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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år insjuknar ungefär 700 barn i diabetes typ 1. Orsakerna kan vara 

olika. Sjukdomen kan ha ärftliga, autoimmuna och icke-ärftliga faktorer och 

behandlingen är livslång. 

Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med diabetes typ 

1 samt beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie som inkluderade 11 artiklar.  

Huvudresultat: Den upplevda erfarenheten från föräldrar som har ett barn som 

insjuknat i diabetes typ 1 var implikationen på livet och vardagen och uppfattningen om 

att livet aldrig mer skulle bli vad det varit. Familj såsom syskon och övriga relationer 

påverkades. Ett barn med diabetes uppfattades av föräldrarna som ett dygnsomfattande 

ansvar där kontroller av blodsockernivån måste utföras dag som natt. Förändringar i 

arbetssituationen genomfördes för att i större utsträckning delta i barnets vård under 

dagtid. Känslor av otrygghet, stress och att inte ha kontroll då barnen inte var i närheten 

fanns. Därför ansågs en familje- och individanpassad information och utbildning vara 

viktig, men också mer handfasta råd i vardagen. Stödgrupper och mentorer upplevdes 

som stöd av föräldrarna. De inkluderade artiklarna använde sig av intervjuer och 

frågeformulär som datainsamlingsmetod.  

Slutsats: Föräldrars erfarenhet av att leva med barn med diabetes typ 1 handlar mycket 

om påverkan på det dagliga livet, känslor som stress och oro samt vikten av stöd från 

sjukvården, andra föräldrar och framförallt familjen. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har kompetens om både sjukdomen i sig men även hur den påverkar livet för familjen, 

samt framsteg inom forskningsområdet för att kunna hjälpa och stödja dessa familjer på 

bästa sätt och ge adekvat omvårdnad. 

 

Nyckelord: Barn, Dagliga livet, Diabetes mellitus typ 1, Erfarenheter, Föräldrar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Each year about 700 children get diagnosed with type 1 diabetes. There 

are many factors that can come into play. These factors can be hereditary, autoimmune 

and non-hereditary factors and the treatment for type 1 diabetes are lifelong. 

Aim: To describe the experiences of parents who have children with type 1 diabetes as 

well as describe the data collection method of the selected articles. 

Method:  Descriptive literature that included 11 articles. 

Main result: The perceived experience of parents who have a child diagnosed with type 

1 diabetes was the implication of life and everyday life and the perception that life 

would never be what it had once been. Family members such as siblings and other 

relationships were affected. A child with diabetes was perceived by parents as a daily 

extension of responsibilities as blood sugar levels had to be monitored day and night. 

Parents work schedules were adjusted to be more conductive to the child´s care during 

the day. Many parents feel insecure, stressed out and a loss of control when the kids 

weren´t around. Therefore, it was considered that tailored practical information and 

training for families affected was very beneficial to everyday life. Support groups and 

mentors perceived as valuable by the parents. The articles included used interviews and 

questionnaires as data collection method. 

Conclusion: Parents' experiences of living with a child who has type 1 diabetes has a 

profound impact on daily life, not to mention the added feelings of stress and anxiety. 

The importance of additional support from health care individuals, other parents with 

diagnosed children, and immediate family is crucial. It is important that nurses have the 

necessary skills and understanding of both the disease itself and the affects it has on the 

family, along with an ongoing education as advances in research come to fruition. These 

are all paramount in bringing the best possible care to the people affected by type 1 

diabetes. 
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1 Introduktion 

1.1 Diabetes 

Varje år insjuknar 700 barn i diabetes typ 1 och åldern för insjuknandet har sjunkit (Socialsty-

relsen 2009).  Sedan 1977 finns Svenska barndiabetesregistret, i vilket alla barn som insjuknar 

i diabetes registreras. Svenska barndiabetes studien, en studie som baseras på det Svenska 

barndiabetesregistret, bedriver forskning vilken har påvisat att en ökning av diabetes hos barn 

kommer att fortsätta (Dahlquist 2006). Men enligt det nationella registret för barn och ung-

domar med diabetes, SWEDIABKIDS, årsrapport 2015 visas att från 2008 till 2015 kan ingen 

markant ökning ses gällande antalet barn med diabetes typ 1 i Sverige (Swediabkids, 2016).  

 

Diabetes mellitus är en sjukdom som medför att kroppens insulinproduktion har försämrats 

eller att produktionen av insulin helt avstannat. Diabetes delas upp i två grupper, diabetes typ 

1 och diabetes typ 2, där diabetes typ 1 avses när insulinproduktionen helt avstannat och typ 2 

där personen fortfarande har en liten insulinproduktion. (International Diabetes Federation 

2015). Orsakerna till diabetes typ 1 är flera, men sjukdomen kan ha ärftliga, autoimmuna och 

icke-ärftliga faktorer (Dahlquist 2006). Forskning har gjorts och görs fortfarande avseende 

bakomliggande orsaker till utvecklingen av diabetes, bland annat görs forskning på om virus 

är relaterat till de insulinproducerande betacellernas död (Barndiabetesfonden 2013).  

Vanligt förkommande symtom som är ett tecken på insulinbrist är ökad trötthet, ovanlig törst 

samt avmagring. Den ökande törsten uppstår då blodsockret stiger och drar med sig ökad 

vätska ur kroppen till urinen. Andra förekommande symtom är acetondoftande andedräkt på 

grund av de ketonkroppar som leder till att kroppens blod och celler blir sura, därav 

andedräkten. Dessa syror är de farliga då de kan ge syraförgiftning (Dahlquist 2006).  

 

Behandlingen vid diabetes typ 1 är livslång och innefattar inte bara insulinbehandling utan 

även kost och fysisk aktivitet och att hitta balansen mellan dessa. Flera dagliga 

insulininjektioner tillhör vardagen för personer med diabetes typ 1. Administreringen av 

insulin kan ske genom både insulinpennor, insulinsprutor och insulinpump. (Mosand 

Dammen & Stubberud 2011). Personerna behandlas med långverkande eller 

medellångverkande insulin, ett så kallat basinsulin med uppgift att hålla blodsockret på en 

jämn nivå hela dygnet. Ett kortverkande insulin, ett så kallat måltidsinsulin ges direkt i 

samband med måltid och i akuta situationer (Ericson & Ericson 2012). Det pågår fortfarande 

mycket forskning om alternativa behandlingsmetoder för de med svårbehandlad diabetes typ 
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1. Däribland transplantation av pankreas (Akademiska Sjukhuset 2016) och transplantation av 

de langerhanska öarna (Akademiska Sjukhuset 2014).  

 

För personer med diabetes typ 1 innebär vardagen, förutom insulininjektioner, även många 

kontroller av plasmaglukosvärdet (halten av glukos i blodet), både genom egen kontroll i 

hemmet och även genom HbA1c där man kan se hur plasmaglukosvärdet legat de senaste 6–8 

veckorna. HbA1c kontrolleras vid återbesök på sjukhuset. Egenkontroller i hemmet 

genomförs flera gånger per dag för att justera insulindoser och undersöka effekt av den givna 

dosen. Extra kontroller tillkommer vid akuta tillstånd och vid sjukdom då dosen eventuellt bör 

ändras. Vid exempelvis feber och infektioner ökar insulinbehovet och insulindosen behöver 

då även ökas. Vid sjukdomar som påverkar aptiten kan dosen behöva justeras beroende på 

intag av mat. Fysisk aktivitet kan också göra att insulindosen bör justeras. (Mosand Dammen 

& Stubberud 2011).  

