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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige är typ 1-diabetes den kroniska sjukdomen som är vanligast 

förekommande hos barn. När ett barn drabbas av typ 1-diabetes berörs även föräldrarna. 

Barns behov av stöd från föräldrar varierar efter barnets ålder, mognad och individuella 

behov. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar upplever att det är att 

leva med ett barn med typ 1-diabetes samt att beskriva artiklarnas 

undersökningsgrupper. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserats på 11 

artiklar, nio av kvalitativ ansats och två av kvalitativ- och kvantitativ ansats. Resultat: 

Föräldrar till barn med typ 1-diabetes upplevde rädsla, sorg, oro och frustration. Typ 1-

diabetes hos ett barn påverkade föräldrarnas liv på många olika sätt. Sjukdomen krävde 

planering, uppmärksamhet och anpassning. Föräldrarna upplevde att typ 1-diabetes 

påverkade skola, jobb, sömn, kost och fysisk aktivitet. Slutsats: Föräldrar till barn med 

typ 1-diabetes upplevde att sjukdomen krävde ett stort engagemang och ansvar. Vård 

och behandling hanterades till större del av föräldrarna vilket berodde på barnens 

bristande egenvård. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll att ge information, stötta 

och uppmuntra både patient samt dess anhöriga vad gäller vård och behandling.  

 

Nyckelord: barn, diabetes mellitus typ-1, föräldrar, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Background: In Sweden type 1-diabetes is the most common chronic disease among 

children. When a child suffers from type 1-diabetes the parents gets affected as well. 

The children’s need of support from the parents depends on the child’s age, maturity 

and individual needs. Aim: The purpose of this study was to describe the parents’ 

experience of living with a child that suffers from type 1-diabetes, as well as describe 

the articles research groups. Method: A descriptive literature study that’s based on 11 

articles, nine of qualitative approach and two of qualitative- and quantitative approach. 

Result: Parents to children with type 1-diabetes experienced fear, grief, anxiety and 

frustration. Type 1-diabetes among children influences parents’ life in many ways. The 

disease required planning, attention and adjustment. Parents experienced that type 1-

diabetes affected school, work, sleep, diet and physical activity. Conclusion: Parents of 

children with type 1 diabetes experiences that the disease required a great commitment 

and responsibility. The majority of the care and treatment is handled by the parents, due 

to the children's lack of self-care. The nurse therefore has an important role to provide 

information, support and encourage both to patients and their families regarding care 

and treatment. 

 

Keywords: child, diabetes mellitus type 1, experiences, parents 
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1. Introduktion 

1.1 Diabetes 

I Sverige 2013, fanns det cirka 408 000 personer med diabetes som krävde 

läkemedelsbehandling (SoS 2015). Av 100 000 barn så drabbas ungefär 40 barn mellan 

0-14 år av diabetes varje år i Sverige (Ericson & Ericson 2012). År 2012 hade cirka 

7000 barn och ungdomar i åldern 0-18 diabetes i Sverige (Hanås 2014). Insjuknandet i 

diabetes varierar i olika länder vilket sägs bero på ärftlighet, levnadsvanor och miljö 

(Ericson & Ericson 2012). Diabetes är ett namn på flera sjukdomar som uppkommer på 

olika sätt, där typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är vanligast förekommande (Tiberg 

2015). Typ 1-diabetes är ovanligare än typ 2-diabetes (Ericson & Ericson 2012). Typ-1 

diabetes är en kronisk autoimmun sjukdom och är i Sverige den vanligaste 

förkommande kroniska sjukdomen hos barn (Tiberg 2015). Vid de olika typerna 

diabetes förekommer en kronisk förhöjning av blodglukoshalten vilket innebär en 

förhöjning av blodets sockerhalt. Detta kan orsakas av insulinbrist i blodet eller då 

vävnaderna har en nedsatt känslighet för insulin (Ericson & Ericson 2012). Insulin är ett 

hormon som hjälper till att föra in glukos från blodbanan till kroppens celler. Glukos 

fungerar som kroppens energikälla (Alvarsson et. al. 2013). Insulinbristen orsakas dock 

av olika faktorer (Ericson & Ericson 2012). Eftersom att typ 1-diabetes är en 

autoimmun sjukdom så uppstår insulinbristen på grund av att bukspottkörtelns 

insulinproducerande betaceller förstörs av kroppens eget immunsystem (Hanås 2014).  

Viktnedgång, sänkt allmäntillstånd, ökad urinmängd och ökad törst är vanliga symtom 

som uppkommer vid typ 1-diabetes. Symtomen uppkommer oftast inte förrän 

insulinproduktionen upphört med mer än 80 % (Dammen Mosand & Stubberud 2011). 

Yngre personer som drabbas av typ 1-diabetes utvecklar ofta symtom under en fas på 2-

6 veckor från att de fått sjukdomen (Ericson & Ericson 2012).  

För att leva ett långt och bra liv med typ 1-diabetes är det eftersträvansvärt att 

blodglukoshalten hålls så nära normalvärdet som det går (Dammen Mosand & 

Stubberud 2011). Normalvärdet bör ligga mellan 4-7 mmol/l vid fasta, det vill säga 

innan intag av måltid. Diabetesbehandling inkluderar fysisk aktivitet, förändringar i 

kosten så som sockerfri, fiberrik och fettbalanserad kost och läkemedel som sänker 

blodglukoshalten så som insulin. För att bevara normal blodglukoshalt är personer med 
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typ 1-dibetes beroende av daglig tillförsel av insulin. Flera injektioner med insulin 

behövs dagligen för de flesta. Insulinet ges som en injektion subkutant, under huden, i 

buken, lårets fram eller yttersida eller i sätesmuskulaturen. Insulinpump, insulinpenna 

eller insulinspruta används för att ge insulin. Insulin finns som korttidsverkande samt 

långtidsverkande. Korttidsverkande insulin tas innan måltid och långtidsverkande 

insulin tas på morgonen och kvällen (Dammen Mosand & Stubberud 2011).  

Hypoglykemi är en komplikation som personer med typ 1-diabetes oroar sig mest för 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011). Hypoglykemi innebär att blodglukoshalten är 

för låg då det är för hög halt insulin i blodet. För hög dos insulin, ökad fysisk aktivitet 

eller fördröjd eller felplanerad måltid kan orsaka hypoglykemi. Detta kan förekomma i 

olika stadier från lättare insulinkänning till djup medvetslöshet (Ericson & Ericson 

2012).  

 

1.2 Sjuksköterskans roll 

Information, utbildning, stöd och vägledning tillhör sjuksköterskans kompetensområde 

och både patient samt dennes anhöriga bör inkluderas i vården (Tingström 2009). En 

studie visar på hur pappor till barn med akut lymfatisk leukemi upplevde osäkerhet och 

känsla av hjälplöshet. De upplevde att information från sjukvårdspersonal angående 

barnets tillstånd bidrog till delaktighet och kontroll över situationen (Hill, Higgins, 

Dempster & McCarthy 2009). Sjukhusmiljö gör barn och föräldrar osäkra, oron kan 

handla om barnets hälsa eller att de inte vet vad som kommer att hända. Bemötande och 

kommunikation är grunden för förtroende till vårdpersonal. Föräldrar som upplevt ett 

bra bemötande och som blivit tagna på allvar har visat sig ha ett större förtroende för 

vårdpersonalen (Broberg 2015). I en studie som utfördes med mammor på en allmän 

barnavdelning med akut sjuka barn, med medicinsk eller kirurgisk åkomma upplevde 

sig nedstämda, missförstådda, hjälplösa och nervösa. Det visade sig att vårdpersonalens 

bemötande, brist på empati och omsorg påverkade mödrarnas delaktighet i vården av 

deras barn då de kände sig ensamma och utstötta (Lee & Lau 2013). Sjuksköterskans 

roll är både att se till patienten och anhörigas behov genom att främja hälsa och 

förebygga ohälsa (Willman 2009). När ett barn drabbas av typ 1-diabetes är även 

föräldrarna sårbara. Föräldrarna är därför i stort behov av utbildning då de oftast tvingas 

göra livsstilsförändringar. Utbildningen medförde ökade kunskaper och färdigheter om 
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sjukdomen för att föräldrarna skulle kunna ta förnuftiga och kloka beslut (Boman, 

Borup, Povlsen & Dahlborg-Lyckhage 2012).

1.3 Föräldrastöd 

Föräldrar och barn har en mängd beslut som de möter i samband med kronisk sjukdom. 

Det inkluderar tidpunkten för behandlingar samt val av behandling baserat på symtom. 

Även uppskattning av kalorier eller kolhydrater som underlag till behandling, samt 

avgöra aktivitet baserat på aktuella symtom eller potentiella hälsorelaterade 

konsekvenser och att dela information om sjukdomen (Miller 2009). Enligt Englund, 

Rydström & Norberg (2001) upplevde föräldrar till barn med astma, som är en kronisk 

sjukdom likt typ 1-diabetes, att de ständigt behövde vara på sin vakt och att sjukdomen 

krävde ansvar, noggrann planering och styrning av barnets vardag. Det innebar ett 

helhetsansvar för en annan människa och att vara bunden praktiskt och känslomässigt 

(Englund, Rydström & Norberg 2001). Behovet av föräldrastödet bland barn varierade 

beroende på ålder, mognad och individuella behov (Koller, Khan & Barrett 2015). 

