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Sammanfattning: 
 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn. Det är 

en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och innebär att ungefär 700 barn i åldrarna 0–

15 år, drabbas årligen. Orsaken till diabetes typ 1, är ännu idag okänd.   

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka familjens påverkan av att ha ett barn 

(0–18 år) med typ 1 diabetes samt att beskriva undersökningsgrupperna i artiklarna.    

 

Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv design. Sökningarna av artiklarna som 

användes genomfördes i Cinahl där författarna hittade 11 artiklar; nio med en kvalitativ 

ansats och två med kvantitativ ansats. Båda författarna granskade artiklarna objektivt. 

 

Huvudresultat: I resultatet framkom det att föräldrarna påverkades negativt av barnets 

sjukdom, diabetes typ 1. Föräldrarna drabbades av stor oro och rädsla över barnets 

mående. Det var främst mammorna som drabbades av en stor oro medan fadern inte 

kände av samma oro. Mammorna led av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och 

kognitivt negativa känslor. Syskonen till barnet kände sig utanför och bortglömda av 

föräldrarna.      

      

Slutsats: Alla familjemedlemmar påverkades av att en familjemedlem insjuknade i 

diabetes typ 1. Både positiva och negativa känslor kunde uppkomma inom familjen. De 

vanligaste känslorna som föräldrarna upplevde när barnet fått diabetes typ 1 var stress 

och oro. Medans syskonen till barnen kände sig bortglömda och ensamma.      

    

Nyckelord: Diabetes typ 1, Familjens påverkan, Barn 0–18 år, Syskon.



 

 

 
Abstract  
 

 

Background: Type 1 diabetes is an autoimmune disease that primarily affects children. 

It is one of Sweden's most commonly occurring diseases. Which means that 

approximately 700 children between the ages of 0–15 years are affected annually. The 

cause of type 1 diabetes is still unknown to this date. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the family's impact of having a 

child (0–18 years) with type 1 diabetes as well as describing the groups in the articles. 

 

Method: A literature study with a descriptive design. The search for articles that were 

used were conducted in Cinahl where the authors found 11 articles; nine with a 

qualitative approach and two with a quantitative approach. Both authors reviewed the 

articles objectively. 

 

Main result: The results showed that the parents were adversely affected by the child's 

disease. The parents had a great concern of the child's misery. It was mainly the mothers 

who suffered, while the father was not aware at the same level. The mothers suffered 

from physical, mental, emotional, social and cognitive negative feelings. The siblings of 

the affected child felt outside and forgotten by the parents. 

     

Conclusion: All family members are affected by a family member having diabetes type 

1. Both positive and negative feelings can occur within the family. The most common 

feelings that the parents experienced when the child is given type 1 diabetes is stress 

and anxiety. While the siblings of the children felt forgotten and lonely. 

   

Keywords: Diabetes Type 1, Family Influence, Children 0-18 years. 
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Introduktion 
 

Diabetes 
 

Runt om i världen finns det både vuxna och barn som har diabetes och det beräknas vara 

över 300 miljoner som har sjukdomen idag. År 2035 tror forskarna att det kommer ske 

en ökning till ungefär 582 miljoner människor med diabetes. Det beräknas att det är 10–

15% av alla barn i världen som lider av typ 1 diabetes (Pociot 2016). Just Sverige är ett 

av de länder som har flest nydebuterade med diabetes typ 1 i åldrarna 0–14 år i världen 

Sjukdomen klassas som en folksjukdom som ökar bland barn i Sverige (Ericson & 

Ericson 2012). Ungefär 700 barn i åldrarna 0–15 år drabbas av sjukdomen varje år i 

Sverige (Pellmer, Wramner & Wramner 2012).  

Skillnaderna mellan diabetes typ 1 och typ 2 

 

Det finns flera olika typer av diabetes, de två vanligaste typerna är: diabetes typ 1 och 

diabetes typ 2. Skillnaderna mellan dessa olika typer är, att vid diabetes typ 1 har 

betacellerna som producerar insulin förstörts och därmed har insulinproduktionen 

upphört helt. Patienter med typ 1 diabetes måste behandlas med insulin hela sitt liv. Typ 

1 diabetes är en autoimmun sjukdom som vanligtvis uppkommer under barn och 

ungdomsåldern (Ericson & Ericson 2012). Vid diabetes typ 2 finns en del av 

insulinproduktionen kvar i betacellerna, dock inte tillräckligt (Hamilton, Knudsen, 

Vaina, Smith & Paul 2017). Den vanligaste typen av diabetes är typ 2 diabetes och 

drabbar oftast äldre människor (Ericson & Ericson 2012).   