 

De två vanligaste komplikationerna är hypoglykemi, blodglukoshalten är för låg, och 

hyperglykemi, blodglukoshalten är för hög. Om personen går med hypoglykemi för länge 

finns risken att personen kan hamna i insulinkoma men går däremot personen med 

hyperglykemi är risken att personen hamnar i diabeteskoma (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.2 Barnens erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 

Att insjukna i diabetes innebär en stor förändring i barnens livssituation och dess miljö och 

barnen ansåg därför att deras sociala liv påverkades och att det var jobbigt att känna sig 

annorlunda och deras högsta önskan var att vara som alla andra (Freeborn, Dyches, Roper, & 

Mandleco 2013). Diabetesen medförde mycket upplevda känslor såsom att bara vara frisk och 

slippa allt som sjukdomen innebar. En uppfattning fanns även att diabetesen var tidskrävande 

och begränsade deras liv (Lowes et al. 2015). Barnen upplevde att deras sjukdom påverkade 

föräldrarna negativt och att det gav upphov till oro som medförde att barnen kände att de hela 

tiden blev kontrollerade (Povey, Hallas, White, Clarke, & Samuel 2005). Även skolgången 

påverkades av barnens diabetes då de missade raster och andra roliga aktiviteter under skoltid 

då de behövde kontrollera blodsocker samt ta insulin, vilket medförde en rädsla av att förlora 

vänner (Freeborn et al. 2013). En känsla av att det var pinsamt att utföra allt som rörde 

diabetesvården under skoltid fanns och nästan hälften av de barn som deltog i studien ansåg 
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att de inte fick utföra egenvården under skoltid på grund av att de blev misstrodda av lärarna 

(Schwartz, Denham, Heh, Wapner & Shubrook 2010). 

 

1.3 Sjuksköterskans uppdrag 

”Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterske-

förening 2014) är de uppräknade hörnstenarna i sjuksköterskans yrkesutövning. Enligt ICN:s 

etiska kod ska sjuksköterskan uppträda respektfullt, lyhört och med integritet och genom sin 

yrkesutövning tillsammans med övriga professioner inom vården ge adekvat, anpassad och 

korrekt information oavsett patientgrupp. Detta ansvar har sjuksköterskan gentemot den grupp 

av människor som har ett omvårdnadsbehov (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Sjukskö-

terskan måste även beakta att omvårdnad sker utifrån ett synsätt om att varje människa är unik 

som har ett eget fritt val och ett eget ansvar och ska därför även bemötas utifrån detta synsätt 

(Svensk sjuksköterskeförening 2016). Som allmänsjuksköterska på barnavdelning handlar 

arbetet om att tillsammans med andra expertgrupper vara ett team tillsammans med hela fa-

miljen. Tillsammans ska oro och stress diskuteras för att föräldrar ska lära sig att ta hand om 

barnets sjukdom (Jönsson, Hallström & Lundqvist 2010) 

 

1.4 Teoretisk referensram 

Virginia Henderssons omvårdnadsteori definierar begreppen människosyn och hälsa, miljö 

och omvårdnad ur ett människofokuserat synsätt. Människosyn och hälsa handlar om att varje 

individ har speciella grundläggande behov och några behov hon tar upp är erkännande, föda 

och kärlek vilka individen tillfredsställer själv utifrån bakgrund och erfarenheter och där 

bland annat resurser och ålder spelar en viktig roll. Miljö definierar Hendersson som att även 

anhöriga till patienten ska vara delaktig i omvårdnaden för att patientens behov ska ligga i 

fokus, här är föräldrar till diabetesbarn avgörande. Sista begreppet är omvårdnad och det 

beskriver Henderson som att sjuksköterskan har en viktig funktion för att främja individens 

behov vad gäller hälsa, sjukdom och död, där bland annat sjuksköterskan ska främja egenvård 

för att återge individen sin självständighet, i detta fall hela familjen (Jahren Kristoffersen 

2006).  

 

1.5 Begreppsdefinition av erfarenhet och förälder 

Erfarenhet definieras i Svenska Akademiens ordbok som upplevelser som utvidgar en persons 

eller en grupp med individers kunskap i en viss fråga och dessa är ofta av konkret natur. 
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Svenska Akademiens ordbok benämner även detta som kunnighet, skicklighet och 

livsvisdom. Vidare tar även Svenska Akademiens ordbok upp att den filosofiska benämningen 

av erfarenhet kan ses som ”varseblivning” – det vill säga även de bland annat konkret erhållna 

kunskaper (Svenska Akademien 2009) 

 

Förälder definieras enligt Svenska akademiens ordbok som en ”sammanfattande benämning 

på fader o moder” (Svenska Akademien 2009) Föräldrar kan ha en genetisk och/eller rättslig 

koppling till ett barn. Men det kan även vara en person som tagit på sig ansvaret för barnet 

helt utan rättslig eller genetisk koppling (RFSL 2014) 

 

1.6 Problemformulering 

Att insjukna och leva med diabetes typ 1 innebär för barnen en stor förändring och en 

påverkan på det dagliga livet samt att sjukdomen även är förknippad med mycket känslor. 

Många studier beskriver barnens erfarenheter och hur viktig sjuksköterskans roll är.   

Sjuksköterskan har en viktig stödjande roll med sin kunskap och erfarenheter för både 

föräldrarna och barnen för att hjälpa de i sina upplevda erfarenheter. En ökad kunskap och 

förståelse för föräldrarnas erfarenheter kan hjälpa sjuksköterskan i arbetet och på så sätt ökade 

förutsättningar att ge optimal omvårdnad och information så att familjen tillsammans kan 

hantera sjukdomen på bästa sätt och få minsta möjliga påverkan på det dagliga livet.  

 

2 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn 

med diabetes typ 1 samt beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

3 Frågeställning 

Hur beskrivs erfarenheter av att vara förälder till barn med diabetes typ 1? 

Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod? 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  
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4.2 Databaser, sökord och sökstrategier 

Databaserna som använts var PubMed och Cinahl. De sökord som använts var Parent* AND 

Diabetes Mellitus Type 1 AND experience* NOT celiaki NOT adolescent*. Sökningen 

gjordes i fritext då både MeSH-termer och Cinahl Headings begränsade vår sökning.  Enligt 

Polit och Beck (2012) är sökdatabasen Cinhal väl vedertagen och innehåller stora mängder 

journaler och avhandlingar inom omvårdnad och använder sig av Cinahl Headings. PubMed 

ingår i den amerikanska databasen MEDLINE för att få en fri tillgång till artiklar och 

journaler inom omvårdnad. Sökorden parent, experience och adolescent trunkerades (*). 

Trunkering används för att få med alla ändelser och därmed utöka sökningen och få med så 

mycket av relevanta artiklar som möjligt (Polit & Beck 2012). 

 

4.3 Urvalskriterier 

Begränsningar: Publikationsår 2010–2016, engelska och i Cinahl har även peer reviewed 

använts för att begränsa sökningen. 

Inklusionskriterier: Föräldrars erfarenheter, barn i åldrarna 1–12 år, föräldrar till barn med 

diabetes mellitus typ 1. 

Exklusionskriterier: Litteraturstudier, barnens erfarenheter, syskons erfarenheter, ungdomar i 

åldrarna 13–18 år och celiaki samt erfarenhet hos vårdpersonal. Celiaki exkluderades då det 

kan påverka föräldrarnas erfarenheter då barnet har två samtida sjukdomar och de kan vara 

svårt att urskilja vad som påverkar erfarenheten som beskrivs, bias (Polit & Beck 2012). 

 

4.4 Urvalsprocess 

Sökningen gav totalt 80 artiklar, 38 i PubMed och 42 i Cinahl. 12 artiklar var dubbletter. I 

PubMed valdes 3 bort då de ej var tillgängliga hos Högskolan i Gävle och i Cinahl var det 9 

artiklar som var tillgängliga enbart via fjärrlån. En av de artiklarna som endast var tillgänglig 

via fjärrlån svarade enligt abstract mycket väl på syfte och frågeställning och lånades. De 

resterande artiklarnas titel och abstrakt lästes och efter detta valdes 10 bort i PubMed och 25 i 

Cinahl då dessa ej svarade på syfte och frågeställningar. Efter detta lästes resultatet på 13 

artiklar i PubMed och 9 i Cinahl. 8 artiklar valdes bort i PubMed då det i tre var svårt att 

urskilja mellan familjemedlemmarnas erfarenheter, tre då barnens erfarenheter var med och 

två då de byggde på skolsköterskans erfarenhet. I Cinahl valdes tre bort då en innehöll mycket 

om barnens erfarenhet, en om skolsköterskans erfarenheter och en om äldre barn än de som 
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valts in i inklusionskriterierna. Detta resulterade i att fem artiklar valdes från PubMed och sex 

från Cinahl. Dessa användes sen i resultat av litteraturstudien.  
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Figur 1 - flödesschema urvalsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Databaser: Cinahl & 
PubMed 
Antalet artiklar: 80 st. 

Exkluderade: 
Ej tillgängliga hos HiG  -3 st. 
 
 
 

Antalet lästa titlar och 
abstrakt: 77 st. 