Yngre barn behövde hjälp i större utsträckning vad gäller både fysiskt och psykosocialt 

stöd, samtidigt som barn i skolåldern upplevde att de tog ett större ansvar själva över sin 

sjukdom. För att klara av egenvård ansågs ett engagemang och samarbete med 

föräldrarna viktigt för att hantera vardagen (Koller, Khan & Barrett 2015).  

 

1.4 Teoretisk referensram 

Egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet är centrala begrepp som Orem belyser i sin 

omvårdnadsteori, utifrån dessa begrepp bedöms patientens individuella 

omvårdnadsbehov (Jahren-Kristoffersen 2006). Orems omvårdnadsteori om 

egenvårdsbrist bygger på patientens bristande förmåga att ta hand om sig själv, detta 

skapar grunden för vårdåtgärder och omvårdnad (Arman 2015). Orem menar att alla 

individer kan ta hand om sig själva och sin hälsa om de vill, med hjälp av stöttning och 

information. Det finns olika faktorer som påverkar patientens förmåga till egenvård så 

som hälsa, miljö, ålder, kön, utveckling, relation till familjen, social- och kulturell 

tillhörighet, tillgång till vård, livsmönster och befintliga hjälpmedel (Orem 2001). 

Omvårdnad innebär att upptäcka och fylla det glapp som uppkommer med brist på
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egenvård, genom att hjälpa personen att finna hälsa och självständighet (Arman 2015). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att erbjuda de resurser som behövs för att patienten ska 

kunna hantera sin egenvård (Orem 2001). Orem förklarar att familj och anhöriga 

tillämpar vård till den person som behöver det och inte klarar av att hantera det själv 

(Arman 2015). Barns egenvård kan påverkas av rädsla, osäkerhet och smärta vid 

kontakt med nålar och stick som medför att deras förmåga till egenvård försvåras. 

Därmed kan föräldrarna hjälpa barnet att på ett korrekt sätt kunna administrera insulin 

och kontrollera blodsockret (Sparapani, Jacob & Nascimento 2015). 

1.5 Problemformulering 

Typ 1-diabetes är den vanligaste förekommande kroniska sjukdomen bland barn. När ett 

barn drabbas av typ 1-diabetes påverkas även föräldrarna, det är därför viktigt att se 

sjukdomen utifrån föräldrars perspektiv. Sjuksköterskans roll är att främja hälsa och 

förebygga ohälsa genom att se till både patienten och anhörigas behov. Tidigare 

forskning visar på att det finns brister i kunskapen om föräldrars upplevelser av att leva 

med ett barn med typ 1-diabetes. För att öka kunskapen bland vårdpersonal, patienter 

och närstående är det ett viktigt område att lyfta. Det är därför av intresse att närmare 

studera föräldrarnas upplevelser att leva med ett barn med typ 1-diabetes samt 

sammanställa aktuell forskning som finns inom området.  

 

1.6 Definition  

 Att leva med menas det som avser vardagen, till exempel skola, jobb, 

fritidsintressen. 

 Ett barn avser en person 0-18 år. 

 

1.7 Syfte 

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

barn med typ 1-diabetes, samt att beskriva de undersökningsgrupper som deltagit i de 

artiklar som analyserats i litteraturstudien. 

1.8 Frågeställning 

 Hur upplever föräldrar livet med ett barn som har typ 1-diabetes?  

 Hur såg undersökningsgrupperna ut i de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande studie har genomförts som en litteraturstudie med deskriptiv design (Polit 

& Beck 2012).  

 

2.2 Databaser 

I denna föreliggande litteraturstudie användes databaserna Cinahl och Pubmed. Enligt 

Polit & Beck (2012) är Cinahl och Pubmed två viktiga elektroniska databaser som 

inriktar sig främst på forskning inom medicin och omvårdnad. Databasernas 

huvudområden betraktades stämma bra överens med litteraturstudiens syfte och är 

därför väsentliga. 

 

 2.3 Sökstrategi och sökord 

För att hitta artiklar som passade till det valda syftet så användes följande sökord: 

Diabetes Mellitus, type 1, Child, Parents och Experiences. Sökorden skrevs sedan in i 

MeSH i Pubmed och Headings i Cinahl. MeSH-termer kan beskrivas som medicinska 

ämnesrubriker vilket underlättar träffarna på sökta artiklar (Polit & Beck 2012). 

Headings är Cinahls motsvarighet till Pubmeds MeSH.  I Pubmed tillämpades 

sökordskombinationen "Diabetes Mellitus, type 1" AND "Child" AND "Parents". I 

Cinahl tillämpades sökordskombinationen "Diabetes Mellitus, type 1" AND "Child" 

AND "Parents" AND Experiences. Genom booleanska termen AND avgränsades 

sökningen och resultatet grundades på ett innehåll med alla termer (Polit & Beck 2012). 

Sökordet Experiences användes enbart i Cinahl och fördes inte in i Cinahl heading. 

Tillämpning av Experiences i Pubmed och i Cinahl heading gav för lågt utfall av träffar, 

som ledde till att relevanta artiklar till föreliggande litteraturstudie föll bort. 

Sökningarna i Cinahl begränsades genom att söka artiklar som var publicerade 2006-01-

01 t.o.m. 2016-12-31 och endast artiklar som var peer reviewed.  Peer reviewed innebär 

att artiklarna har blivit godkända och publicerade (Polit & Beck 2012).  Sökningarna i 

Pubmed begränsades genom att söka artiklar som var publicerade 2011-01-01 t.o.m. 

2016-12-31. Publikationsåren varierade för att uppnå ett rimligt utfall av artiklar. 

Sökningarna i nämnda databaser genomfördes 2016-09-05. Sökningarna presenteras i 

tabell I. I tabellen redovisas använda databaser, begränsningar (limits), sökdatum, 

söktermer, sökordskombinationer, träffar, tänkbara artiklar och antalet utvalda artiklar 

till resultatet.  



 

 

6 

 

Tabell I. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(Limits) & 

Sökdatum 

Sökterm Träffar Tänkbara 

träffar 

Utvalda 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 2006-01-01 – 

2016-12-31 

Peer reviewed  

 

2016-09-05 

“Diabetes 

Mellitus, type 1” 

6858 - - 

Cinahl 2006-01-01 – 

2016-12-31 

Peer reviewed  

 

2016-09-05 

"Diabetes 

Mellitus, type 1" 

AND "Child" 

1890 - - 

Cinahl 2006-01-01 – 

2016-12-31 

Peer reviewed  

 

2016-09-05 

"Diabetes 

Mellitus, type 1" 

AND "Child" 

AND "Parents" 

271 - - 

Cinahl 2006-01-01 – 

2016-12-31 

Peer reviewed  

 

2016-09-05 

"Diabetes 

Mellitus, type 1" 

AND "Child" 

AND "Parents" 

AND Experiences 

60 13 4 

Pubmed 2011-01-01 – 

2016-12-31 

 

2016-09-05 

“Diabetes 

Mellitus, type 1” 

10615 - - 

Pubmed 2011-01-01 – 

2016-12-31 

 

2016-09-05 

"Diabetes 

Mellitus, type 1" 

AND "Child" 

2397 - - 
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Pubmed 2011-01-01 – 

2016-12-31 

 

2016-09-05 

"Diabetes 

Mellitus, type 1" 

AND "Child" 

AND "Parents" 

170 15 7 

    Totalt: 28 Totalt: 11 

 

 

 

2.5 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier som användes i föreliggande litteraturstudie var föräldrar till barn 

med typ 1-diabetes, empiriska studier, artiklar som inte var äldre än 2006, både 

mammor och pappor eller enbart en av föräldrarna skulle vara representerade i 

artiklarna till barn i åldrarna 0-18 år. Artiklar som exkluderades var de som hade ett 

annat perspektiv än föräldrarnas och artiklar som enbart var av kvantitativ ansats.  

 

2.6 Urvalsprocess 

Sökningarna gjordes i Cinahl och Pubmed enligt sökstrategin. När ett rimligt antal 

träffar uppnåtts lästes samtliga 230 titlar igenom av båda författarna i vardera databas. 

Av dessa exkluderades150 artiklar direkt då de var irrelevanta för litteraturstudiens 

syfte. Åttio artiklar valdes ut gemensamt för granskning av abstract. Med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier så exkluderades ytterligare 52 artiklar och 28 artiklar 

valdes att granskas i fulltext. Litteraturstudiens författare granskade 14 artiklar var för 

sig för att sedan byta artiklar så att båda fick en helhet av innehållet. Artiklarna lästes 

upprepade gånger innan de slutligen valdes ut. I samråd med varandra valdes 11 artiklar 

som var relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställning. En utav artiklarna som 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie involverade föräldrar till barn i åldrarna 9-23 

år. Trots att barn tidigare definierades som personer 0-18 år. Så var artikelns syfte att få 

föräldrars långsiktiga upplevelser av att ha barn med typ 1-diabetes. Barnen fick 

diagnosen för 7-10 år sedan vilket innebar att barnen var mellan 0-18 år då de 

insjuknade. Vilket författarna ansåg vara av relevans för litteraturstudien, då de fångade 

föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med diabetes under en längre tid. 