Orsak till diabetes typ 1 

 

Det finns ingen tydlig orsak till varför typ 1 diabetes utvecklas. Forskarna tror att det 

kan vara en blandning av genetiska faktorer och miljöfaktorer (Reid 2013). Även 

Dammen-Mosand och Stubberud (2011) har olika teorier om vad som kan utlösa typ 1 

diabetes. Dessa är: virusinfektioner, kost, stress och miljö. Det finns ingen evidens på 

att dessa olika faktorer kan orsaka diabetes men forskarna tror att dessa faktorer kan ha 

en inverkan för utvecklingen av typ 1 diabetes (Dammen-Mosand & Stubberud 2011).   
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Behandling 

Den livsnödvändiga behandlingen av typ I diabetes är insulin. Det finns olika sorters 

insulin (humaninsuliner och insulinanaloger). Skillnaden mellan dessa är att 

humaninsulin är exakt likt det insulin en frisk människa producerar i sin bukspottkörtel. 

Medan insulinanaloger där är det en annorlunda aminosyrasekvens i insulinmolekylen. 

Dessa insuliner är proteinhormoner som gör att om de skulle sväljas skulle de snabbt 

brytas ner i mag-tarmkanalen. Därför ges insulin subcutant (under huden) med en 

spruta. Insulin kan även ges som en infusion eller som en intramuskulär injektion om en 

snabbare effekt önskas. Kosten är viktig i en diabetikers liv. Personen med diabetes bör 

tänka på att äta en kost med mycket fibrer, rätt fetter och rätt sorts kolhydrater. 

Kostrådgivning kan diabetiker få för att de ska få en ökad förståelse för hur de ska äta 

när de har diabetes och för att undvika att få ett alltför svajande blodsocker (Ericson & 

Ericson 2012).  

 Motion ökar insulinkänsligheten och bör utföras några gånger i veckan, för att på detta 

sätt kanske till och med sänka insulindoserna. Om en diabetiker motionerar minskar det 

risken för att drabbas av högt blodtryck, få förhöjda triglycerider och övervikt. Det är 

även bra för en diabetikers nedre extremiteter att motionera för att få en bättre 

blodcirkulation. När en diabetiker drabbas av sin sjukdom får de en bra stötning från sin 

diabetessjuksköterska. Beroende på vilken sorts diabetes patienten har går den antingen 

på sjukhuset eller till en hälsocentral. Där får patienterna både en teoretisk samt praktisk 

undervisning hur de ska gå tillväga och vad de ska tänka på vid sin diagnos. Efter detta 

får patienten träffa denna sjuksköterska några gånger per år för att se hur det går samt 

följa blodsockret Ericson & Ericson 2012. Om patienten sköter om sin diabetes och 

följer de råd som sjuksköterskan har informerat om förbättras och normaliseras 

livskvalitén (Dammen-Mosand & Stubberud 2011). Målet med diabetesbehandlingen är 

att hålla koll på blodsockret för att hålla det i en jämn och normal nivå och därigenom 

undvika komplikationer (Alotaibi, Alibrahim & Alharbi 2016).   
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Komplikationer 

 

Det finns akuta tillstånd vid diabetes men också allvarliga senkomplikationer. De akuta 

är: hypoglykemi och hyperglykemi. Vid hypoglykemi är blodsockret lågt och patienten 

kan bli medvetslös. Hyperglykemi är när blodsockret är för högt, oftast för att det råder 

brist på insulin i kroppen vilket kan leda till ketoacidos som är ett livshotande tillstånd 

(Dammen-Mosand & Stubberud 2011).   

 

Hur vuxna påverkas av diabetes typ 1 

 

En vuxen person med typ 1 diabetes utsätts för olika påverkan enligt McCarthy, 

Whittemore, Gholson och Grey (2016). Depressiva symtom är något som många vuxna 

med diabetes typ 1 drabbas av. Det är vanligt att ha en rädsla för att drabbas av en annan 

sjukdom och genom detta dö i förtid. Det framgår att det kan vara mycket krävande att 

bo och leva med någon som har typ 1 diabetes. Det är nämligen inte bara personen med 

diabetes som drabbas, utan även andra i dennes omgivning och familj. Det kan ses som 

en stor prövning, med tanke på den ständiga kontrollen och den leder till förändrade 

rutiner i vardagen (McCarthy et al. 2016). 

 

Hur barn påverkas av diabetes typ 1 

När ett barn drabbas av typ 1 diabetes leder det till stora och många förändringar för 

barnet vilket självklart påverkar barnets mående. Typ 1 diabetes är vanligt bland barn 

idag och med ett ökat antal insjuknanden i sjukdomen kan det leda till komplicerade 

komplikationer som hypoglykemi och ketoacidos. En av dessa komplikationer kan vara 

försämrad allmänhälsa i framtiden. När ett barn drabbas av typ 1 diabetes påverkas 

dennes livsstil, attityd och beteende för att stabilisera sjukdomens inverkan på barnet. 