Exkluderade:  
Endast tillgängliga via fjärrlån -8 st. 
Dubbletter -12 st. 
Ej svarade på syfte och frågeställning -35 
st. 
 

Antalet lästa resultat: 
22 st. 

Exkluderade: 
Innehöll barns erfarenheter -4 st. 
Innehöll skolsköterskans erfarenheter -3 
st. 
Svårigheter att urskilja erfarenheter 
mellan familjemedlemmar -3 st. 

Antalet inkluderade artiklar i 
litteraturstudien: 11 st. 
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Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Dubbletter Lästa 

resultat 

Valda 

artiklar   

Pubmed 2010-2016 

Engelska 

Parent* 112914    

Pubmed 2010-2016 

Engelska 

Parent* AND 

diabetes 

mellitus type 1 

682    

Pubmed 2010-2016 

Engelska 

Parent* AND 

diabetes 

mellitus type 1 

AND 

experience* 

106    

Pubmed  2010-2016 

Engelska 

Parent* AND 

diabetes 

mellitus type 1 

AND 

experience* 

NOT celiaki 

NOT 

adolescent 

38  12 13 5 

Cinahl 2010-2016 

Engelska 

Peer reviewed 

Parent* AND 

diabetes 

mellitus type 1 

AND 

experience* 

NOT celiaki 

NOT 

adolescent 

42    9 6 

Totalt:   80   11 
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4.5 Dataanalys 

För att säkerställa att uppfattningen om resultatet i respektive artikel i de som inkluderats var 

samstämmigt, genomlästes de först enskilt av författarna för att sedan även diskuteras 

ingående. Resultatet fördes sedan in i tabell 2 (bilaga 1). Utifrån valt syfte, föräldrars 

erfarenheter, lästes resultaten i artiklarna ännu en gång och denna gång färgkodades det som 

avsåg föräldrars erfarenheter i de 11 artiklarna. Färgkodningen avsåg att hjälpa till att samla 

återkommande teman på samma ställe och ge tydlig struktur i skapandet av rubriker och 

underrubriker (Polit & Beck 2012). 

 

Genom färgkodningen (Polit & Beck 2012) framkom 9 eventuella rubriker som sedan 

omformulerades och bildade 3 huvudrubriker. Ytterligare genomläsning av artiklarnas resultat 

gjordes för att kunna föra in deras innehåll under respektive rubrik.  

 

Artiklarnas datainsamlingsmetod granskades därefter och fördes in i tabell 3 (Bilaga 2) för att 

sedan föras in under respektive rubrik i resultatet. Datainsamlingsmetoden för varje artikel 

granskades enskilt av författarna för att även här se att uppfattningen var samstämmig. 

Ytterligare färgkodning (Polit & Beck 2012) användes för att se vilka studier som använt sig 

av samma eller liknande datainsamlingsmetod och även för att få en tydlighet och struktur på 

resultatet.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är viktigt för att bibehålla allmänhetens förtroende och 

undvika oredlighet. Fabricering, förfalskning och plagiering är definitionen på oredlighet i 

forskning (Polit & Beck 2012). För att undvika att kravet på objektivitet i studien inte 

tillgodoses och därmed risken att egna åsikter och värderingar skulle återspeglas i uppsatsen, 

genomlästes artiklarna först enskilt för att säkerställa att författarna bildat sig en egen 

uppfattning om deras innehåll. Först efter genomläsning genomfördes en diskussion om 

innehållet och kontroll av om man hade samma uppfattning om vad varje artikel ville föra 

fram. 

Vid användandet av vetenskapliga artiklar och annan litteratur har konsekvent referering till 

dessa gjorts för att undvika plagiering. Författarna har även nogsamt diskuterat innehållet i 

artiklarna för att på ett korrekt sätt kunna återge den fakta som dessa innehåller och genom 
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denna metod kunna undvika fabricering, vilket uppstår om man utelämnar viktig data eller 

tillför information som inte finns återgiven i källan (Forsberg & Wengström 2016). 

 

5 Resultat 

Resultatet bestående av 11 artiklar presenteras under 3 huvudrubriker med underrubriker. 

Huvudrubrikerna är ”Erfarenheter av vardagslivet”, ”Psykosociala erfarenheter” samt 

”Erfarenheter av sjukvården”.  Texten kommer att vara i löpande text och den metodologiska 

frågeställningen kommer att besvaras under en egen rubrik ”Resultat metodologisk 

frågeställning”.  

 

5.1 Erfarenheter av det dagliga livet 

Föräldrarna beskriver sina erfarenheter av förändringar i familjelivet och behovet av det 

sociala stödet. De tar upp erfarenheter av behandling samt påverkan på arbetssituation, 

dagis/skola och fritid. 

5.1.1 Familjerelationer och sociala relationer 

När barnet får diabetes sker en plötslig förändring i familjen, relationer mellan föräldrar 

påverkas samt att föräldrarna ser att även syskonen påverkas. Detta som en följd av att 

diabetesen blev den centrala delen av vardagen. Detta var en följd av förändringen som 

uppstod i vardagen för familjen då diabetes blev den centrala delen (Symons, Crawford, Isaac 

& Thompson 2015). För barnets bästa blev samarbetet mellan föräldrarna viktigt och vissa 

föräldrar ansåg att samarbetet fungerade bra medan mellan andra föräldrar fungerade det inte 

alls, vilket påverkade deras relation negativt (Smaldone & Ritholz 2011). Familjerelationen 

påverkades också negativt på grund av att den naturliga spontaniteten och flexibiliteten 

försämrades (Symons et al. 2015). I anpassningen till sjukdomen och behandlingen kände 

föräldrarna ett bristande stöd från sitt sociala nätverk och övriga familjemedlemmar (Boogerd, 

Maas-van Schaaijk, Noordam, Mark & Verhaak 2015). Familjerelationer och relationen 

mellan föräldrarna påverkades av svårigheten att hitta någon som kunde tänka sig att vara 

barnvakt. Rädsla för injektioner och kontroller begränsade andra familjemedlemmar och släkt 

att hjälpa till (Smaldone & Ritholz 2011; Symons et al. 2015). Farmor och mormor var de två 

personer som föräldrarna tog upp som oftast hjälpte till och gav avlastning, vilket underlättade 

i familjelivet (Smaldone & Ritholz 2011). 
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5.1.2 Blodsockerkontroller och behandling 

Att sköta sitt barns diabetessjukdom innebär för föräldrarna ett ansvar dygnets alla 24 timmar. 

Många kontroller av blodsocker och insulininjektioner hörde till familjens vardag (Herbert, 

Monaghan, Cogen & Streisand 2015a). Erfarenheten av dessa kontroller och administrering 

av insulin var att de medförde mycket känslor (Symons et al. 2015). Dessa känslor var 

förknippade med oro och rädsla för barnets säkerhet och ansågs leda till tätare kontroller 

(Lawton et al. 2015). I en artikel beskrev forskarna föräldrarnas erfarenheter av insulinpump 

gentemot insulininjektioner. Insulinpumpen medförde både negativa och positiva 

erfarenheter. Dagarna för en diabetessjuk innebär många stick, vilket är påfrestande för 

föräldrarna såväl som barnen. Pumpen innebar färre stick, mindre rädsla för felkalkyleringar 

av kolhydrater och insulin samt att pumpen underlättade vid sociala aktiviteter och 

familjelivet. Måltidssituationen underlättades även då matalternativen blev flera. Föräldrarna 

såg att barnet påverkades positivt av pumpen då de kunde leva ett mer normalt liv och 

pumpen underlättade även vid sjukdom då blodsockret kan vara väldigt varierande och den 

gjorde även att blodsockret blev mer stabilt (Rankin et al. 2015).  

5.1.3 Arbetssituation  

Föräldrars erfarenheter kring arbetssituationen var att det var svårt att kombinera arbete med 

barnets diabetesvård. Många föräldrar valde att ändra sina arbetstider, byta jobb eller slutade 

att jobba helt. Anledningen till detta var att de kände en osäkerhet om barnets diabetes kunde 

skötas av dagis- och skolpersonal då de kände att personalen hade svårigheter i att förstå och 

lära sig att sköta behandlingen (Herbert et al 2015b). Vägran från barnet vid 

blodsockerkontroller och insulininjektioner kunde medföra att föräldrarna fick lov att stanna 

hemma från jobbet (Sparud-Lundin & Hallström 2016).  