Urvalsprocessen presenteras i ett flödesschema i figur I.  
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Figur I. Flödesschema urvalsprocessen 

 

 

Databas: Cinahl  

Sökord: "Diabetes Mellitus, type 1" 

AND "Child" AND  "Parents" AND 

Experiences 

 

Databas: Pubmed 

Sökord: ”Diabetes Mellitus, type 1” 

AND ”Child” AND ”Parents 

 

230 träffar (lästa 

titlar) 

 

150 artiklar 

exkluderades då de var 

irrelevanta för 

litteraturstudiens syfte 

 

80 lästa abstract 

 

5 exkluderades då 

artiklarna inte var 

primärkällor 

 

30 exkluderades då de 

enbart var av kvantitativ 

ansats 

 

9 exkluderades då 

artiklarna inte var 

tillgängliga fritt i full 

text 

 

8 exkluderades då de 

inte svarade på 

litteraturstudiens syfte 

 

11 stycken artiklar 

valdes att bearbetas till 

resultatet 

 

17 exkluderade artiklar 

 2 dubbletter 

 6 var inte primärkällor 

 9 svarade inte på syftet 

 

28 artiklar granskades i fulltext 
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2.7 Dataanalys 

Utifrån litteraturstudiens två frågeställningar valdes 11 artiklar som printades ut. 

Artiklarnas abstract, metod och resultat lästes ingående, var för sig för att båda skulle 

skapa sig en helhet av innehållet. Artiklarna lästes upprepade gånger av bägge 

författarna. Med hjälp av färgmarkering med överstrykningspenna markerades 

artiklarnas författare, publikationsår, land, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp/urval, datainsamlingsmetod, dataanalys och syfte. Även relevanta 

delar i resultatet som svarade på föreliggande litteraturstudie syfte färgmarkerades. Efter 

att tagit del av artiklarnas innehåll jämfördes och diskuterades de delar som markerats 

med överstrykningspenna, med inriktning på relevans för studiens syfte, uppfattning av 

innehåll samt möjliga likheter och olikheter. Innehållet sammanställdes därefter 

gemensamt och fördes in i två tabeller för en överblick av artiklarna (Tabell II 

och III, bilaga 1 och bilaga 2). I tabell II presenteras en sammanfattning av 

litteraturstudiens resultat av den metodologiska frågeställningen som även presenteras i 

flytande text i slutet av resultatdelen. Sammanfattning av artiklarnas resultat finns 

representerade i föreliggande litteraturstudies resultatdel samt i tabell III. Enligt Polit & 

Beck (2012) görs en litteraturöversikt för att identifiera viktiga teman, vilket innebär att 

upptäcka olika mönster, likheter samt avvikelser. Med hjälp av tabellen och tidigare 

diskussion kunde tänkbara teman skapas då flera likheter i artiklarna hade framkommit. 

De teman som bildades var Anpassning till typ 1-diabetes, Hinder i samband med 

diagnosen och Faser i livet. 

  

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Vid granskningen av artiklarna i studien var författarna objektiva genom att inte 

inkludera egna åsikter och uppfattningar om ämnet, för att undvika ett vinklat resultat.  

Falsifiering av insamlad data har inte skett. Data hanterades även på ett sätt så att 

plagiering inte skedde genom korrekt och tydlig referenshantering (Polit & Beck 2012). 

Då detta är en litteraturstudie för högskoleutbildning på grundnivå så behövde inte 

denna studie genomgå en etikprövning (SFS 2003:460).  
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3. Resultat 

Resultatet bygger på 11 granskade vetenskapliga artiklar (Se tabell III, bilaga 2) utifrån 

syfte och frågeställning, som presenteras med tre huvudrubriker. Huvudrubrikerna som 

kunde urskiljas var Anpassning till typ 1-diabetes, Hinder i samband med diagnosen 

och Faser i livet, dessa tre huvudrubriker delades in i ytterligare underrubriker för en 

översikt av innehållet, som presenteras i figur II. Därefter presenteras urvalsgrupperna 

från de inkluderade artiklarna, med hänsyn till den metodologiska frågeställningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur II. Flödesschema över resultatpresentationen 

 

3.1 Anpassning till typ 1-diabetes 

Under denna huvudrubrik presenteras tre underrubriker. Underrubrikerna är följande 

nydiagnostiserad typ 1-diabetes, kontrollering av blodglukosnivån och administrering 

av insulin. Under denna del beskrivs föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

diagnosen typ 1-diabetes.  

3.1.1 Nydiagnostiserad typ 1-diabetes  

Vid diagnos beskrev föräldrarna att under sjukhusvistelsen levde de i nuet för att de bara 

ville lära sig att ta hand om det sjuka barnet (Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012). 

Föräldrar kände rädsla över att diagnosen typ 1-diabetes hade förändrat de barn som de 
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tidigare kände (Smaldone & Ritholz 2011). Diagnosen medförde en förlust av deras 

tidigare friska barn och upplevdes som ett avbrott i familjens livsmönster. Då 

sjukdomen ledde till förändringar och intrång i familjelivet (Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton 2009). Typ 1-diabetes upplevdes till en början svår att hantera (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregory 2009; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012). Anpassningen 

till hanteringen av typ 1-diabetes ledde till att föräldrar kände sig överväldigade och 

fyllda med självtvivel (Smaldone & Ritholz 2011). Sorg var en annan vanlig känsla som 

uppkom i samband med diagnostisering (Bowes et al 2009; Forsner, Berggren, Masaba, 

Ekbladh & Lindholm - Olinder 2014). Känslor som maktlöshet och orättvisa 

framkallades också (Forsner et al. 2014). 

 

3.1.2 Kontroll av blodglukosnivån 

Föräldrarna beskrev det som ett heltidsjobb att kontinuerligt ta blodglukos-kontroller, då 

det skulle tas före, under och efter aktiviteter (Quirk, Blake, Dee & Glazebrook 2014). 

Dessa täta kontroller ansågs ha påverkan på välbefinnande samt relation mellan förälder 

och barn (Alsaheh, Smith, Thompson, Al-Sahle & Taylor 2014). Oro för låg 

blodglukosnivå var en konstant känsla föräldrar hade (Forsner et al. 2014; Lawton et. al. 

2015). Oron hörde oftast samman med barnets svårigheter att upptäcka och rapportera 

låg blodglukosnivå (Lawton et. al. 2015). Behovet av tätare kontroller av 

blodglukosnivån upplevdes vid användning av insulinpump för att kunna räkna ut 

standard doser av insulin. Dessa täta kontroller orsakade stor ansträngning av 

föräldrarna (Rankin et. al. 2015).  

 

3.1.3 Administrering av insulin 

Föräldrar beskrev hur de upplevde stigmatisering i sociala sammanhang när de gav 

barnet insulininjektioner, till exempel när personer kunde titta eller när de föreslog att 

de inte skulle ge barnen injektioner offentligt i samband med restaurangbesök, under 

aktiviteter eller i skolan (Nurmi & Stieber-Roger 2012). En del föräldrar uppgav att de 

kände sig upprörda över att ge sitt barn injektioner (Bowes et al. 2009; Rankin et. al. 

2015; Smaldone & Ritholz 2011). Detta upplevde föräldrarna då injektionerna bidrog 

till att de behövde hålla i sitt barn för att kunna sticka med injektionsnålen för att ge 

insulin (Forsner et al. 2014). Det var även tidskrävande att ge injektioner då de flesta 

föräldrarna behövde ställa alarm och avbryta sömnen för att ge insulin på natten under 

bestämda tider. Flera föräldrar upplevde att behandling med insulinpump bidrog till 
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färre upprepade smärtsamma injektioner (Forsner et al. 2014: Rankin et. al. 2015). 

Däremot oroade de sig över att den konstanta insulintillförseln med insulinpumpen 

skulle öka sannolikheten med oupptäckta episoder av hypoglykemi, särskilt nattetid 

(Rankin et. al. 2015). Det uppstod även rädslor över att vara beroende av teknik, att 

barnet skulle råka få för hög dos eller om det skulle uppstå ett tekniskt problem (Forsner 

et al. 2014). Insulinpump i jämförelse med injektioner minskade arbetsbördan för 

föräldrarna. Då föräldrarna upplevde att insulinpumpen tillät en större självständighet 

för barnet i hantering av sin sjukdom (Alsaheh et al. 2014). Ett annat problem som 

framkom vad gäller att hantera insulin var att många tyckte att det var svårt att räkna ut 

insulindoser (Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012). Många föräldrar hade bristande 

självförtroende när det kom till deras matematiska kunskap vilket bidrog till att de var 

oroliga över att de skulle räkna fel vid administrering av insulin (Rankin et. al. 2015)  

 

3.2 Hinder i samband med diagnosen  

Under denna huvudrubrik presenteras fyra underrubriker. Underrubrikerna är följande 

sömn och kost, skola och jobb, fysiska aktiviteter och familjeliv. Här beskrivs föräldrars 

upplevelser av hinder i samband med att ett barn har diagnosen typ 1-diabetes.  