Barn med typ 1 diabetes kräver uppmärksamhet och hjälp från sin familj och andra 

instanser för att kunna hantera påverkan av diabetes typ 1. Diabetes typ 1 är ett mycket 

svårhanterat och ett utmanande tillstånd för barnet (Alotaibi, Alibrahim & Alharbi 

2016).    
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Sjuksköterskans yrkesroll och ansvarsområde  
 

I Sjuksköterskans arbete ingår att aktivt ansvara för att ta till vara på det friska hos en 

patient. De skall också kunna särskilja hälsa och ohälsa. Sjuksköterskans arbete innebär 

också att uppmuntra och stötta patienten till att förändra sina levnadsvanor för att 

sjukdomen skall bli lättare att hantera (Willman 2014). Speciellt vid vård av barn med 

typ 1 diabetes är sjuksköterskans ansvar att ge god information om sjukdomen, dess 

behandling och egenvård både enskilt och i grupp där familjemedlemmar deltar. I 

gruppundervisningen kan det ingå en person som levt med sjukdomen under en längre 

tid, som informerar barn, vuxna och dess familjemedlemmar hur det är att leva med 

diabetes och vilka lösningar på olika problem som kan finnas (Hamilton et.al 2017). 

Målet med gruppundervisningen och informationen sjuksköterskan ger är att patienten 

och anhöriga ska kunna hantera sin diabetes på egen hand. Sjuksköterskan strävar efter 

att patienten ska känna sig trygg i sin egenvård och att kunna leva ett bra liv med 

sjukdomen (Dammen -Mosand & Stubberud 2011). När det gäller barn ställer de ofta 

mer raka frågor än vuxna som sjuksköterskan måste kunna svara på (Radell & Bredlöv 

2015). 

 

Familj och familjerelationer 
 

En familj kan se ut på olika sätt, den kan förklaras som en grupp där personen själv 

väljer vilka som ska ingå i familjen. Den närmaste sociala kontakten en individ har är 

med sina familjemedlemmar. En familj kan bestå av barn, syskon, föräldrar, mor och 

farföräldrar som alla kan påverkas av en familjemedlems sjukdom (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2014). När en familjemedlem blir sjuk är det extra viktigt att de sociala 

relationerna inom familjen fungerar och ger den drabbade rätt stöd (Radell & Bredlöv 

2015). Därför har sjuksköterskan samt all vårdpersonal en viktig uppgift genom att 

tillämpa fokuserad omvårdnad på ett lämpligt sätt för att ta hand om en hel familj där ett 

barn drabbats av en sjukdom. Utifrån Benzein, Hagberg och Saveman (2014) kan 

familjen få familjefokuserad omvårdnad som innebär att familjen är ett system där det 

uppmärksammas hur alla olika familjemedlemmar påverkar varandra samt att få en 

förståelse för hur alla individer upplever situationen. Det är viktigt att visa respekt för 

alla individers tolkningar. I denna omvårdnadsteori framgår det att människor har olika 

styrkor och resurser, både inre och yttre men att de inte används för att människorna inte 

vet att de kan använda dessa. Det är även viktigt att människorna ska ha tid till 
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eftertanke för att på detta sätt kunna utvecklas (Benzein, Hagberg & Saveman 2014). 

Närstående som exempelvis grannar, släktingar eller vänner kan ha en central roll för 

den drabbade och ibland kan en närstående vara mer stöttande än en familjemedlem 

(Carlsson & Wennman-Larsen 2014). Finns det ett syskon i familjen är det viktigt att 

syskonet får vara aktiv i vården av sin bror eller syster (Radell & Bredlöv 2015).  

 

Teoretisk referensram 

Miljön runt patienten är en viktig del för ett tillfrisknande (Jakobsson-ung & Lützén 

2014). En teoretiker som betonar att miljön är mycket viktig är Betty Neuman. Hon 

beskriver att miljön har en stor betydelse och inverkan på alla de olika beståndsdelarna 

och konstellationerna i hennes familjefokuserade omvårdnadsteori. Betty Neumans 

omvårdnadsteoretiska systemmodell beskriver att individer kan bestå av olika 

konstellationer som kan vara både en enskild människa, en familj eller en annan grupp 

av människor. Denna modell inriktar sig på att hela människan ska ses som en helhet 

som utgår från fem olika beståndsdelar. Den första beståndsdelen är den fysiska vilket 

innebär kroppens funktioner och hur den är uppbyggd. Den andra är psykiskt vilket 