5.1.4 Dagis och skola 

En bristande tillit till dagis- och skolpersonal erfors av föräldrarna, då svårigheter sågs i att 

låta någon annan sköta deras barns vård samt att de erfor dålig förståelse från föräldrar till 

andra barn i klassen, exempelvis vid aktiviteter som krävde att föräldern var närvarande så 

som vid skolutflykter eller liknande (Smaldone & Ritholz 2011). Måltider och aktiviteter 

under skoltid var ett orosmoment för föräldrarna då insulindosen räknandes ut redan på 

morgonen och utgick efter schema och matsedel och då ändringar i detta kanske skulle 

komma att behöva justeras, vilket inte alla lärare hade kompetens till (Lawton et al. 2015). Ett 

annat orosmoment var om barnet blev hypo- eller hyperglykemisk och lärarna då inte hade 



 

12 
 

rätt kunskap och fått nog information om åtgärder (Herbert et al 2015b). En svårighet som 

föräldrarna möttes av vid lunchtid var att det inte fanns tillräckligt med personal för att 

kontrollera att deras barn åt tillräckligt för den uträknade dosen (Lawton et al 2015).  

 

5.2 Psykosociala erfarenheter 

Föräldrarna beskriver de upplevda erfarenheterna av barnets diabetessjukdoms negativa 

påverkan på deras sömn, den ökade ansvarstyngden samt känslor av stress oro beskrivs. Detta 

oftast relaterat till rädsla för komplikationer. 

5.2.1 Ökad oro och ansvarstyngd 

Överväldigande var en gemensam nämnare för flera föräldrar i samband med diagnos 

(Boogerd et al 2015; Herbert et al 2015b; Smaldone & Ritholz 2011). Den första känslan som 

föräldrarna hade var att livet inte skulle bli vad det varit och hur mycket diagnosen faktiskt 

påverkade det dagliga livet (Sparud-Lundin & Hallström 2016; Symons et al. 2015). Efter att 

barnet fått diabetes erfor föräldrarna många svårigheter som var förknippade med olika 

emotionella reaktioner (Sparud-Lundin & Hallström 2016). Diagnosen och dess alla 

behandlingsmoment medförde en känsla hos föräldrarna av dåligt självförtroende vilket 

resulterade i att de blev mer socialt avskilda och isolerade (Symons et al. 2015). Men enligt 

Sparud-Lundin och Hallström (2016) så vittnar föräldrarna om att självförtroendet blev bättre 

med ökad kunskap och på så sätt underlättades vardagen. Enligt Monaghan, Sanders, Kelly, 

Cogen och Streisand (2011) så var den första tiden efter det att barnet fått diagnos 

skrämmande för föräldrarna och de kände sig ensamma. Skräck och tvivel var enligt 

Smaldone och Ritholz (2011) två känslor som föräldrarna erfor att behandlingen medförde, 

framförallt injektioner och blodsockerkontroller. 

 

Stress och oro var två vanligt förekommande erfarna känslor som föräldrarna upplevde som 

till största del var kopplat till hypoglykemi (Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015; Herbert et 

al. 2015a; Symons et al. 2015; Sparud-Lundin & Hallström 2016). Denna oro påverkade 

bland annat det dagliga livet så som skola/dagis, arbete och andra sociala aktiviteter (Lawton 

et al. 2015) Stressen och oron gav även upphov till påverkan på sömnen då kontroller av 

blodsocker behövde genomföras nattetid (Rankin et al. 2015; Herbert et al. 2015a). Oron och 

stressen bidrog till osäkerhet och brist på känsla av kontroll hos föräldrarna när barnet inte var 

inom synhåll, t ex vid övernattningar hos kompisar (Smaldone & Ritholz 2011). Bristen på 
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kontroll ledde även till att föräldrarna inte uppmuntrade barnen till att leka utomhus och vara 

hos kompisar (Lawton et al. 2015) och barnet blev mer isolerat (Symons et al. 2015). 

5.2.2 Sömn 

I en studie har föräldrars sömnkvalitet studerats och vad som påverkade den. I studien sågs att 

föräldrar till barn som hade diabetes sover mindre än vad som var rekommenderat och detta 

berodde på rädsla för att barnet skulle få lågt blodsocker under natten, vilket medförde att 

föräldrarna ställde alarm för att gå upp och kontrollera blodsockret. Rädsla för hypoglykemi 

var en betydande faktor till föräldrarnas dåliga sömn och den påverkade föräldrarnas 

vardagsliv negativt (Herbert et al. 2015a). Nattetid kunde vissa föräldrar låta sitt barn ha högt 

blodsockervärde för att undvika hypoglykemi och därmed minska den nattliga oron och 

stressen (Lawton et al. 2015). Däremot hade föräldrar till barn med insulinpump erfarenhet av 

att detta administreringssätt medförde fler kontroller nattetid, men det gav i sin tur ett stabilare 

blodsocker (Rankin et al. 2015).  

 

5.3 Erfarenheter av sjukvården 

Vikten av god information och utbildning samt föräldrars erfarenheter av sjukvårdens krav på 

behandling och kontroller, även vikten av bra stöd från sjukvården och andra föräldrar som 

varit i samma situation beskrivs.  

5.3.1 Information och utbildning 

Föräldrarna erfor att informationen de fick på sjukhuset första tiden vid diagnos kändes 

övermäktig vilket utgjorde ett hinder för hur väl de kunde ta till sig av informationen. En del 

föräldrar önskade att informationen kunde delges gradvis medan andra önskade mer 

information än den de fick. Många familjer ansåg att sjukhusvistelsen var för offentlig då de 

behövde dela rum med andra familjer vilket var störande vid informationstillfällen (Sparud-

Lundin & Hallström 2016). I en artikel av Monaghan et al (2011) framkom att föräldrarna 

ansåg att handledningen och informationen bör vara riktad mot det dagliga livet och de 

situationer som kan uppstå, exempelvis sjukdom samt när barnet vägrar ta emot insulin eller 

vägrar äta.  

 

Under sjukhusvistelsen vid barnets insjuknande fick föräldrarna stegvis komma in i rollen där 

de i början observerade hur behandling gick till för att sedan bli mer och mer involverade. För 

de som hade möjlighet till att bli förflyttade från avdelning till sjukhushotell och sedan hem, 
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uppgav dessa föräldrar att detta var positivt. Detta gav en gradvis utbildning där föräldrarna 

kände att de alltid hade någon nära tillhands vid behov av konsultation vilket i sig ökade 

föräldrarnas självförtroende och kunskap. Ett hinder i utbildningen som föräldrarna erfor var 

att sjukhuspersonalen hade en varierande kunskap, vilket gav ett sämre förtroende för vården 

(Sparud-Lundin & Hallström 2016).  

 

I en artikel av Boogerd et al (2015) erfor föräldrarna att de saknade bra information om 

diabetes att kunna förmedla till vänner, familj samt skola. Föräldrarna sökte själv information 

på internet, där de fann mycket information om diabetesrelaterade problem. Detta ledde till 

stress och oro hos föräldrarna. Något som upplevdes som negativt var det bristfälliga utbud 

om forskning gällande framsteg om diabetes. 

 

5.3.2 Kraven från sjukvården 

Föräldrarna kunde känna att kraven och målen inte var anpassade efter det specifika barnet 

eller den enskilda familjens situation (Boogerd et al. 2015). Många föräldrar erfor att vården 

lägger för stor vikt vid tabeller och olika kriterier vilket gav föräldrarna olustkänslor inför 

kontrollbesöken (Lawton el al. 2015). Föräldrarna erfor att det var svårt att följa mål och krav 

under den första tiden på sjukhus då de ansåg att avdelningen inte var anpassad vad gällde 

mat och den noggrannheten som behövs för barn med diabetes (Sparud-Lundin & Hallström 

2016). Fäders erfarenheter av vården och dess orimliga krav beskrivs även i en studie där det 

framkom att vården inte ansågs ha förståelse för det vardagliga livet och att det därför uppstod 

en konflikt mellan fäders kännedom om sitt barn och vårdens rekommendationer om 

blodsockernivåer. Om fäderna kände sig hörda och sedda medförde detta att vården upplevdes 

mer positivt (Boman, Povslen, Dahlborg-Lyckhage, Hanas & Borup 2013). 