 

3.2.1 Sömn och kost  

Till en början förekom störd nattsömn då blodglukoskontroller och övervakning krävdes 

under natten för att upprätthålla och justera insulindosen. Med tiden upplevde föräldrar 

till barn med insulinpump att insulinpumpen förbättrade sömnmönstret (Alsaheh et al. 

2014). Föräldrars oro om nattlig hypoglykemi ledde också till mer vaksam 

blodglukosövervakning under natten (Quirk et al. 2014).  Svårigheter att reglera barnets 

måltider beskrevs också av föräldrarna (Lawton et. al. 2015). Svårigheter uppkom vad 

gällde att ge rätt kost då det krävdes planering (Patton, Clements & Goggin 2016). 

Vanligaste förändringarna som gjordes med kosten var begränsningar vad gäller 

sockerhaltiga drycker samt livsmedel med mycket socker så som ris, vitt bröd och 

kakor. Hälsosamma produkter uppfattades även som dyrare av en del föräldrar. Vissa 

föräldrar som hade flera barn gjorde samma mat till alla barnen med vissa undantag, det 

här bidrog till att barnet med typ 1-diabetes också konsumerade godis och andra 

kolhydrater när det erbjöds till syskon (Patton, Clements & Goggin 2016).



 

 

14 

 

3.2.2 Skola och jobb  

Många föräldrar kände frustration över att barnens skolor inte kunde hjälpa barnen med 

deras sjukdom (Nurmi & Stieber-Roger 2012). Lärare upplevdes ha bristande 

medvetenhet och kompetens vad gäller hanteringen av typ 1-diabetes (Quirk et al 2014). 

Föräldrar var bekymrade över hur de skulle medla med skolpersonalen vad gäller 

hanteringen av deras barns diagnos samt deras barns acceptans i skolan. Många oroade 

sig också över hur deras barn skulle klara sig i skolan utan dom som stöd (Smaldone & 

Ritholz 2011). Första tiden med diagnosen var de flesta föräldrar sjukskrivna ungefär en 

månad (Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012). Då sjukdomen var tidskrävande beskrev 

många föräldrar, främst mammor, att de slutat jobba eller gått ner i tid så att de istället 

jobbade halvtid för att ha mer kontroll på deras barn (Lawton et. al. 2015). 

 

3.2.3 Fysiska aktiviteter 

Föräldrar beskrev svårigheter med att planera för fysiska aktiviteter, då de upplevde det 

lättare att stabilisera barnets blodglukos genom att begränsa fysiska aktiviteter (Lawton 

et. al. 2015). Vissa föräldrar var oroliga då barnen var fysiskt aktiva, främst till en 

början av diagnosen, då de inte visste vilken effekt de skulle ha på blodglukosen. De 

ansåg att spontana aktiviteter bidrog till problem och för att göra det möjligt för deras 

barn att delta i fysiska aktiviteter krävdes planering och förberedelser. En del föräldrar 

undvek att låta sina barn delta i fysiska aktiviteter på grund av utmaningen att 

kontrollera blodglukossvängningarna hela tiden (Quirk et al. 2014).  

 
3.2.4 Familjeliv                                                                                                               

Att ha ett barn med sådan krävande sjukdom och behandling var ett hinder och hindrade 

hela familjens liv på mer än ett sätt. De upplevde det även svårt att planera långsiktigt. 

(Forsner et al. 2014). Syskon blev bortprioriterade då ett barn med typ 1-diabetes krävde 

uppmärksamhet från föräldrarna (Alsaheh et al. 2014; Forsner et al. 2014). De kunde 

innebära att föräldrarna behövde följa med det sjuka barnet på läkarbesök, skolbesök 

samt att syskon fick anpassa sig till det sjuka barnets kost. Föräldrar till barn med 

insulinpump ansåg att insulinpumpen bidrog till att de lättare kunde lämna barnet hos 

andra människor då den generellt gav bättre blodglukosnivåer och var mer stabil 

(Alsaheh et al 2014). Alla rutiner som typ 1-diabetes medförde påverkade familjelivet 

och deras sociala situation, då föräldrarna hade svårt att släppa tankarna runt 

sjukdomen. De kunde inte längre vara spontana då allt behövde planeras (Jönsson, 

Hallström & Lundqvist 2009). Barn med typ 1-diabetes upplevdes även vara mer 
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beroende av sina föräldrar och föräldrarna beskrev även förlust av sin frihet (Marshall et 

al. 2009). En del föräldrar beskrev att ett bristande samarbete med hanteringen av typ 1-

diabetesen hade slitit på äktenskapet då de misslyckats att utveckla lagarbete. De 

uppgav även att vissa familjemedlemmar var motvilliga att sitta barnvakt på grund av 

rädsla att hantera insulin och hur barnet skulle reagera på det (Smaldone & Ritholz 

2011). 

 

3.3 Faser i livet 

Under denna huvudrubrik presenteras två underrubriker. Underrubrikerna är följande: 

att överlämna ansvaret och framtiden. Under denna del beskrivs föräldrars upplevelser 

av olika faser i livet som de möter tillsammans med sitt barn med diagnosen typ 1-

diabetes. 

3.3.1 Att överlämna ansvaret 

När barnen själva valde att hantera sin sjukdom skedde förändringar i relationen mellan 

barn och föräldrar, föräldrarna beskrev barns svårigheter med att finna balans mellan 

intressen och egenvårds aktiviteter. Ångest uppkom då föräldrarna inte längre hade 

kontroll på barnets vård, vilket också ledde till konflikter angående barnets egenvård. 

Föräldrarna oroade sig över att deras barn betraktade andra saker som mer meningsfulla 

än sin egen diabetesvård. Mammor kände sig tvungna att kontrollera barnet för att 

försäkra sig om att de mådde bra, trots barnets ålder eller deras förmåga till egenvård 

(Marshall et al. 2009). Många föräldrar uttryckte oro och rädsla över barnets förmåga 

till självständighet (Smaldone & Ritholz 2011). Föräldrar till barn som fått diagnosen i 

ung ålder, uppgav att det var svårt att överlåta diabetesvården till deras barn när de nått 

ungdomen (Bowes et al. 2009). 

 

3.3.2 Framtiden 

Föräldrar lade stort fokus på att se till att deras barn skulle få ett så normalt liv som 

möjligt (Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; Quirk et al. 2014). Många föräldrar 

kände dock oro över hur barnen skulle klara sig i framtiden, om de skulle klara av att 

hantera sjukdomen på ett säkert sätt utan deras hjälp. När barnen inte längre skulle ha 

någon som väckte dom under natten för att kontrollera blodglukosnivån (Smaldone & 

Ritholz 2011). Komplikationer gjorde att föräldrarna kände sig oroliga, ledsna, stressade 

och ångestfyllda över hur barnens framtida hälsa skulle påverkas. Även flera år efter 

diagnos uppgav föräldrar att kunskapen om komplikationer fortfarande orsakade stress 
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och ångest (Bowes et al. 2009). Med tiden vande sig de flesta föräldrarna att hantera 

sjukdomen och de accepterade rutinerna som tillkommit, som en del av vardagen 

(Bowes et al. 2009; Marshall et al. 2009). Det fanns däremot en del föräldrar som inte 

lyckades acceptera diagnosen trots att diagnostisering skett för flera år sedan, på grund 

av skuld, ilska och ångest (Bowes et al. 2009). 

 

3.4 Beskrivning av artiklarnas undersökningsgrupper 

Undersökningsgrupperna i samtliga 11 artiklar bestod av föräldrar till barn med typ 1-

diabetes (Alsaleh et al. 2014; Bowes et al. 2008; Forsner et al. 2013; Jönsson, Hallström 

& Lundqvist 2012; Lawton et. al. 2015; Marshall et al. 2009; Nurmi & Stieber-Roger 

2012; Patton, Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 2014; Rankin et al. 2015; 

Smaldone & Ritholz 2011) som beskrivs i tabell II, bilaga 1. Majoriteten av föräldrarna 

i artiklarna bestod av kvinnor. I sju var det fler kvinnor än män artiklar (Bowes et al. 

2008; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; Lawton et. al. 2015; Marshall et al. 2009; 

Nurmi & Stieber-Roger 2012; Quirk et al. 2014; Rankin et al. 2015), enbart en artikel 

bestod av fler män än kvinnor (Alsaleh et al. 2014), två artiklar hade lika många män 

som kvinnor (Forsner et al. 2013; Smaldone & Ritholz 2011) och en artikel bestod 

enbart av kvinnor (Patton, Clements & Goggin 2016). Totala antalet deltatagare i 

samtliga 11 artiklar bestod av 235 kvinnor och män. Av dessa var 157 deltagare kvinnor 

och 78 män. I sju av artiklarna presenterades under 20 deltagare (Bowes et al. 2008; 

Forsner et al. 2013; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; Marshall et al. 2009; Nurmi 

& Stieber-Roger 2012; Rankin et al. 2015; Smaldone & Ritholz 2011) medan fyra 

artiklar presenterade att antalet deltagare var 20 och uppåt (Alsaleh et al. 2014; Lawton 

et. al. 2015; Patton, Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 2014). Antalet deltagare 

varierade från sex upp till 54 personer med ett medelvärde på 21,4 deltagare. 