innebär det inre måendet hos en person i relation till miljön. Nästa är den sociokulturella 

beståndsdelen vilket innebär påverkan och inverkan på förhållanden i det sociala och 

kulturella sammanhanget. Den fjärde beståndsdelen som har med utveckling att göra 

innebär åldersrelaterade förlopp och sysselsättningar. Den sista är den andliga 

beståndsdelen och den innebär vilken trosuppfattning en person har. Alla dessa 

beståndsdelar ska vara väl sammanhållna och miljön ska även ingå i dessa (Lawson 

2014). Genom att vårda människor utifrån dessa beståndsdelar som Neuman beskriver 

läggs fokus på hela människans välbefinnande. Istället för att bara lägga fokus på den 

sjuka kroppsdelen, kan en fysisk skada även leda till en psykisk skada. Neumans 

systemmodell beskriver familjens påverkan när en familjemedlem drabbas av en 

sjukdom. När en enskild familjemedlem upplever ohälsa påverkas även familjens hälsa 

till den sämre och påverkar därför familjen som helhet (Neuman & Fawcett 2011).      

                       

Problemformulering 
 

Dagens aktuella forskning visar att diabetes typ 1 kan leda till många olika besvär, 

komplikationer och försämrad livskvalitet. När ett barn drabbas av diabetes typ 1 är det 
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en hel familj som påverkas att sjukdomstillståndet. Familjen blir tvungen att anpassa sig 

och acceptera förändringar i livet och vardagen som sjukdomen medför. Vidare visar 

forskning att den största rädslan hos patienter som är drabbade av diabetes är att det kan 

leda till att man avlider i förtid. Antingen av sjukdomen i sig eller komplikationer som 

man drabbas av till följd av diabetes. Aktuell forskning visar också att det kan vara 

krävande och påfrestande att bo och leva med en person som är drabbad av typ 1 

diabetes. Det har också visat sig att det krävs extra mycket när ett barn drabbas av 

diabetes eftersom att det innefattar en stor och livsavgörande egenvård i hemmiljön.  

 

 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur familjen påverkas när ett barn i åldern (0–18 år) har typ 1 

diabetes samt att beskriva undersökningsgruppen i artiklarna.  

  

Frågeställningar 
 

1. Hur påverkas familjen när ett barn har typ 1-diabetes? 

2. Att beskriva det karakteristiska hos personerna som ingick i undersökningsgrupperna 

i de inkluderade artiklarna? 

 

 

Metod 
 

Design 
 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012) 

 

Sökstrategier och urvalskriterier 
 

Författarna använde databasen Cinahl, som enligt Polit och Beck (2012) är en pålitlig 

databas att använda vid sökandet av vetenskapliga artiklar inom vård och omsorg. I 

Cinahl gjordes sökningarna med hjälp av MW (Word in subjects) som innebär att 

databasen söker under olika ämnesrubriker (Polit & Beck 2012). Sökordet som började 

användas var MW Diabetes, type 1 AND Family. Begränsningarna som användes var 

att artiklarna skulle vara högst 5 år gamla, peer rewieved, på engelska samt all child. 
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 Nästa sökning som gjordes var (MW Diabetes, type 1) AND Parents. Samma 

begränsningar användes vid denna sökning förutom All child. Ännu en sökning som 

gjordes var MW Siblings AND Diabetes Type 1. Samma begränsningar användes även 

här men tog bort all child. Enligt Polit och Beck (2012) kan den booelanska söktermen 

AND användas för att begränsa sökresultatet. Nästa sökning som gjordes var en 

fritextsökning på SAGE journals (vård i norden) och då användes orden diabetes typ 1 

och syskon. SAGE journal är ett system där artiklar från ett specifikt förlag ingår.  Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle svara på syftet, vara vetenskapliga, vara 

empiriska studier som är primärkällor. Författarna använde sig både av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Se tabell 1 för sökord och sökordskombinationer.  

 

Tabell 1 Sökord och sökordskombinationer 

 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 
Inkluderade 

artiklar exklusive 

dubbletter 

Cinahl 5 år, engelska, Peer 

reviewed, All child, 

2017-10-02 

(MW ”Diabetes, 

Type 1”) AND 

family 

187 5 

Cinahl 5 år, engelska, Peer 

reviewed, 
2017-10-02 

(MW ”Diabetes, 

Type 1”) AND 

parents 

217 8 # 4 

SAGE 

journals 
5 år 
2017-09-12 

FT Diabetes 

Mellitus typ 1 och 

syskon 

3 1 

Cinahl 5 år 

2017-12-05 

(MW ”Siblings”)  

AND Diabetes 

type 1 

                      

Totalt: 

 

14 

 

 

 

421 

2 # 1 

 

 

  

 16 

FT – Fritextsökning, # = Dubbletter, MW = Word in subject  

 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
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Författarna läste titeln på alla artiklar, för att undersöka vilka som kunde vara relevanta 

för syftet. 421 titlar lästes och bland dessa valdes 405 stycken artiklar bort. De valdes 

bort för att de inte svarade på författarnas syfte och frågeställningar. Då återstod 16 

artiklar som författarna läste abstractet på var för sig. Av dessa 16 artiklar exkluderades 

5 stycken bort för att de heller inte svarade på studiens syfte och frågeställningar. 11 

stycken relevanta artiklar återstod till denna studie som svarade på syftet och 

frågeställningarna.  

