockernivå
erna hos unga 
barn med 
diabetes typ 1. 
 

Respondenter var, 73 
vårdgivare till barn 
under 9 år. 
Engelsktalande, från två 
diabeteskliniker, 
datainsamling via 
frågeformulär, skedde i 
väntrummet. En 
befintlig modell 
modifierades och 
användes. 85 % var 
mammor och cirka 
hälften var vita. 

Kvantitativ metod, 
tvärvetenskaplig korrelations 
design. Etiskt godkänd. 
Statistiska analyser genomfördes 
genom Pearson product- 
moment, och oberoende t-test. 

Det fanns inga signifikanta 
upptäckter mellan gifta/ singlar 
och nivå på HbA1c. Inte heller 
samband mellan utbildningsnivå 
och HbA1c eller 
diabeteskunskap. De barnen med 
HbA1c inom bra värden, deras 
föräldrar hade högre inkomst 
och mer diabetes kunskaper än 
de utanför gränserna. Barnen till 
föräldrarna med hög 
kunskapsnivå om diabetes, hade 
lägre HbA1c. 

Hög, välredovisad 
metod och tidigare 
använd modell. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Sullivan-
Bolyai, s., 
Deatrick, J., 
Gruppuso, 
P., 
Tamborlane, 
W., & Grey, 
M.  
USA. 
2002. 

Mothers´Exper
iences Raising 
Young 
Children With 
Type 1 
Diabetes 

Att undersöka 
de vardagliga 
upplevelserna 
hos mammor 
med barn, 4 år 
och yngre, 
med diabetes 
typ 1. 

Engelsktalande mödrar, 
vars barn haft diabetes 
minst 3 månader, 28 
stycken var de utvalda 
respondenterna. 
Observation i hemmet 
under måltidssituation, 
intervju och enkät. 
Enkätsvaren jämfördes 
sedan med en 
kontrollgrupp som 
bestod av 25 mammor 
till friska barn.  

Kvantitativ och kvalitativ metod. 
Välbeprövade instrument 
användes och studien godkändes 
etiskt. Dataprogrammet SPSS 
användes vid analysen. De båda 
gruppernas svar jämfördes via 
chi-square och t-tests. 

Innan barnen fick diabetes 
jobbade alla de mammorna, men 
nu var 53% av de hemma (21% 
hemma i kontrollgruppen). 
Delvis beroende på svårigheter 
att få dagisplats och barnvakt till 
barn med diabetes. Mammornas 
största oro handlade om 
hypoglykemi, sedan barnens 
framtid och till sist 
insulininjektioner. Bekräftade 
resultat från tidigare studier, att 
vara förälder till ett litet barn 
med diabetes är förknippat med 
stress. Mammorna till barnen 
med diabetes var bra på att läsa 
sina barns beteende. 
 

Hög. Metoden är 
tydlig och 
välbeskriven. 

Sullivan-
Bolyai, s., 
Deatrick, J., 
Grupposo, 
P., 
Tamborlane, 
W., & Grey, 
M. 
USA. 
2003a. 

Constant 
Vigilance: 
Mothers´Work 
Parenting 
Young 
Children With 
Type 1 
Diabetes 

Att skapa en 
detaljerad 
beskrivning av 
mammors 
vardagliga 
erfarenheter av 
att ta hand om 
sitt unga barn 
under 4 år med 
typ 1 diabetes.  

Strategiskt urval 28 
mammor till barn under 
4 år, med diabetes 
sedan minst 3 månader. 
Medelålder på 
mammorna 33 år, 
medel 15 års 
utbildning, 86 % gifta 
och 89% vita. 

Kvalitativ metod. Naturalistisk 
studie. Ostrukturerade intervjuer 
hemma hos mammorna. 
Intervjuerna bandades och 
skrevs ner ordagrant. Den 
insamlade datan granskades, 
kodades och huvudkategorier 
identifierades och övergripande 
teman utsågs. Resultatet 
genomgicks sedan med 6 av 
mammorna för att skapa högre 
trovärdighet.  

Det centrala temat som framkom 
var konstant vaksamhet. Det 
fanns tre aspekter av vaksamhet: 
vardagliga bekymmer, vardaglig 
skötsel och stödjande resurser. 
Från början strikta regler, 
osäkra, isolerade och hade 
sömnstörningar och kände sig 
inkompetenta. Med tiden 
byggdes självförtroendet upp 
och de började slappna av. 
Många mammor mådde dåligt  

Hög, tydlig och 
välbeskriven metod. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

     både psykiskt och fysiskt, 
beroende på den ständiga 
vaksamheten som krävdes av 
dem, speciellt de med få 
avlastningsresurser. 

 

Sullivan-
Bolyai, S., 
Knafl, K., 
Deatrick, J., 
& Grey, M. 
USA. 
2003b. 