Majoriteten av alla deltagarna valdes från olika vårdenheter, i totalt sju av artiklarna så 

rekryterades deltagare från hälsocenter och olika sjukhus med avdelningar som 

inriktades på barndiabetes och allmänna barnavdelningar (Alsaleh et al. 2014; Bowes et 

al. 2008; Forsner et al. 2013; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; Lawton et. al. 

2015; Patton, Clements & Goggin 2016; Rankin et al. 2015). Enbart två artiklar angav 

under hur lång tid barnen skulle ha haft diabetes för att föräldrarna skulle få delta i 

studien (Quirk et al. 2014; Lawton et. al. 2015). Den ena artikeln angav att barnen 

skulle haft typ 1-diabetes minst tre månader (Quirk et al. 2014) och den andra artikeln 

angav att barnen skulle haft typ 1-diabetes i minst sex månader (Lawton et. al. 2015). 
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En majoritet av artiklarna anger inte heller några specifika inklusionskriterier utan 

enbart en kort presentation av de deltagare som godkänt att vara med i studien (Alsaleh 

et al. 2014; Bowes et al. 2008; Forsner et al. 2014; Nurmi & Stieber-Roger 2012; 

Marshall et al. 2009; Patton, Clements & Goggin 2016). I åtta av artiklarna beskrivs inte 

heller något bortfall av deltagare (Forsner et al. 2014; Lawton et. al. 2015; Marshall et 

al. 2009; Nurmi & Stieber-Roger 2012; Patton, Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 

2014; Rankin et. al. 2015; Smaldone & Ritholz 2011). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det som framkommit av resultatet i litteraturstudien var att föräldrar upplevde en mängd 

olika känslor i samband med diagnosen typ 1-diabetes. Känslor som föräldrar upplevde 

med att ha ett barn med typ 1-diabetes var rädsla, självtvivel, sorg, maktlöshet, 

orättvisor, oro, frustration och ångest. Dessa känslor uppkom i olika situationer då 

föräldrarnas liv påverkades på en mängd olika sätt. Diagnosen typ 1-diabetes krävde 

anpassning hos föräldrarna då det var en omställning från att ha ett friskt barn till att ha 

ett barn med nydiagnostiserad typ 1-diabetes som krävde kontroll av blodglukosnivån 

och administrering av insulin. Att ha ett barn med typ 1-diabetes krävde även planering, 

uppmärksamhet och anpassning, vilket hindrade vardagliga rutiner som inkluderade 

kost, sömn, skola, jobb, fysiska aktiviteter och familjeliv. Det påverkade också olika 

faser i livet när ett barn växte upp och ansvarade över sin egenvård samt föräldrarnas 

syn på deras sjuka barns framtid.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I en artikel till litteraturstudien beskriver föräldrar hur de hamnade i chock efter att 

deras barn blivit diagnostiserad med typ 1-diabetes (Jönsson, Hallström & Lundqvist 

2012). Vilket kan liknas med studien George, Vickers, Wilkes, & Barton (2006) 

genomförde, där föräldrar nämnde att chock var den vanligaste reaktionen när deras 

barn blivit diagnostiserad med kronisk sjukdom. Även hur de upplevde känslor som 

sorg, ilska, förvirring, rädsla, skuld och förnekelse, under den första perioden (George et 

al. 2006). I en studie som Chan et. al. (2008) genomförde visade det att föräldrar i sorg 

var i behov av stöd från sjuksköterskor. Det är därmed viktigt att sjuksköterskorna 

besitter kunskaper, färdigheter och förståelse inom vården, då det är av stor betydelse att 
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förmedla information till föräldrar så att de har möjlighet att ta egna beslut (Chan et. al. 

2008). Flera föräldrar till kroniskt sjuka barn upplevde svårigheter med den information 

som givits då det var stora mängder information som gavs samt ett språk med 

medicinska termer som var svårt att förstå (Hummelinck & Pollock 2006). Detta visar 

på betydelsen av individanpassad vård och vikten av information både skriftligt och 

muntligt till både patient och dess anhöriga, för att komma till rätta med diagnosen och 

förstå dess innebörd. Det är även viktigt att sjuksköterskan ser till barnets och dess 

familjs specifika situation för att kunna ge råd hur de kan hantera situationen för att 

lindra lidande och uppnå god hälsa (Enskär & Golsäter 2009). Orem menar på att 

sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten på ett sådant sätt att de kan hantera sin 

egenvård, med information och stöttning (Orem 2001). 

 

I flera artiklar till litteraturstudien framkommer det att många föräldrar kände sorg när 

deras barn insjuknade i typ 1-diabetes (Bowes et al. 2009; Forsner et al. 2014; Marshall 

et al. 2009). Alla föräldrar upplever insjuknandet av ett barn olika, vilket tydliggörs av 

Cashin, Small & Solberg (2008) där pappor till barn med nydiagnostiserad astma 

upplevde en lättnad över diagnosen. De kände lättnad över att få veta att deras barns 

symtom orsakades av astma och inte någon annan sjukdom av allvarligare karaktär 

(Cashin, Small & Solberg 2008). De olika reaktionerna vid diagnostisering av kronisk 

sjukdom beror på att diagnoserna har olika allvarlighetsgrad. Precis som papporna 

nämner i Cashin, Small & Solberg (2008) att det hade kunnat varit värre med tanke på 

andra kroniska sjukdomar som barn kan drabbas av. 

 

Typ 1-diabetes upplevdes tidskrävande av flera föräldrar (Lawton et. al 2015; Rankin et. 

al. 2015). En av anledningarna var på grund av ständiga blodglukoskontroller (Quirk et 

al. 2014). Dessa ständiga kontroller kunde bero på en oro hos föräldrar över för låg 

blodglukosnivå (Lawton et. al. 2015; Forsner et al. 2014). I en studie framkom det att 

föräldrar som kände en starkare oro för hypoglykemi kontrollerade blodsockret oftare 

än de föräldrar som kände mindre oro (Herbert, Monaghan, Cogen & Streisand 2015). 

En annan anledning till att föräldrarna ansåg att sjukdomen var tidskrävande berodde på 

att de behövde avsätta tid för att ge insulin (Rankin et. al. 2015). En del föräldrar 

upplevde även stigmatisering vid insulininjektioner i sociala sammanhang då andra 

människor tittade och föreslog att insulin inte skulle ges offentligt (Nurmi & Stieber-

Roger 2012). Enligt Clay, Farris, McCarthy, Kelly & Howarth (2008) upplevde även 
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kroniskt sjuka barn problem med att sköta medicineringen i skolan då de var rädda att 

bli retade av andra barn. Vilket visar på hur både barn och föräldrar påverkades av sin 

omgivning i hanteringen av sjukdomen. Detta lyfter även Orem i sin omvårdnadsteori 

att miljön har en påverkan för i vilken utsträckning en person kan hantera sin egenvård 

(Orem 2001).  

 

Föräldrar upplevde att sömnen påverkades då det krävdes kontroller av blodglukosnivån 

under natten (Alsaheh et al. 2014; Quirk et al. 2014; Rankin et. al. 2105). Oro över 

hypoglykemi visade sig också ha en inverkan på föräldrars sömnmönster (Quirk et al. 

2014). Påverkan på föräldrars sömnmönster kunde även ses i herbert et al. (2015) där 

föräldrar till barn med typ 1-diabetes rapporterade problem med sömnen i större 

utsträckning vad gäller kvalitet, varaktighet, effektivitet och sömnstörningar än hos de 

vuxna med friska barn. Det var inte bara oro som har en inverkan på sömnen, enligt 

Edell-Gustafsson, Angelhoff, Johnsson, Karlsson & Morelius (2015) hade ångest, 

osäkerhet, maktlöshet och oförmågan att kunna påverka en situation visat sig ha en 

negativ inverkan på sömnen. Människan är i behov av sömn för att må bra. Sömn och 

vila är två viktiga komponenter som behövs för att människan ska kunna återhämta sig. 

Utan sömn uppstår sömnbrist vilket leder till försämrad livskvalitet (Asp & Ekstedt 

2009). 

 

Flera föräldrar upplevde att sjukdomen krävde planering (Lawton et. al. 2015; Patton, 

Clements & Goggin 2016). Planering krävdes för att ge rätt kost vilket upplevdes svårt 

av föräldrarna samt att hälsosamma produkter uppfattades som dyrare av vissa föräldrar 

(Patton, Clements & Goggin 2016). Det här stärks av Fort et. al. (2013) där deltagarna 

beskrev att ekonomin påverkades av kosten då sjukdomen medförde dyrare livsmedel. 

Eftersom att typ 1-diabetes var så krävande medförde det även att föräldrar slutade 

jobba eller gick ner i tid för att kunna ha mer kontroll på deras barn (Lawton et. al. 