 

 

Figur 1 flödesschema  

Dataanalys 
 

Författarna skrev ut och läste alla de 11 artiklarna som valts ut till detta arbete noggrant 

och enskilt. Sedan diskuterades resultatet som framgick i artiklarna, för att utröna om 

författarna uppfattat dem lika. Frågeställningarna i detta arbete besvarades genom att 

läsa resultatet och studera undersökningsgrupperna i artiklarna. Resultatet i artiklarna 

färgkodades och utifrån litteraturstudiens frågeställningar som är Hur påverkas familjen 

när ett barn har typ 1 diabetes? och Hur ser undersökningsgrupperna ut i artiklarna? 

Detta ledde fram till tre olika underrubriker utifrån likheter och olikheter. Enligt Polit 

och Beck (2012) beskriver de att det är bra att använda olika färgkoder i arbetet, för att 

lättare kunna se vilka som säger samma sak i artiklarna. Artiklarna färgkodades därför 

utifrån skillnader och likheter med olika färg vilket ledde fram till att författarna kunde 

Sammanlagt hittades 421 artiklar. Alla dessa titlar 
lästes. 

405 artiklar exluderades bort eftersom deras titel 
inte var relevant till syfte och frågeställningar.

Författarna läste abstractet på de 16 återstående 
artiklarna .

5 artiklar exluderades bort då det inte var 
relevanta till studien.

Då återstod 11 artiklar som användes i resultatet. 
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urskilja olika kategorier. Se bilaga 1. För att få en överskådlig blick över artiklarna 

presenteras syfte och resultat i en tabell, se bilaga 2. 

 

Etiskt Övervägande 
 

Polit & Beck 2012 menar att artiklarna ska granskas och bearbetas på ett objektivt sätt 

där falsifiering eller plagiering inte använts. Resultatet från artiklarna har granskats och 

framhävts utan att författarnas egna uppfattningar och åsikter kommer fram. Ingen 

falsifiering eller plagiering förekommer i studien.   

 

Resultat 
 

Denna studie är gjord på 11 vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar redovisas i löpande 

text och överskådligt i två tabeller, bilaga 1 samt bilaga 2. Resultatet redovisas i löpande 

text utifrån de teman (underrubriker) som framkom: hela familjen påverkades både 

positivt och negativt, stöd och information som föräldrarna saknade samt beskrivning 

av undersökningsgruppen. Avslutningsvis presenteras resultatet av 

undersökningsgruppen i artiklarna utifrån antal deltagare, kön på föräldrarna, barnets 

ålder, antal år med diabetes.    

 

 

 

Hela familjen påverkades både positivt och negativt   
 

Enligt Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson (2013) påverkades hela familjen både 

positivt och negativt när ett barn i familjen drabbades av typ 1 diabetes. Både gifta och 

skilda föräldrar upplevde att de samarbetade bättre inom familjen. De skilda föräldrarna 

upplevde även att de kom varandra närmare efter diabetesdiagnosen (Jönsson, 

Lundqvist, Tiberg & Hallström 2015) Modern påverkades mer negativt än fadern i 

familjen, när barnet drabbades av diabetes typ 1 (Kobus & Imelia 2015). Enligt Kobus 

och Imelia (2015) påverkades mamman mycket negativt genom upplevelser av högre 

belastningsnivåer och mycket stress, medan fadern inte kände samma belastning och 

stress. De känslor som påverkades mest hos mammorna var de emotionella-, fysiska-, 

sociala- samt kognitiva känslorna på grund av barnets diagnos typ 1 diabetes. Enligt 

Jönsson et al (2015) beskrivs det också att den psykiska hälsan påverkade mammorna 
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negativt. Den negativa psykiska ohälsan uppkom genom den ständiga kontrollen av 

barnet diabetes vilket tömde mamman på energi och gav henne psykisk ohälsa.  Det 

beskrivs även att mödrarna påverkas mer negativt och hade en lägre livskvalité och en 

ökad oro över barnets mående, än fadern. Enligt Jönsson et al. (2015) framkom det att 

mammorna hade ett större ansvar över barnet än fadern. Mödrarna hade ett större 

kontrollbehov som ledde till fler negativa faktorer med fysiska, psykiska och sociala 

konsekvenser. Efter att barnet levt med diagnosen typ 1 diabetes under ett års tid hade 

mödrarna svårare att prata kring diagnosen än fadern (Jönsson et al. 2015).   