5.3.3 Stöd och stödgrupper 

Föräldrarna kände att stödet från sjukvården var positivt och att de alltid fanns nära till hands 

när olika situationer uppstod (Smaldone & Ritholz 2011). Föräldrarna ansåg att det var viktigt 

att ha specialister att kontakta då de kände att de var de enda som förstod sig på sjukdomen 

och att de kunde ge tips vid sjukdom, resor och vid justeringar i behandlingen. Även 

information och stöd från psykologer och dietister vore bra (Boogerd et al. 2015) Ett annat 

viktigt stöd som föräldrarna ansåg som positivt var andra föräldrar till barn med diabetes i en 

stödgrupp. Genom stödgrupperna fick de tips om hur de skulle hantera det dagliga livet 
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(Boogerd et al. 2015; Smaldone & Ritholz 2011). Mödrarna ansåg detta mer värdefullt än 

fäderna (Smaldone & Ritholz 2011).  Ett annat stöd som föräldrarna erfor positivt var att få en 

mentor, även det är en person som har genomgått samma situationer. Från dessa fick de också 

tips om hur de skulle hantera det dagliga livet och sociala aktiviteter (Rearick, Sullivan-

Bolyai, Bova & Knafl 2011). Att få prata med andra föräldrar och barn med diabetes tas upp i 

(Monaghan et al. 2011) som en viktig erfarenhet.   

 

5.4 Resultat metodologisk frågeställning 

I de 11 stycken använda artiklarna till denna litteraturstudie har tio stycken använt intervjuer 

som datainsamlingsmetod (Sparud-Lundin & Hallström 2016; Rankin et al. 2015; Lawton et 

al. 2015; Herbert et al. 2015a; Rearick et al. 2011; Boogerd et al. 2015; Monaghan et al. 2011; 

Boman et al. 2013; Smaldone & Ritholz 2011; Symons et al. 2015). Den 11:e; Herbert et al 

(2015b) har enbart använt frågeformulär som datainsamlingsmetod. I fyra stycken av de tio 

artiklarna har intervjuerna kompletterats med frågeformulär (Herbert et al. 2015a; Rearick et 

al. 2011; Boman et al. 2013; Smaldone & Ritholz 2011). Herbert et al (2015a) använde sig 

även utav en uppföljningsenkät. Av de frågeformulär som Herbert et al (2015b) använde sig 

av var tre av dessa validerade frågeformulär medan ett var utformat av forskarna samt att de 

även inhämtat data från journaler. Boogerd et al (2015) har även de kompletterat sin studie 

med data från journaler.  

 

I tre av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (Monaghan et al. 2011; 

Boman et al. 2013; Symons et al. 2015). Artikel (Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015; 

Monaghan et al. 2011) har gjort djupintervjuer vid genomförandet. Rankin et al (2015) och 

Lawton et al (2015) använde ämnesguider vid dessa djupintervjuer. Två intervjuer gjordes via 

telefon (Herbert et al. 2015a; Monaghan et al. 2011). Herbert et al (2015a) genomförde dock 

två stycken telefonintervjuer med 24 timmars mellanrum. Två har använt sig av ”open-ended” 

frågor vid sina intervjuer (Boman et al. 2013; Smaldone & Ritholz 2011). Smaldone och 

Ritholz (2011) använde en egenutformad intervjuguide för detta. Rearick et al (2011) använde 

även de en egenutformad intervjuguide till sina intervjuer, denna har de valt att kalla 

”framework-informed intervjuguide”. En studie genomförde fokusgruppsintervjuer där de 

använde frågor som var utformade av forskarna och dessa kom i en specifik ordning (Boogerd 

et al. 2015). Symons et al (2015) har genomfört ”face-to-face” intervjuer.  
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Tre av dessa intervjuer genomfördes i hemmiljö (Symons et al. 2015; Smaldone & Ritholz 

2011; Rankin et al. 2015). Monaghan et al (2011) och Herbert et al (2015a) har använt sig av 

telefonintervjuer. Boman et al (2013) har genomfört intervjuerna i hemmiljö, via telefon och 

en intervju gjordes på förälderns arbetsplats. Boogerd et al (2015) använde sig av 

konferensrummet på respektive klinik för sina intervjuer. En studie har genomfört 

intervjuerna i föräldrarnas hem samt en gjordes på ett offentligt bibliotek (Rearick et al. 

2011). Sparud-Lundin och Hallström (2016) använde sig av föräldrarnas hem för intervjuerna 

och två genomfördes på sjukhus efter önskemål.  

 

Intervjuerna tog allt från 30 minuter upp till två timmar att genomföra (Sparud-Lundin & 

Hallström 2016; Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015; Rearick et al. 2011; Boogerd et al. 

2015; Monaghan et al. 2011; Symons et al. 2011). I två studier framgår inte hur lång tid 

intervjuerna tog (Herbert et al. 2015a; Smaldone & Ritholz 2011). 8 av dessa intervjuer 

genomfördes utav någon i forskningsteamet (Sparud-Lundin & Hallström 2016; Rankin et al. 

2015; Lawton et al. 2015; Rearick et al. 2011; Boogerd et al. 2015; Monaghan et al. 2011; 

Smaldone & Ritholz 2011) och i tre studier framgår inte vem som utförde intervjuerna 

(Symons et al. 2015; Boman et al. 2013; Herbert et al. 2015a).  

 

6 Diskussion 

6.1 Huvudresultat 

Föräldrarna till barn som insjuknat i diabetes typ 1 hade erfarenheten att barnets sjukdom 

hade en stor påverkan på det dagliga livet så som arbetssituation, dagis/skola och fritid. 

Svårigheter beskrevs avseende de sociala relationerna både inom och utanför familjen som en 

följd av att spontaniteten försämrades. Behandlingen och de flertaliga blodsockerkontrollerna 

som skulle genomföras dagligen hade även de en stor påverkan vilket innebar ett stort behov 

av socialt stöd. Stress, oro och ökad ansvarstyngd präglade livet och ansågs vara till största 

del kopplad till rädslan för hypoglykemi, vilket i sin tur ledde till föräldrarnas dåliga sömn. 

Ibland upplevde föräldrar höga krav från sjukvården gällande barnets behandling och 

kontroller där stor vikt lades på provresultat och gränsvärden. Adekvat och god information, 

utbildning och stöd från sjukvården ansågs viktig för att hantera det dagliga livet, liksom stöd 

från andra föräldrar i samma situation. Vad gäller datainsamlingsmetod har 10 studier i 

resultatet använt sig av intervjuer medan en enbart använt sig av frågeformulär.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Den största erfarenheten föräldrarna hade av att leva med ett barn med diabetes typ 1 var att 

barnets diabetessjukdom har en stor inverkan på det dagliga livet (Symons et al. 2015; 

Smaldone & Ritholz 2011; Boogerd et al. 2015; Lawton et al. 2015) Detta framkom även i en 

studie av Freeborn et al (2013) där barnen beskrev att deras diabetes blev en stor del i deras 

vardag och att den påverkade många delar av deras liv. Även en artikel av Ekra, Korsvold och 

Gjengedal (2015) påvisade detta, men där tog man även upp att sjukdomen medförde att en 

stor del av dagen för barn med diabetes förknippades med känslor som ångest och oro. Oro 

och stress var två starka känslor som föräldrarna erfor (Sparud-Lundin & Hallström 2016; 

Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015; Herbert et al. 2015a; Boogerd et al. 2015; Smaldone & 

Ritholz 2011; Symons et al 2015) och dessa kan även ses hos föräldrar till barn med kronisk 

lungsjukdom, där de beskriver liknande erfarenheter med oro och stress över att lämna ifrån 

sig barnet och därmed den vårande rollen till någon annan, vikten av gott samarbete och 

tillförlit föräldrarna emellan och att syskon inte glöms bort (Jones, Whitehead & Crowe 

2016). 

Föräldrarna kände även att de hela tiden kontrollerade barnen och att de inte kunde släppa 

taget när barnet inte var i deras närhet (Smaldone & Ritholz 2011). Detta har beskrivits av 

barn i en artikel av Povey et al (2005) som en negativ del av vardagen. Men enligt Ekra, 

Korsvold och Gjengedal (2015) har barnen även beskrivit vikten av att ha föräldrarna nära.  