2015). Även planering av fysiska aktiviteter upplevdes svårt och flera föräldrar ansåg att 

begränsad fysisk aktivitet bidrog till stabilare blodglukos (Lawton et. al. 2015). 

Däremot är det viktigt med fysisk aktivitet för att personer med typ 1-diabetes ska 

bibehålla en bra och balanserad blodglukosnivå som medför en god hälsa. Detta 

beskrevs även av Ryninks et. al. (2015) där ungdomar med typ 1-diabetes beskrev hur 

fysisk motion ökade både fysiskt och psykiskt välmående. De upplevde dock 

svårigheter i skolan vid fysiska aktiviteter då de kände sig missförstådda av lärare 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Ryninks%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26465770
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(Ryninks et. al. 2015). Även föräldrar från en artikel i litteraturstudien upplevde 

problem med lärare på grund av bristande medvetenhet och kompetens angående 

hanteringen av typ 1-diabetes (Quirk et al 2014). 

 

Orem säger att om en person inte kan ta hand om sig själv kan familj och anhöriga 

istället ge den vård som behövs (Arman 2015). Det här medför en större belastning på 

föräldrarna som behöver hjälpa sina barn i större utsträckning. Vilket stärks av Marshall 

et al. (2009) där föräldrarna upplevde att de förlorat sin frihet då barnen blivit mer 

beroende av dom efter att de fått diagnosen typ 1-diabetes. Föräldrar angav även att mer 

fokus gick till det sjuka barnet och mindre uppmärksamhet till dess syskon (Alsaheh et 

al. 2014; Forsner et al. 2014). 

 

Flera föräldrar uttryckte svårigheter med att lita på deras barns förmåga till egenvård 

(Smaldone & Ritholz 2011). Allt berodde dock inte på barnets osjälvständighet utan 

även en osäkerhet hos mammor. Mammor upplevde att det var svårt att släppa taget om 

deras barn oavsett barnets ålder eller trots förmåga till egenvård (Marshall et al. 2009). 

Barnets beroende av föräldrarna beror på att de inte kan hantera sin vård helt själva, då 

de är beroende av vård så orsakar detta ett beroende av den person som ger vård, i detta 

fall föräldrarna. Orem uttrycker att alla personer kan ta hand om sig själva med hjälp av 

stöttning och information (Arman 2015). Däremot i vilken utsträckning en person kan ta 

hand om sig själv beror på bland annat ålder, kön, utveckling och relation till familjen 

(Orem 2001). Då barn befinner sig i olika utvecklingsstadier i livet så är de beroende av 

mer eller mindre stöttning från familj eller anhöriga (Arman 2015). Svårighet med barns 

egenvård stärks även av Spencer, Cooper & Milton (2013) där föräldrar ansåg att det 

var svårt att finna en balans mellan att låta barnen sköta egenvården eller att föräldrarna 

själva skulle sköta barnens typ 1-diabetes. De upplevde att ge barnen frihet att sköta 

egenvården ledde till dålig egenvård i ett fall och sämre blodglukosnivåer i ett annat 

fall. Det var även svårt för vissa föräldrar att lämna över ansvaret på grund av oro över 

barnets framtida hälsa (Spencer, Cooper & Milton 2013). I litteraturstudien har det 

också framkommit att föräldrar känner en oro över barnens framtid (Bowes et al. 2009; 

Smaldone & Ritholz 2011). Oro över hur barnen skulle klara av hanteringen av 

sjukdomen i framtiden, utan hjälp från föräldrarna (Smaldone & Ritholz 2011). Samt 

oro över komplikationer och hur barnens framtida hälsa skulle påverkas (Bowes et al. 

2009). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Ryninks%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26465770
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4.3 Metodologiska aspekten 

I kvalitativ forskning så finns det inte bestämda regler för hur många deltagare som bör 

ingå. Antalet deltagare bör baseras på behov av information. Det skiljer sig från 

kvantitativ forskning där antalet deltagare ska vara så stort som möjligt, för att kunna 

dra generella slutsatser från resultatet (Polit & Beck 2012). I en artikel med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats var antalet deltagare 42 stycken (Alsaleh et al. 2014). 

Majoriteten av artiklarna hade dock sex till 21 antal deltagare (Bowes et al. 2009; 

Forsner et al. 2014; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; Marshall et al. 2009; Nurmi 

& Stieber-Roger 2012; Patton, Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 2014; Rankin et. 

al. 2015; Smaldone & Ritholz 2011). Däremot hade Lawton et. al. (2015) 54 deltagare i 

sin kvalitativa studie vilket stärks av det Polit och Beck (2012) sa om att det inte finns 

bestämda regler på hur många deltagare som bör ingå. 

 

Som läsare är det viktigt att antalet deltagare, kön och ålder framkommer tydligt, för att 

kunna bedöma om studien är trovärdig (Polit & Beck 2012). Patton, Clements & 

Gogging (2016) har inte beskrivit sina deltagare noggrant då det inte framkommer hur 

många barn som deltog och antalet mammor presenterades på ett otydligt sätt. I de 

artiklar som finns presenterade i resultatet så har majoriteten av artiklarna haft fler 

kvinnor än män som deltagit (Bowes et al. 2009; Jönsson, Hallström & Lundqvist 2012; 

Lawton et. al. 2015; Marshall et al. 2009; Nurmi & Stieber-Roger 2012; Patton, 

Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 2014; Rankin et. al. 2015). En stor variation på 

deltagare vad gäller män, kvinnor, fattiga, rika och så vidare skapar ett gemensamt 

mönster med likheter och olikheter bland deltagarna, som är av stor betydelse när de 

viktigaste erfarenheterna ska sammanställas (Polit & Beck 2012). Enbart två av 

artiklarna hade jämn könsfördelning bland deltagarna (Forsner et al. 2014; Smaldone & 

Ritholz 2011). Att ha en ojämn könsfördelning kan uppfattas som en negativ påverkan 

för överförbarheten då det i flera studier har framkommit att män och kvinnor hanterar 

och upplever situationer på olika sätt (Ahlström & Wenneberg 2002; Pérez-García, 

Ruiz, Sanjuán & Rueda 2011; Shimanoe et. al. 2014). Detta stärks av Polit & Beck 

(2012) som säger att grundläggande egenskaper om studiedeltagarna bör beskrivas så 

som kön, ålder och etnicitet för att avgöra hur representativt ämnet är för populationen. 

Att ha en jämn könsfördelning bland deltagarna kan påverka överförbarheten på 

populationen på ett positivt sätt, då både män och kvinnor kan relatera till resultatet.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimanoe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085705
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I kvalitativa studier är datainsamlingen oftast en intensiv och ansträngande erfarenhet 

särskilt om de fenomen som studeras gäller upplevelser av en sjukdom eller andra 

stressande händelser i livet. Processen kan vara känslomässigt påfrestande för den som 

deltar (Polit & Beck 2012). Det här i sin tur kan påverka vilka personer som väljer att 

delta i studien, beroende på hur bekväma personerna är att prata om fenomenet som är i 

fokus. I majoriteten av artiklarna i litteraturstudien presenterades inte bortfallet (Forsner 

et al. 2014; Lawton et. al. 2015; Marshall et al. 2009; Nurmi & Stieber-Roger 2012; 

Patton, Clements & Goggin 2016; Quirk et al. 2014; Rankin et. al. 2015; Smaldone & 

Ritholz 2011). I två av artiklarna framkommer det antalet tillfrågade personer och 

antalet personer som godkänt att delta (Alsaleh et al. 2014; Jönsson, Hallström & 

Lundqvist 2012). Enbart en artikel beskriver att två personer hoppat av då de inte haft 

möjlighet att delta under intervjuerna (Bowes et al. 2009) De som valt att delta i studien 

och de som valt att avböja kan i sin tur påverka det resultat som framkommer. På vilket 

sätt resultatet påverkats blir svårt att avgöra då bortfallet inte beskrivits utförligt.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

med typ 1-diabetes. För att svara på syftet var det passande med en litteraturstudie med 

deskriptiv design, där tidigare forskning granskas och sammanställs till ett resultat (Polit 

& Beck 2012). Artiklarna valdes att söka i databaserna Pubmed och Cinahl, som 

inriktas på forskning inom omvårdnad och medicin (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström 2016) vilket ansågs passa bra till litteraturstudiens syfte. Att enbart använda 

två databaser kan vara en svaghet vilket kan ha lett till att relevanta artiklar till 

föreliggande studies syfte förbisetts. Då Polit & Beck (2012) presenterar flera 

potentiella databaser som är användbara vid omvårdnadsforskning och hur en och 

samma sökstrategi kan få varierat utfall av träffar i olika databaser. Sökningarna gjordes 

på engelska och begränsningar som användes var, fem till 10 år och peer reviewed för 

att få ett rimligt antal träffar inom den aktuella forskningen. En styrka med de få 

begränsningar som gjordes var att den aktuella och senaste forskningen kunde 

sammanställas. Då sjukvården hela tiden utvecklas så är det viktigt att vårdpersonal 

uppdateras med den senaste forskningen. Enligt Willman et al. (2016) kan utvärdering 

av forskning bidra till lösningar på vanligt förekommande problem eller frågor. 
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Utifrån sökningarna som gjordes i Cinahl och Pubmed valdes 28 artiklar med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier. Kvalitativa studier passar bäst då det handlar om 

beskrivande forskning (Polit & Beck 2012). Artiklar som enbart var av kvantitativ 

ansats valdes därför att exkluderas, vilket kan vara en svaghet med litteraturstudien då 

relevanta artiklar kan ha fallit bort. De 28 artiklarna lästes ingående av båda författarna, 

upprepade gånger. Gemensamt under diskussion valdes 11 artiklar för att användas i 

resultatet. Artiklarna lästes ännu mer ingående av båda författarna för att sedan jämföra 

och diskutera det gemensamt. Att granska artiklarna noggrant var för sig samt 

gemensamt upprepade gånger, anses som en styrka för att få en ökad förståelse av 

artiklarnas innehåll. Detta ledde till att relevanta artiklar valdes till resultatet. Detta 

stärks av Polit & Beck (2012) som anser att noggrann granskning och upprepad läsning 

av insamlat material ökar förståelsen för insamlad data. Metoddelen och resultatdelen 

från de 11 artiklarna sammanfattades i två tabeller för att få en översikt av innehållet. 