Maternal 
Management 
Behaviours for 
Young 
Children With 
Type 1 
Diabetes 

Att beskriva 
processen som 
mammor, som 
tar hand om 
sina unga (0-4 
år) barn som är 
nydiagnostiser
ade med typ 1 
diabetes går 
igenom för att 
få den 
nödvändiga 
färdighet som 
krävs för att ta 
hand om sitt 
barn. 

Intervjuer med 28 
mammor till unga barn 
med typ 1 diabetes. 
Intervjuer hemma 1½-3 
timmar. Urvalet kom 
från en klinik. 
Mammors medelålder 
33 år, hade cirka 14 års 
utbildning86% gifta, 
89% vita, mer än 
hälften hemmafruar. 

Kvalitativ metod. Naturalistisk 
studie. Ostrukturerade intervjuer, 
samt observationer i de 
intervjuades hem. Bandning av 
intervjuer, sedan skrevs det ner. 
Datan kodades. Kategorier 
identifierades, teman som 
karaktäriserade mammans 
erfarenheter. Analys av 
materialet enligt Gallo och 
Knafls teori (1998). Resultatet 
diskuterat med 6 av de 
intervjuade mammorna. 

Mammorna beskrev att de i 
början efter diagnosen ställts 
levde strikt följande 
diabetesteamets råd, rädda för att 
ändra tider, komma till nya 
platser mm. Ju mer de lärde sig 
desto säkrare blev de. Men varje 
gång det blev komplikationer 
ledde det till sämre tillit igen. 
Tog mellan 6 månader till 1 år 
att känna sig säker. Med tiden 
lärde de sig att lyssna på sitt barn 
och vara mer flexibla. 

Hög. Välredovisad 
metod. Resultatet 
innehåller citat som 
förstärker. 

Sullivan-
Bolyai, S., 
Rosenberg, 
R., & 
Bayard, M 
USA. 
2006. 

Fathers´ 
Reflections on 
Parenting 
Young 
Children With 
Type 1 
Diabetes 

Att beskriva 
pappors 
upplevelser av 
föräldraskap 
och förmåga 
att ta hand om 
deras barn med 
typ 1 diabetes. 

16 intervjuer med 
utbildade, fast anställda 
pappor till 15 barn 
under 10 år, med 
diabetes.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad intervjuguide 
användes. Intervjuerna bandades 
och skrevs ner ordagrant. 
Analyserades som kvalitativ 
konsensusanalys. Varje 
intervjuavskrift kodades, 
granskades och 6 
huvudkategorier hittades. 

Från chock och fruktan till att 
agera. Papporna var bekymrade 
över framtiden. Inget val måste 
lära sig massor med diabetesvård 
på kort tid, livsviktigt för deras 
barn. Upplevde det jobbigt när 
olika sjuksköterskor sa olika 
saker. Bra när läkaren vände på 
frågor, hur tänker du? Vad ska vi 

Hög, metoden är 
tydlig och 
välbeskriven. 
Resultatets 
trovärdighet 
kontrollerades genom 
att låta 6 pappor 
granska resultaten. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

     göra? Papporna beskrev sig som 
delaktiga i alla former av ansvar 
som kost, blodsockerkontroller 
mm. Viktigt att först se barnet 
sedan diabetesen. 

 

Wennick, 
A., 
Hallström, I. 
Sverige. 
2006. 

Swedish 
Families´Lived 
Experience 
When a Child 
Is First 
Diagnosed As 
Having 
Insulin- 
Dependent 
Diabetes 
Mellitus: An 
Ongoing 
Learning 
Process 

Att klargöra 
hela familjens 
upplevda 
erfarenheter av 
när ett barn i 
familjen får 
diagnosen 
diabetes. 

Tjugotre föräldrar, 12 
barn med diabetes och 7 
syskon inkluderades. 
Denna artikel här- 
stammar från den första 
intervjuomgången, 1-3 
månader efter diagnos. 
Barnet med diabetes 
och dess syskon är 
minst 7 år, 
svensktalande var också 
krav på alla 
inkluderade. När 
mättnad av 
familjestruktur nåddes, 
slutade man att 
rekrytera familjer. 
Intervjuades i miljö 
som familjen valt, 
oftast hemma. Öppna 
intervjufrågor med 
följdfrågor. En i taget 
intervjuades. Intervju-
erna bandades och 
skrevs ner. 

Kvalitativ studie, hermeneutisk 
fenomenologisk ansats. 
Analysen började under 
intervjun, då författaren aktivt 
lyssnade och tänkte på meningen 
av det som sades. Teman 
formulerades. 

Mest påfallande fyndet var att 
diagnosen triggade igång en 
pågående inlärningsprocess. 
Hela tiden när familjen trodde att 
de kunde vad som krävdes, 
upptäckte de att de behövde lära 
sig mer. Sex teman hittades. De 
beskriver sedan processen som 
familjen genomgår, den första 
tiden, från diagnos och 3 
månader framåt. 

Hög. Metoden är 
tydlig och 
välredovisad. 
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