 

Barnen beskrev svårigheter med behandlingen och egenvården (Ekra, Korsvold & Gjengedal 

2015). Enligt Schwartz et al (2010) och Freeborn et al (2013) så beskrev barnen att 

behandling och kontroller tog en stor del av vardagen och att den begränsade dem i skolan. 

För att underlätta egenvården ansågs en insulinpump kunna hjälpa. Men enligt (Rankin et al. 

2015) hade föräldrarna både bra och dåliga erfarenheter av den. Insulinpumpen medförde 

många positiva effekter i vardagen och föräldrarna såg att barnen mådde bättre men det 

negativa som kunde ses var att föräldrarna ändå tog många blodsockerkontroller. Därför anses 

en så kallad CGM-mätare, kontinuerlig glukosövervakning, kunna hjälpa då det bland annat 

sågs i studien att vardagen underlättades samt att barnet blev mer självständigt (Pickup, Ford 

Holloway & Samsi 2015). Behandlingen upptar en stor del av vardagen ses även i en studie i 

resultatet (Herbert et al. 2015a).   
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Att vården hade en viktig roll är något som föräldrarna var eniga om i deras erfarenheter. 

Detta tog även Lowes et al (2015) upp i sin studie. Där beskrevs att kommunikationen från 

sjukvårdpersonal hade en stor inverkan på både barnen och föräldrarnas upplevda erfarenhet. 

De beskrev även att diabetessjuksköterskan hade en viktig roll för dom i vården. Däremot 

kunde varierande erfarenheter från sjukvården ses. Enligt Smaldone och Ritholz (2011) så 

ansåg föräldrarna att sjukvården alltid fanns nära till hands när situationer uppstod. Men enligt 

Boogerd et al (2015) ansågs av föräldrarna att det fanns för lite information om framstegen 

inom forskningen kring sjukdomen samt att de upplevde att sjukvården ställde för höga krav. 

Enligt Tingström (2013) ska sjuksköterskan vara uppdaterad på det senaste inom forskningen 

för att kunna förmedla detta till patienter. Sådan information ska, ges vid rätt tillfälle och på 

rätt sätt samt vara individanpassad för mottagaren för att på så sätt kunna göra denne, och 

eventuellt anhöriga, så delaktiga i egenvården och behandlingen som möjligt. Att som 

sjuksköterska ge patient och anhöriga adekvat information tas även upp i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Stöd från sjukvården men även andra föräldrar vars barn har diabetes är två viktiga resurser 

(Smaldone & Ritholz 2011; Boogerd et al. 2015; Rearick et al. 2011; Monaghan et al 2011). 

Sjukvården har en viktig roll gällande det medicinska och hantering av situationer som 

uppstår som är förknippade med behandling och kontroller (Smaldone & Ritholz 2011; 

Boogerd et al. 2015) och stödgrupper där föräldrarna får prata med andra föräldrar är viktigt 

för anpassningen och hanteringen av de problem och situationer som kan uppstå i vardagen 

(Smaldone & Ritholz 2011; Boogerd et al 2015; Rearick et al. 2011; Monaghan et al. 2011). 

Enligt Asp & Ekstedt (2013) har sjuksköterskan även en viktig roll gällande bedömning av 

personers sömn och att utforma eventuella omvårdnadsåtgärder i detta fall till föräldrarna. 

Detta kan ses viktigt då föräldrarna har en påverkad nattsömn då kontroller av blodsockret 

utfördes även nattetid, samt att oro för hypoglykemi även gav upphov till sömnstörningar 

(Herbert et al. 2015a; Lawton et al. 2015).  

 

Enligt Henderssons omvårdnadsteori är varje människa unik och har olika behov och dessa 

tillfredsställer personen själv med hjälp av olika resurser och erfarenheter. Det övergripande 

syftet och målet med omvårdnad är enligt henne att personen i fråga skall kunna bli oberoende 

och självständigt kunna tillfredsställa grundläggande behov. Däremot tar hon upp att vid vissa 

speciella tillfällen, som bland annat en kronisk sjukdom, kan göra att oberoende är omöjligt 

att uppnå men att det då är viktigt som sjuksköterska att se till att personen ändå uppnår hälsa 
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trots beroendet till vården. Därför har sjuksköterskan en viktig roll i patientens egenvård där 

information är en viktig komponent, men även att göra anhöriga delaktiga i vården, detta för 

att patientens behov skall tillgodoses och ligga i fokus (Jahren Kristoffersen, 2011. 

 

6.2.1 Metodologiska aspekten 

Artiklarnas datainsamlingsmetod, visar att olika metoder kompletterar varandra. Intervjuer är 

en av de kvalitativa datainsamlingsmetoder som finns, och den har använts i 10 av 

litteraturstudiens 11 artiklar. Intervjuer är bra på det sätt att det tillåter intervjupersonen att 

med egna ord berätta om sina erfarenheter (Forsberg & Wengström 2016). 

 

Semi-strukturerad intervjuguide användes i tre av de tio intervjustudierna (Monaghan et al. 

2011; Boman et al. 2013; Symons et al. 2015). Semistrukturerade intervjuer är, enligt Polit 

och Beck, en bra intervjumetod då forskarna har områden som ska täckas med de frågor som 

de konstruerat, men det tillåter även forskaren att ställa följdfrågor för att få in full 

information om det som ska undersökas (Polit & Beck, 2012). Herbert et al (2015a) och 

Monaghan et al (2011) använde däremot telefonintervjuer. Polit & Beck (2012) beskriver att 

intervju via telefon kan användas på ett bra sätt som intervjumetod om den är kort, specifik 

och inte för personlig. Risker ses däremot med telefonintervjuer då personerna kan vara 

ovilliga att samarbeta, samt att telefonintervjuer inte går att genomföra på alla grupper av 

människor. Boogerd et al (2015) genomförde 7 fokusgruppsintervjuer där de var mellan 3-8 

föräldrar i varje grupp. Fokusgruppsintervjuer används när forskarna bland annat vill 

undersöka upplevelser av något specifikt och innehåller ofta grupper med 6-8 deltagare. 

Denna metod är bra då deltagarna får svara på frågor samt ta del av andras åsikter om samma 

ämnen (Forsberg & Wengström 2016). Urvalsgruppens bakgrund är en viktig faktor vid 

sammansättningen av fokusgrupperna (Polit & Beck 2012). I denna form av intervju ställs 

frågor i en bestämd ordning (Forsberg & Wengström 2016; Polit & Beck 2012). 

 

Frågeformulär användes som komplement i Herbert et al (2015a), Rearick et al (2011), 

Boman et al (2013) och Smaldone och Ritholz (2011) intervjustudier.  Då intervju och 

frågeformulär kombineras benämns det som triangulering. Att både kvantitativa och 

kvalitativa datainsamlingsmetoder kombineras stärker studiens trovärdighet (Forsberg & 

Wengström 2016). Herbert et al (2015a) använde sig även utav en uppföljningsenkät. En 
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uppföljningsenkät kan även användas vid triangulering då enkäter också är en kvantitativ 

datainsamlingsmetod (Forsberg och Wengström 2016). 

 

Olika miljöer ses ha använts vid intervjutillfällena men majoriteten av de genomförda 

intervjuerna är genomförda i hemmiljö. Det som är viktigt vid intervjuerna är inte var de 

genomförs utan de viktiga är att miljön är lugn och att intervjun kan genomföras ostört 

(Forsberg och Wengström 2016). Tre av de som använde semistrukturerad intervjuguide 

genomförde djupintervjuer (Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015; Monaghan et al. 2011). 

Denna typ av intervju kräver noggranna förberedelser vad gäller miljö då platsen för intervjun 

kan ha påverkan på resultatet (Polit och Beck 2012). Två av djupintervjuerna genomfördes i 

hemmiljö (Rankin et al. 2015; Lawton et al. 2015) medan en genomfördes via telefon 

(Monaghan et al. 2011). Hemmet anses vara den plats som är bäst. Dock kan störande 

moment tillkomma, som exempelvis familjemedlemmar och ringande telefoner. Att 

genomföra intervjuer via telefon anses inte vara optimalt då viktig information försvinner, 

som exempelvis kroppsspråk (Polit och Beck 2012).  

 

6.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design, detta innebär att studien är beskrivande då 

studien syftar till att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med diabetes 

typ 1. Denna design används för att beskriva, förklara och undersöka och på så sätt ge en ökad 

kunskap om en viss företeelse (Polit & Beck 2012).  