Med hjälp av tabellerna så kunde resultatet sammanställas. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Litteraturstudien visar hur barn med typ 1-diabetes inte bara påverkades av diagnosen 

utan även deras föräldrar samt syskon. Föräldrar har en betydande roll när det gäller 

hanteringen av sjukdomen, då barnens aktiva roll varierar beroende på ålder och 

utveckling. Det här medför att sjuksköterskan behöver anpassa information och 

undervisning efter barnens nivå samt efter hur pass föräldrarna är delaktiga. Genom att 

öka kunskapen hos sjuksköterskor kan föräldrars negativa känslor så som oro, stress och 

ångest minskas. 

 

Föräldrar upplevde barns egenvård svår att överlämna till sina barn, vilket ledde till att 

föräldrar tog på sig stort ansvar av barnets vård och behandling som krävdes vid typ 1-

diabetes. Detta hade en påverkan på det dagliga livet som inkluderade jobb, skola, 

familjelivet, kost, sömn och fysisk aktivitet. 

 

Sjuksköterskan kan förhindra detta genom att hjälpa och uppmuntra till egenvård samt 

att stötta föräldrarna till att lämna över vården. Det här kan göras genom att anordna 

utbildningar för föräldrar till barn med nydiagnostiserad typ 1-diabetes för att öka 

kunskapen hos föräldrarna. Genom denna litteraturstudie kan sjuksköterskor ta lärdom 

av vad föräldrarna behöver stöd i vad gäller hanteringen av typ 1-diabetes. 
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4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Typ 1-diabetes är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och är därför ett 

område som det redan finns mycket forskning inom. Däremot finns det brister när det 

kommer till hur föräldrar upplever det att ha ett barn med typ 1-diabetes. Genom vidare 

forskning med hjälp av intervjustudier blir det lättare att fånga beskrivande data med 

föräldrars upplevelser. Detta kan därmed bidra till att sjuksköterskor får en bättre 

inblick i vilken utsträckning föräldrar är i behov av stöd och information. Detta är av 

stor betydelse när det kommer till barnsjukvården då föräldrar och anhöriga blir 

involverade i patientens vård och behandling. Det är därför viktigt att få mer kunskap 

om hur vårdpersonal bör hantera vården vid behandling av barn, utifrån både patientens- 

och anhörigas perspektiv.  

 

4.7 Slutsats 

Typ 1-diabetes är en påfrestande sjukdom i vardagen, vilket kan upplevas svårhanterlig 

för barn. Det medför att när ett barn drabbas av typ 1-diabetes så påverkas även familjen 

men med störst påverkan på föräldrarna. Föräldrar upplevde att det krävde ett stort 

engagemang och ansvar, där planering och prioritering i vardagen hade stor betydelse. 

Vård och behandling sker med stor hjälp av föräldrarna då barn inte tar ansvar över 

egenvården på grund ut av att de inte kan eller för att möjlighet inte ges. Sjuksköterskan 

har en informativ roll där hon/han bör stötta patient och dess anhöriga i sjukdomen samt 

dess vård och behandling. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar både patient och 

anhöriga till egenvård så minskas belastningen på föräldrarna, då barnet också 

involveras i sin egenvård.  
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Tabell II. Sammanfattning av inkluderade artiklarnas metodavsnitt  

Författare, 

publikationsår & 

land 

Titel Design/ansats Undersökningsgrupp/urval Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Alsaleh, Smith, 

Thompson, Al-

Saleh & Taylor. 

2014, England. 

Insulin pump 

therapy: impact on 

the lives of 

children/young 

people with 

diabetes mellitus 

and their parents 

Tvärsnitt 

Kvalitativ och 

Kvantitativ 

ansats 

42 föräldrar (17 kvinnor och 25 

män) till 34 barn och ungdomar i 

åldrarna 5-17 år med typ 1-

diabetes som använder 

insulinpump.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

 

T-test 

Bowes, Lowes, 

Warner & 

Gregory. 2008, 

Wales. 

Chronic Sorrow in 

parents of children 

with type 1 

diabetes 

Kvalitativ ansats 17 föräldrar (10 kvinnor och 7 

män) till barn som fått diagnosen 

typ 1-diabetes för 7-10 år sedan 

som nu är i åldrarna till 9-23 år. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Forsner, 

Berggren, 

Masaba, Ekbladh 

& Lindholm-

Olinder. 2013, 

Sverige. 

Parents’ 

experiences of 

caring for a child 

younger than two 

years of age treated 

with continuous 

subcutaneous 

insulin infusion 

Longitudinal 

Kvalitativ ansats 

6 föräldrar (3 kvinnor och 3 män) 

till 3 barn med typ 1-diabetes som 

använder insulinpump.  

 

Urval: Lämplighetsurval 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 



 

 

 

Jönsson, 

Hallström & 

Lundqvist. 

2012, Sverige. 

“The logic of care” 

- Parents´ 

perceptions of the 

educational process 

when a child is 

newly diagnosed 

with type 1 

diabetes 

Deskriptiv 

Kvalitativ ansats 

18 föräldrar (10 kvinnor och 8 

män) till barn i åldrarna 3-16 år 

med typ 1-diabetes. 

 

Urval: Lämplighetsurval 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Deduktiv 

innehållsanalys 

Lawton, Waugh, 

Barnard, Noyes, 

Harden, Stephen, 

McDowell & 

Rankin, 2015, 

Skottland. 

Challenges of 

optimizing 

glycaemic control 

in children with 

Type 1 diabetes: a 

qualitative study of 

parents’ 

experiences and 

views 

Kvalitativ ansats 54 föräldrar (38 kvinnor och 16 

män) till barn under 12 år med 

typ 1-diabetes. 

 

Urval: Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Marshall, Carter, 

Rose & 

Brotherton. 2009, 

Storbritannien. 

Living with type 1 

diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents 

Deskriptiv 

Kvalitativ ansats 

11 föräldrar (10 kvinnor och 1 

man) till 10 barn i åldrarna 4-17 

år med typ 1-diabetes.  

 

Urval: Strategiskt urval 

Ostrukturerade intervjuer Tematisk 

innehållsanalys 

Nurmi & Stieber- 

Roger. 2012, 

Kanada. 

Parenting Children 

Living with type 1 

Diabetes 

Kollektiv 

fallstudie 

Kvalitativ ansats 

13 föräldrar (10 kvinnor och 3 

män) till barn i åldrarna 7-17 med 

typ 1-diabetes. 

 

Urval: Lämplighetsurval  

Ostrukturerade intervjuer Innehålls analys 



 

 

 

Patton, Clements 

& Goggin, 2016, 

USA. 

"I Don't Want 

Them to Feel 

Different": A 

Mixed Methods 

Study of Parents' 

Beliefs and Dietary 

Management 

Strategies for Their 

Young Children 

with Type 1 

Diabetes Mellitus 

Tvärsnitt 

Kvalitativ och 

Kvantitativ 

ansats 

21 föräldrar (21 kvinnor) till barn 

i åldrarna 1-6 år med typ 1-

diabetes. 

 

Urval: Homogent urval - 

selektivt urval 

Enkäter och 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Grundad teori 

Quirk, Blake, Dee 

& Glazebrook. 

2014, 

Storbritannien. 

“You can’t just 

jump on a bike and 

go”: a 

qualitative study 

exploring parents’ 

perceptions of 

physical activity in 

children with type 

1 diabetes 

Kvalitativ ansats 20 föräldrar (18 kvinnor och 2 

män) till barn i åldrarna 7-13 år 

med typ 1-diabetes. 

 

Urval: strategiskt urval 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Rankin, Harden, 

Noyes, Waugh & 

Lawton. 2015, 

Skottland. 

Parents’ 

experiences of 

managing their 

child´s diabetes 

using an insulin 

pump: a qualitative 

study 

Kvalitativ ansats 19 föräldrar (13 kvinnor och 6 

män) till 14 barn i åldrarna 3-12 

år med typ 1-diabetes som 

använder insulinpump. 