Föräldrarna blev mycket bedrövade över nyheten om barnets diabetes typ 1, vilket ledde 

till drastiska förändringar i familjens levnadsvanor. De upplevde även en stor stress och 

chock över all den information som läkaren gav för att hålla koll på barnets diabetes. 

Positivt var dock att det alltid fanns ett telefonnummer till diabetes utbildad personal 

som föräldrarna kunde kontakta vid frågor vilket gav föräldrarna ökad trygghet 

(Boogerd, Maas-van schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak 2016; Rankin et. al 2016). 

 

Föräldrarna upplevde att det var väldigt påfrestande och mödosamt att andra människor 

tittade konstigt på deras barn, när de skulle ta sitt insulin offentligt (Nurmi & Stieber-

Roger 2012). Föräldrarna upplevde en stor rädsla och oro över barnets diabetes. 

Föräldrarna ändrade sina arbetstider till kortare och mer flexibla, för att undvika att 

tappa kontrollen över barnets mående. Föräldrarnas hela jobbkarriär påverkades negativt 

eftersom de fokuserade på barnet med typ 1 diabetes (Herbert et al. 2015; Nurmi & 

Stieber-Roger 2012; Herbert, Wall, Monaghan & Streisand 2017). 

 

Föräldrarnas ansvar förändrades också genom att det kändes som att de hade småbarn 

igen. Utifrån Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson (2013) uppgav föräldrarna att 

det var jobbigt att behöva planera sin vardag och fritid. En negativ påverkan på familjen 

var svårigheten att göra spontana aktiviteter, vilket påverkade syskonen och föräldrarna 

(Huus, Castor, Rosander & Enskär 2012). Enligt Wennick & Huus 2012 beskrevs det att 

syskonen levde ett mer strukturerat liv än tidigare. Syskonen till barnet med typ 1 

diabetes upplevde att spontana aktiviteter uteblev på grund av att livet och vardagen 

måste planeras för att sköta om syskonets diabetes.    

Syskonen påverkades på olika sätt när deras syskon blev drabbad av diabetes typ 1. Den 

påverkan som de upplevde, var att de kände sig chockade och oroliga över deras 
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syskons sjukdom. Syskonen kände sig utanför för att föräldrarna bara riktade 

uppmärksamheten på barnet med diabetes. De hade också en oro över att själv drabbas 

av diabetes i framtiden (Huus, Castor, Rosander & Enskär 2012).   

 

 

 

Stöd och information som föräldrarna saknade 
 

Enligt Rankin et al. (2016) var det många föräldrar och syskon i familjen som ville att 

andra föräldrar som drabbats skulle hjälpa dem att förklara hur de kunde gå tillväga, 

både för att minska risken för att barnet blir upprört och ledset, när det skulle injicera 

insulin, men även hur man kunde förklara för barnet att medicin måste tas hela livet. 

Föräldrarna påverkades mycket negativt som t.ex. att de blev bedrövade, förkrossade, 

chockade och behövde därför ett stort stöd från andra föräldrar samt vårdpersonal när 

deras barn fick sjukdomen diabetes typ 1.  

Enligt Boogerd et al. (2015) och Huus et. al 2012 var psykologkontakt något som hela 

familjen var i behov av och hade uppskattat, att få prata med någon utomstående om 

sjukdomen och rollen som föräldrar vid barndiabetes. Något föräldrarna tyckte 

saknades, var ett internetverktyg där all information om sjukdomen diabetes typ 1 kunde 

finnas. En funktion i internetverktyget som hade uppskattats av föräldrarna var en 

”frågor- & svar-kategori”. Informationen i internetverktyget kunde rikta sig till alla 

inom familjen och olika instanser, som t.ex. skolan. Det skulle vara lättare att skriva ut 

ett informationsblad som kunde ges till skolan som en del i utbildningen, för att kunna 

sköta om barnet med diabetes.  

Om föräldrarna hade haft tillgång till internetverktyget skulle de påverkas mer positivt 

genom snabbare svar på vissa frågor. Även att föräldrarna skulle undgå att informera 

skolan om sjukdomen och istället ge ut ett informationsblad om diagnosen.  Enligt 

Nurmi och Stieber-Roger (2012); De Cassia Sparapani et al (2017) framkom det att 

föräldrarna uppfattade att skolpersonalen var dåligt utbildade inom typ 1 diabetes. 