Databaserna som användes i denna litteraturstudie är Cinahl och PubMed. Dessa två är väl 

vedertagna databaser inom sökandet av omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström; Polit 

& Beck 2012). Sökordorden har varit lika i de båda databaserna. Medveten bör finnas om att 

sökdatabaserna inte har exakt samma funktion och att söker man på samma sökord i två olika 

databaser kan man gå miste om viktig information (Polit & Beck 2012). Detta kan då ses som 

en svaghet i den gjorda litteraturstudien. I databaserna användes olika begränsningar, en av 

dessa var att artiklarna skulle vara från 2010–2016. Detta kan ses som både en svaghet och en 

styrka. Svagheten är att fortfarande relevanta artiklar från tidigare än 2010 exkluderades 

medan det även ses som en styrka då sökningen gav oss ny forskning som stärker 

trovärdigheten.  
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Fritextsökning gjordes i både Cinahl och PubMed vilket medförde att sökningen blev större 

och fler relevanta artiklar framkom. Ord som ansågs svara mot studiens syfte för att söka 

användes, men många av dessa fanns inte som MeSH-termer eller Cinahl Headings och därför 

användes samtliga termer i fritextsökning. En svaghet skulle kunna vara att både MeSH och 

Cinahl Headings är väl vedertagna vid sökning i dessa databaser då varje ämnesord har 

underrubriker som täcker stora områden (Polit och Beck 2012). Användandet av dessa 

genererade dock i färre antal träffar än vid fritextsökningen. I fritextsökningen användes även 

trunkering vilket ger olika böjelser av sökorden vilket automatiskt resulterar i en bredare 

sökning och minskar risken för att gå miste om användbara artiklar (Forsberg och Wengström 

2016; Polit och Beck 2012). Booleska söktermer som AND och NOT användes vid sökningen 

i de båda databaserna. Detta ses som positivt då de exklusionskriterier som valts att användas 

kunde kombineras med NOT och på så sätt generera i en mer specifik sökning av de artiklar 

som innehöll inklusionskriterierna som valdes. En av exklusionskriterierna var adolescent. 

Ungdomar 13 – 18 år exkluderades då erfarenheterna mellan olika föräldragrupper gav så stor 

spännvidd och att studien behövde en tydlig avgränsning för att inte bli för omfattande. 

 

Färgkodning vid analys av resultaten i de använda artiklarna gav en tydlighet, struktur och de 

forskningsetiska övervägandena kunde bibehållas (Polit & Beck 2012). I föreliggande 

litteraturstudies metod har de forskningsetiska övervägandena som valdes att användas 

preciserats. Dessa var att bibehålla objektivitet, undvika förfalskning, fabricering och 

plagiering. Att dessa har bibehållits anses stärka studien. En svaghet kan däremot ses i att 

kravet på att artiklarna ska vara etiskt godkända saknas. En av de 11 inkluderade artiklarna 

saknar etiskt godkännande, däremot har denna studie gjort noggranna etiska överväganden, 

deltagarna har bland annat gett ett informerat samtycke, (Rearick et al. 2011) och valdes 

därför att inkluderas. Ett informerat samtycke stärker studier och används för att skydda 

deltagarna (Polit & Beck 2012). Vad som anses är viktigt i en studie vad bekommer etiska 

överväganden är att studierna helst ska vara godkända av en etisk kommitté men viktigast ses 

ändå vara att noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström 2016).  

 

6.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i föreliggande studie kan påvisa ett behov av mer lättförståelig information och 

utbildning om diabetes typ 1 samt i vilken form och vid vilket tillfälle denna ges och då 

anpassat till familjen och individerna. Sådan information och utbildning skulle kunna ha 
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påverkan på den upplevda oron och stressen. Sjuksköterskan kan ge denna information och 

utbildning kontinuerligt och förmedla kontakt med andra yrkesgrupper som även de kan ge 

stöd, och/eller information och utbildning. Även skola och övrig familj, t ex mor- och 

farföräldrar skulle erbjudas denna information/utbildning för att i högre uträckning kunna 

utgöra en resurs. Ytterligare erfarenheter som även de framkommer, är att föräldrar ser ett 

stöd i andra föräldrar med barn med samma sjukdom och därför är det viktigt att sjukvården 

arbetar för att skapa, utveckla och upprätthålla samtalsgrupper, mentorskap och 

diabetesträffar.  

 

Vidare forskning på området skulle kunna göras gällande syskons erfarenheter då det finns 

mindre information om detta än om föräldrar och barnet som fått diagnosen, då hela familjen 

berörs. Detta skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att i sitt arbete bättre stödja hela familjen. 

 

6.5 Slutsats 

I studien framkom det att föräldrars erfarenhet av att leva med barn med diabetes typ 1 

handlar mycket om påverkan på det dagliga livet, känslor som stress och oro samt vikten av 

att ha stöd från sjukvården, andra föräldrar och framförallt familjen.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan har kompetens kring både sjukdomen i sig men även hur den 

påverkar livet för familjen. Det är även viktigt att denne är uppdaterad om framsteg inom 

forskningsområdet för att kunna hjälpa och stödja dessa familjer på bästa sätt och ge adekvat 

omvårdnad. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1  

Författare Syfte Resultat 

Boman et al 

(2013) 

Att undersöka och 

diskutera hur pappor 

som är involverade i 

att ta hand om ett barn 

med diabetes typ 1 

upplevde stödet från 

svenska diabetesteam i 

vardagen med sitt 

barn. 

Erfarenheterna från papporna var att 

vårdens mål, kunskap och 

rekommendationer inte överensstämde 

med deras erfarenheter av det dagliga livet. 

Kommunikation och diskussion var en 

viktig del i samarbetet mellan papporna 

och teamen för att de skulle kunna känna 

ett förtroende. 

Boogerd et al 

(2015) 

Att undersöka behov 

och preferenser hos 

föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 gällande 

pediatrisk diabetesvård 

med hjälp av internet. 

Diabetes har stor påverkan på det dagliga 

livet då föräldrarna kände att de begränsas 

i arbetet och andra dagliga aktiviteter och 

att de brottas med känslor som oro och 

ångest. De ansåg även att stödet från deras 

och barnets omgivning var dålig. De 

betonade vikten av god information till 

dom själva och allmänheten från 

diabetesteamen. Stödet från diabetesteamet 

och andra föräldrar som varit och är i 

samma situation tas upp. 
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Författare Syfte Resultat 

J. Herbert et al 

(2015a) 

Undersöka 

erfarenheter av 

skola/dagis hos 

föräldrar till unga barn 

med diabetes typ 1 och 

relationen mellan hur 

det fungerar för barnen 

på skola/dagis, 

föräldrars rädsla för 

hypoglykemi och 

föräldrarnas upplevda 

livskvalité. 

I denna studie var deltagarna eniga om att 

deras barns diabetes påverkade deras 

vardag då många föräldrar kände att de 

inte kunde jobba vart som helst och många 

gick ner i tid eller slutade att jobba för att 

kunna sköta sitt barns diabetes. Detta 

relaterat till föräldrars oro över att lämna 

barnen på skola/dagis och förlita sig på att 

personalen där kan hantera barnets 

sjukdom. 

Jones Herbert et 

al (2015b) 

Att beskriva 

sömnkaraktären bland 

föräldrar till unga barn 

med typ 1 diabetes, 

undersöka relationen 

föräldrars 

sömnkvalitet,  oro för 

hypoglykemi och 

föräldrarnas förmåga 

att hantera situationen. 

Föräldrarna erfor att diabetes medförde 

dålig sömnkvalité som påverkade deras ork 

och vakenhet under dagarna. Denna dåliga 

sömn var kopplad till oro över 

hypoglykemi vilket i sin tur ledde till 

kontrollbehov över barnets 

blodsockernivåer. Oron var även kopplad 

till barnets ålder. 
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Författare Syfte Resultat 

Lawton et al 

(2015) 

Att undersöka de 

svårigheter som 

föräldrarna möter i att 

försöka uppnå kliniskt 

rekommenderade 

blodsockernivåerna 

och hur de kan stödjas 

bättre för att optimera 

sina barns glykemiska 

kontroll. 