 

Urval: Strategiskt urval 

Semi strukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 



 

 

 

Smaldone & 

Ritholz. 2011, 

USA. 

Perceptions of 

parenting children 

with type 1 

diabetes diagnosed 

in early childhood  

Kvalitativ ansats 14 föräldrar (3 kvinnor, 3 män 

och 4 par) till 11 barn med typ 1-

diabetes. 

 

Urval: Snöbolls urval 

Enkäter och 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell III. Översikt av inkluderade artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Alsaleh, Smith, 

Thompson, Al-Saleh & 

Taylor 

Undersöka barn/ungdomar och deras föräldrars 

erfarenheter när de bytte till insulinpump. 

Identifiera problem och fördelar med 

pumpteknik, underhåll av blodglukoskontroll 

och effekterna av byte till pumpbehandling som 

avser andra aspekter så som hem, socialt och 

skola. 

Föräldrarna beskrev genom användning av insulinpump så blev 

barnen mer hälsosamma med kosten, sömnmönstret förbättrades, de 

levde mer avslappnat och fick mer energi. Vissa föräldrar upplevde 

att täta kontroller av blodglukosnivån påverkade deras 

välbefinnande samt relation. Till en början förekom störd nattsömn 

då blodglukos kontroller och övervakning krävdes på natten för att 

upprätthålla och justera insulindosen. Insulinpumpen gjorde så att 

fler föräldrar kände att det var enklare att lämna barnen hos andra 

människor då pumpbehandling generellt gav bättre blodglukos 

kontroller och var mer stabil. 

Bowes, Lowes, Warner & 

Gregory 

Att undersöka föräldrars långsiktiga 

upplevelser av att ha ett barn med typ 1-

diabetes. 

Sorg var den känsla som föräldrarna påmindes mest om i samband 

med att deras barn blev diagnostiserade med typ 1-diabetes. Till en 

början upplevde föräldrarna att sjukdomen var svår att hantera, och 

vissa kände sig upprörda över att se eller ge barnen injektioner. 

Komplikationer som kan uppkomma med diabetes orsakade att 

många föräldrar kände sig stressade och ångestfyllda. Det fick även 

föräldrarna att känna sig oroliga och ledsna över barnens framtida 

hälsa. 



 

 

 

Forsner, Berggren, 

Masaba, Ekbladh & 

Lindholm-Olinder 

Definiera föräldrars erfarenheter av att ta hand 

om ett barn yngre än två år med diabetes 

mellitus som behandlas med kontinuerlig 

subkutan insulininfusion. 

Föräldrarna upplevde känslor som sorg, maktlöshet och orättvisa 

över att deras barn fått typ 1-diabetes. De upplevde även svårigheter 

att planera långsiktigt. Att hålla i barnet för att sticka med 

injektionsnålen för att ge insulin och att sticka barnet för ständiga 

blodglukoskontroller framkallade ångest, sorg och frustration. 

Insulinpumpen minimerade problem så som upprepade injektioner 

och det gjorde så att föräldrarna kände hopp igen. Att ha ett barn 

med typ 1-diabetes tog mycket uppmärksamhet från föräldrarna 

vilket gjorde att syskon blev bort prioriterade.   

Jönsson, Hallström & 

Lundqvist 

Beskriva föräldrars uppfattning av den 

utbildning som ges när deras barn nyligen blivit 

diagnostiserade med typ 1-diabetes.   

Föräldrarna till barn med nyupptäckt diabetes insåg vikten av att ha 

en fast struktur i sin vardag för att kunna ta hand om sitt barns 

diabetes. Föräldrarna beskrev hur diagnosen typ 1-diabetes 

medförde att de hamnade i chock. Många kände frustration då de 

inte förstod hur sjukdomen skulle hanteras. De upplevde även 

problem med hypoglykemi  kvällstid eller nattetid. Alla rutiner som 

sjukdomen medförde påverkade familjelivet och deras sociala 

situation. De kunde inte längre vara spontana då allt behövde 

planeras. 



 

 

 

Lawton, Waugh, Barnard, 

Noyes, Harden, Stephen, 

McDowell & Rankin 

Undersöka de svårigheter som föräldrarna 

möter för att uppnå den kliniska 

rekommendationen på blodglukosnivån, samt 

hur man kan stödja de för att optimera deras 

barns blodsockerkontroll.   

Föräldrarna beskrev ständig oro över för låg blodglukos, de flesta 

föräldrarna tänkte det värsta, att hitta sitt barn medvetslöst eller dött. 

Föräldrarna beskrev också svårigheter så som att reglera barnets 

måltid samt att planera för fysisk aktivitet. Genom att hålla rutiner 

och begränsa de fysiska aktiviteterna ansåg föräldrar att det kunde 

lättare att stabilisera barnets blodglukos. 

Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton 

Undersöka och beskriva erfarenheter av barn 

och deras föräldrar att leva med typ 1-diabetes 

från diagnos och framåt. 

Föräldrar upplevde att diagnosen påverkade barn-föräldrar 

relationen, då barnen blev beroende av sina föräldrar. Många 

föräldrar hade svårt att släppa tankarna runt sjukdomen. De 

upplevde även känslor som oro, ångest, sorg och förlust. 

Nurmi & Stieber-Roger Att undersöka hur föräldrar anser att deras 

betydelse har i relationen till barn med typ 1-

diabetes. 

Föräldrarna berättade hur de kände stigmatisering i sociala 

sammanhang när de gav barnet insulin injektioner. Samt hur de 

kände oro och rädsla över att lämna sitt barn på aktiviteter. Många 

föräldrar var oroliga då de inte kunde lita på att andra skulle 

upptäcka eller agera vid en diabetesrelaterad nödsituation. Detta 

skapade svårigheter med skolor. 

Patton, Clements & 

Goggin 

Beskriva föräldrars uppfattning om hälsosam 

kost när ett barn i familjen har typ 1-diabetes 

och identifiera de faktorer som relatera till 

föräldrarnas kosthantering hos småbarn. 

De vanligaste förändringarna som gjordes i kosten var 

begränsningar vad gäller sockerhaltiga drycker samt livsmedel med 

mycket socker så som ris, vitt bröd och kakor. Föräldrar som hade 

flera barn beskrev det som en utmaning. Vissa föräldrar gjorde så att 



 

 

 

alla barn fick äta samma mat med vissa undantag, detta bidrog till 

att barnet med typ 1-diabetes också konsumerade godis och andra 

kolhydrater när det erbjöds till syskon. Föräldrarna upptäckte 

svårigheter med att ge barnet rätt kost då det krävdes planering. 

Vissa påpekade också att det var dyrare med hälsosamma 

livsmedelsprodukter. 

Quirk, Blake, Dee & 

Glazebrook 

Förstå föräldrars uppfattning om hur barnets 

fysiska aktivitet påverkas av typ 1-diabetes och 

informera de som jobbar i praktiken med barn 

som har typ 1-diabetes. 

Föräldrarna ansåg att planering och förberedelser gjorde det möjligt 

för deras barn att delta i fysiska aktiviteter och att spontana 

aktiviteter bidrog till problem. Föräldrarna beskrev att det var som 

ett heltidsjobb att kontinuerligt behöva ta blodsockret, då det skulle 

tas före, under och efter aktiviteter. Ett mindre antal av föräldrarna 

som deltog beskrev att de undvek fysisk aktivitet på grund av denna 

utmaning att kontrollera blodglukossvängningarna hela tiden. 

Rankin, Harden, Noyes, 

Waugh & Lawton 

Att förstå hur föräldrar som vårdar små barn 

som använder insulinpumpar påverkas; att 

hjälpa till att tolka psykologiska utfall som 

rapporteras i kvantitativ forskning ; och att 

informera åtgärder av stöd till blivande 

föräldrar. 

Föräldrar beskrev hur de kände sig lättade över färre smärtsamma 

injektioner, då barnen bytt till insulinpump. Då barnen inte hade 

insulinpump rapporterade de flesta föräldrarna att de behövde ställa 

larm och avbryta sömnen för att ge insulin under bestämda tider. 

Många föräldrar upplevde att det krävdes fler blodglukos kontroller 

med insulinpump för att kunna räkna ut standarddoser. Föräldrarna 

oroade sig över att den konstanta insulintillförseln med 



 

 

 

insulinpumpen skulle förvärra sannolikheten med oupptäckta 

episoder av hypoglykemi, särskilt nattetid. 

Smaldone & Ritholz Att undersöka uppfattningar om psykosociala 

anpassningar i föräldraskap av småbarn med 

typ 1-diabetes från diagnos genom barndomen. 

Föräldrarna beskrev att de kände sig överväldigade och fyllda med 

självtvivel under första perioden då de skulle anpassa sig till 

diabetesvården. Vissa föräldrar kände även rädsla över att 

diagnosen, typ 1-diabetes, hade förändrat de barn som de tidigare 

kände. Många föräldrar oroade sig även över hur barnen skulle klara 

sig utan dom som stöd, i skolan, hos andra familjer och i framtiden. 

 

 

 

 