Föräldrarna tyckte att skolan borde ha mer kunskap om diabetes typ 1, med tanke på hur 

vanligt förekommande det är. En konsekvens av detta kunde vara att när ett barn med 

diabetes blir medvetslös och skolan inte visste hur de ska agera utan ringer mamman 

och väntar på att hon ska anlända. Detta påverkade hela familjen eftersom föräldrarna 

alltid måste vara tillgänglig ifall barnet blev sjukt när de är i skolan. (De Cassia 

Sparapani et al 2017).  
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Beskrivning av undersökningsgruppen 
 

 

Undersökningsgrupperna i de 11 inkluderade artiklarna granskades utifrån; antal 

deltagare, kön på föräldrarna, barnets ålder samt antal år barnet haft diabetes. 

 

 

 

 

Antal deltagare 

Undersökningsgrupperna bestod av 672 deltagare vilket innefattar föräldrar och barnen 

med typ 1 diabetes. Som minst ingick 13 deltagare i en studie Nurmi och Stieber-Roger 

2012 och som mest 200 deltagare i en annan studie (Kobos & Imelia 2015).  

I de andra artiklarna varierade antalet deltagare mellan 13–200 personer (Booegerd et al 

2015; De Cássia Sparapani et al. 2017; Herbert et al. 2017; Herbert et al. 2015; Huus et 

al. 2012; Rankin et al. 2016; Sparud-Lundin; Hallström & Erlandsson 2013). I en av 

artiklarna framgick det inte hur många föräldrar som deltog (Jönsson et al. 2015). 

 

Kön på föräldrarna 

Könen som ingick i artiklarna var både kvinnor och män. Det var föräldrarnas kön som 

undersöktes (Booegerd et al 2015; De Cássia Sparapani et al. 2017; Herbert et al. 2017; 

Herbert et al. 2015; Huus et al. 2012; Nurmi & Stieber-Roger 2012; Rankin et al. 2016; 

Sparud-Lundin; Hallström & Erlandsson 2013; Jönsson et al. 2015). I studien av Kobus 

och Imiela 2015 ingick det endast kvinnor. I många artiklar användes ordet föräldrar då 

det inte gick att avgöra hur många kvinnor eller män det var (Herbert et al. 2015; Huus 

et al. 2012; Rankin et al 2016; Herbert et al. 2017; Booegerd et al 2015; Sparud-Lundin, 

Hallström & Erlandsson 2013) Nurmi & Stieber-Roger 2012; Wennick & Huus 2012). I 

två av artiklarna framgår ej könen (De Cássia Sparapani et al. 2017; Jönsson et al. 

2015). 

 

Åldrarna på barnen med typ 1 diabetes 

Åldrarna på barnen med typ 1 diabetes varierade stort i alla artiklar, dock inte en artikel 

där det inte framgick någon ålder Sparud-Lundin, Hallström 2013. Det yngsta barnet 

med typ 1 diabetes som ingick i studien var 1 år (Rankin et al 2016) De äldsta som 
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ingick i artiklarna var 18 år. (Booegerd et al 2015; De Cássia Sparapani et al. 2017; 

Herbert et al. 2017; Herbert et al. 2015; Huus et al. 2012; Kobos & Imelia 2015; Nurmi 

& Stieber-Roger 2012; & Erlandsson 2013; Jönsson et al. 2015; Wennick & Huus 

2012).   

 

Antal år som barnen haft diagnosen 

Enligt De Cássia Sparapani et al. 2017; Herbert et al. 2017; Herbert et al. 2015; Huus et 

al. 2012; Kobos & Imelia 2015; Nurmi & Stieber-Roger 2012; Sparud-Lundin; 

Hallström & Erlandsson 2013; Jönsson et al. 2015) framkom det att barnet hade haft 

diagnosen minst 6 månader. I dessa studier gjorda av (Booegerd et al 2015; Rankin et al 

2016; Sparud-Lundin; Hallström & Erlandsson 2013; Wennick & Huus 2012) framgick 

det inte hur länge barnet hade haft diagnosen typ 1 diabetes.   

 

Geografisk spridning  

Hälften av artiklarna som användes, utfördes i USA (Herbert et al. 2015; De Cassia 

Sparapani et. al 2017; Herbert et al. 2017; Booegerd et al 2015; Nurmi & Stieber-Roger 

2012      

4 av de 11 artiklarna utfördes i Sverige Huus et al. 2012; Sparud-Lundin, Hallström & 

Erlandsson 2013; Jönsson et al. 2015; Wennick & Huus 2012. 

De två återstående artiklarna utfördes en i Polen (Kobos & Imelia 2015) och en på 

Irland Rankin et al 2016.  