Ständig oro över blodsockernivåer 

medförde många onödiga 

blodsockerkontroller. Föräldrarna kände 

även oro över att lämna barnet på 

skola/dagis. Diabetesen innebar för många 

föräldrar, speciellt mödrar, att de slutade 

att arbeta eller gick ner i tid, då de kände 

att de behövde kontrollera sina barn under 

dagtid. Föräldrarna kände även att målen 

från sjukvården var svåra att uppnå. 

Monaghan et al 

(2011) 

Att främja föräldrars 

kunskap i 

diabetesrelaterade 

uppgifter och att öka 

det sociala och 

känslomässiga stödet. 

Erfarenheterna av information från vården 

och vikten av att familj och övriga 

personer i barnets närhet är informerade 

och har kunskap om diabetes. Föräldrarna 

ansåg att informationen borde innehålla 

mer om hur de ska klara av det dagliga 

livet och de belyste även vikten av att 

kunna prata med andra som varit i samma 

situation. 

Rankin et al 

(2015) 

Undersöka inverkan av 

en insulinpump hos 

föräldrar som vårdar 

små barn för att hjälpa 

till att tolka 

psykologiska utfall 

som rapporteras i 

kvantitativ forskning; 

ett underlag för 

framtida föräldrar. 

Föräldrars erfarenheter efter det att deras 

barn fått en insulinpump var att den 

underlättade vardagen genom färre stick, 

mindre hantering av insulin och innebar 

även att föräldrarna slapp gå upp nattetid, 

vilket gav en bättre sömn. Insulinpumpen 

medförde i vissa fall tätare 

blodsockerkontroller vilket gav mer jobb 

för både föräldrarna och dagis/skola. 
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Författare Syfte Resultat 

Rearick et al 

(2011) 

Undersöka 

erfarenheter från 

föräldrar vars barn var 

nydiagnostiserade med 

typ 1 diabetes och som 

hade en mentor som 

stöd. Detta i enlighet 

med interventionen 

STEP och även 

undersöka 

användbarheten av 

”familjestödsåtgärder”. 

Föräldrarna uttryckte att diabetes tog 

mycket tid av vardagen och sjukvården 

gav mycket information vilket kändes 

övermäktigt för dem. Studien undersökte 

även effekten av en mentor för föräldrar 

med nydiagnostiserade barn. Föräldrarna 

ansåg att detta var en stor tillgång genom 

stöd, tips och samtal, samt att de kunde 

prata med någon som varit i samma 

situation. 

Smaldone & 

Ritholz (2011) 

Undersöka 

uppfattningar av 

psykosociala 

anpassningar i 

föräldraskapet till unga 

barn med typ 1 

diabetes från det att 

diagnos ställts och 

genom barndomen. 

Vikten av att ha stöd från partner, familj 

och vården och även från stödgrupper. 

Stödgrupper och tillgång till specialister 

minskade känslor som ångest, oro och 

ensamhet. Erfarenheter från föräldrarna 

gällande skola/dagis och sociala 

aktiviteter. 

Sparud-Lundin 

& Hallström 

(2016) 

Undersöka föräldrars 

erfarenheter av två 

olika tillvägagångssätt 

i diabetesvård: 

Sjukhusbaserad vård 

och sjukhusbaserad 

hemvård på barn 

nyligen diagnostiserad 

med typ 1 diabetes. 

Erfarenheterna hos föräldrarna var att 

sjukvården gav för mycket information på 

kort tid och frustration i att kompetensen 

hos personalen varierade. Att lämna 

sjukhuset gav osäkerhet och oro. Det tar 

även upp vikten av fortsatt kontakt med 

diabetessköterska och känslor som ångest 

och stress över att komma in i rutiner i det 

dagliga livet.  
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Författare Syfte Resultat 

Symons et al 

(2015) 

Att förbättra 

vårdpersonalens 

förståelse hur familjen 

påverkas när ett barn 

diagnostiseras med 

diabetes typ 1. 

Föräldrarnas belyste bland annat oro över 

barnets framtid och skolgång, hur 

vardagliga aktiviteter förändrades, släkt 

och vänner drog sig undan, hur de 

brottades med starka känslor då de känner 

att de sårar sina barn vid injektioner och 

blodsockerkontroller och hur 

familjerelationen förändrades. 
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Bilaga 2  

Författare Titel Design och 
eventuell 
ansats 

Undersöknings-
grupp 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys-
metod 

Boman et al 
(2013) 

”Fathers’ encounter 
of support from 
paediatric diabetes 
teams; the tension 
between general 
recommendations 
and personal 
experience” 

Explorativ 
design 
 
Kvalitativ 
ansats 

11 pappor Fokusgrupper 
online 
Semistrukturerad
e individuella 
intervjuer 

Charmaz 
grounded 
theory 

Boogerd et 
al (2015) 

”Parents’ 
experiences, need, 
and preferences in 
pediatric diabetes 
care: Suggestions 
for improvement of 
care and the 
possible role of the 
internet. A 
qualitative study” 

Deskriptiv 
design 
 
Kvalitativ 
ansats 

Föräldrar till 34 
barn 

Strukturerad 
intervjuguide för 
fokusgrupps 
intervjuer 

Tematisk 
analys 

J. Herbert et 
al (2014a) 

”Relations among 
school/daycare 
functioning, fear of 
hypoglycaemia and 
quality of life in 
parents of young 
children with type 1 
diabetes” 

Deskriptiv 
sambandsd
esign 
 
Kvalitativ 
ansats 
Kvantitativ 
ansats 

134 föräldrar Intervjuer 
Journaler 
Skalor 

SPSS 
Sambandsa
nalys 
Chi-Square 

J. Herbert et 
al (2015b) 

”The impact of 
parents’ sleep 
quality and 
hypoglycemia 
worry on diabetes 
self-efficacy” 

Experiment
iell design 

134 föräldrar Telefonintervjue
r 
Skalor 

SPSS 
Deskriptiv 
analys 
T-tests 
Correlation 
and 
intercorrela
tional 
analys 
Power 
analys 

Lawton et 
al (2015) 

”Challenges of 
optimizing 
glycaemic control 
in children with 
type 1 diabetes: a 
qualitative study of 
parents’ experiences 
and views” 

Explorativ 
design 

38 mammor  
16 pappor 

Djupintervjuer Grounded 
theory 
Tematisk 
analys 
NVivo 
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Författare Titel Design och 
eventuell 
ansats 

Undersöknings-
grupp 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys-
metod 

Monaghan 
et al (2011) 

”Using qualitative 
methods to guide 
clinical trial design: 
Parent 
recommendations 
for intervention 
modification in type 
1 diabetes” 

Experiment
-iell design 
 
Kvalitativ 
ansats 
Kvantitativ 
ansats 

12 föräldrar Semistrukturerad
e djupintervjuer 
via telefon 
 
Enkäter 

Grounded 
theory 
 

Rankin et al 
(2015) 

”Parents’ 
experiences of 
managing their 
child’s diabetes 
using an insulin 
pump: a qualitative 
study” 

Kvalitativ 
ansats 

13 mammor  
6 pappor 

Djupintervjuer Grounded 
Theory  
 
Tematisk 
analys 

Rearick et 
al (2011) 

”Parents of children 
newly diagnosed 
with type 1 
diabetes: 
Experiences with 
social support and 
family 
management” 

Mixed-
method 
design 

33 föräldrar Intervjuer  
Skalor 

SPSS 
NVivo8 
Deskriptiv 
dataanalys 
Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Smaldone 
& Ritholz 
(2011) 

”Perceptions of 
parenting children 
with type 1 diabetes 
diagnosed in early 
childhood” 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ 
ansats 

14 föräldrar Semistrukturerad
e intervjuer 

Innehålls-
analys 

Sparud-
Lundin & 
Hallström 
(2016) 

”Parents 
experiences of two 
different approaches 
to diabetes care in 
children newly 
diagnosed with type 
1 diabetes” 

Kvalitativ 
ansats 

21 mammor 
15 pappor 

Intervjuer Charmaz 
Grounded 
theory 

Symons  et 
al (2015) 

”The whole day 
revolves around it: 
Families’ 
experiences of 
living with a child 
with Type 1 
diabetes – a 
descriptive study” 

Deskriptiv 
design 
 
Kvalitativ 
ansats 

5 mammor 
4 pappor 

Semistrukturerad
e intervjuer 

Tematisk 
analys 
 
Innehållsan
alys 

 

 