 

Diskussion  
 

 

Huvudresultat 
 

Syftet med studien var att studera hur familjen påverkades när ett barn i familjen 

drabbades av typ 1 diabetes. Det som framkom i resultatdelen var att hela familjen 

behövde mer stöd när deras barn drabbades av diabetes typ 1. Det framkom också att det 

finns alldeles för lite kunskap om diabetes inom skolan. Det ledde till att barnet och 

familjen med diabetes typ 1 blev hårt drabbade och kunde påverka föräldrarnas jobb och 

karriär. Rutinerna inom familjen förändrades drastiskt när barnet insjuknade i 

sjukdomen vilket innebar att de inte kunde vara lika spontana som tidigare. När ett barn 

i familjen får typ 1 diabetes blir föräldrarna väldigt upptagna av att hjälpa det sjuka 
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barnet, vilket många gånger ledde till att andra syskon i familjen kände sig bortglömda 

och övergivna av föräldrarna. Något föräldrarna uppskattade och upplevde positivt var 

att de alltid kunde få kontakt med sjukvården när de behövde. Om t.ex. de hade några 

viktiga frågor som de kände sig osäkra på när det gällde barnets diabetes kunde de 

kontakta sjukvården och få den hjälp de behövde. Undersökningsgruppen i artiklarna 

granskades och där framkom det att 696 föräldrar ingått i studierna vilket är ett högt 

deltagande. Det framkom också att både kvinnor och män ingick i studien vilket ledde 

till bra evidens för att se hur båda könen påverkades. 

 

Resultatdiskussion 
 

Enligt Herbert et al. (2015); Nurmi & Stieber-Roger (2012); Jönsson et al. (2015) 

framkom det att föräldrarna i dessa artiklar kände rädsla för att lämna över sitt barn med 

typ 1 diabetes och ansvaret till någon utomstående. Det för att typ 1 diabetes kan leda 

till ett livshotande tillstånd. Även Lindström, Åman, Lindahl-Norberg, Forssberg och 

Anderzén-Carlsson (2012) framkom det att föräldrarna kunde drabbas av oro över att 

lämna bort barnet med typ 1 diabetes eftersom föräldrarna då inte hade någon kontroll 

över barnets diabetes. Författarna till föreliggande litteraturstudie har förståelse för 

föräldrarnas oro att lämna över ansvaret för barnet till andra personer. Genom att bygga 

upp en god kontakt med få inblandade kring alla barn med diabetes, kunde föräldrarna 

ge dessa personer den optimala informationen de behövde för att ta hand om barnet på 

bästa sätt. Genom detta blev det även lättare för föräldern att lämna över ansvaret och 

lita på personen. Enligt Kobus och Imelia (2015) var det viktigt att mamman också 

kunde lita på att hennes partner kunde ge ut information på rätt sätt och kunde ta hand 

om barnet på egen hand. Mammorna uppgav också att de alla timmar om dygnet ville 

ha ansvar över barnets diabetes på grund av det stora kontrollbehovet. Det 

kontrollbehov de hade tog all deras energi vilket ledde till negativa fysiska, psykiska 

och sociala konsekvenser. Enligt Lindström et al. (2017) beskrevs det att mödrarna 

ansåg att fadern inte tog sitt ansvar, som exempelvis att fadern inte vaknade på natten 

när larmet ringde om att kontrollera blodsockret på barnet. På detta sätt blev mamman 

orolig över att fadern inte skulle kunna ta eget ansvar över barnet. Det var viktigt att 

båda föräldrarna var delaktig i vården av barnet och stöttade varandra. I den 

familjefokuserade omvårdnaden beskriver Neuman att man måste ha förståelse för att 

individer upplever situationer på olika sätt (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). Vid 

användningen av familjefokuserad omvårdnad menar Neuman att familjemedlemmar 
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kom närmare varandra efter ett svårt besked som t.ex. vid en sjukdomsdiagnos. De kom 

närmare varandra genom att de nu förstod mer om sjukdomen och var väl insatt i den. 

(Lawson 2014).    

 

Något annat alla föräldrar upplevde som negativt var att livet blev mer komplicerat 

genom den noggranna planering som behövdes där inga spontana aktiviteter kunde 

förekomma (Sparud-Lundin, Hallström & Erlandsson 2013; Lindström et al. 2017).  

Enligt Lindström et al. (2017); Jönsson et al. (2015) påverkades mammorna mer 

negativt än papporna när barnet drabbades av typ 1 diabetes. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie uppfattade detta som att papporna inte såg samma allvar i 

sjukdomen som mammorna gjorde. Papporna hade lättare att acceptera 

sjukdomsdiagnosen medan mammorna fortfarande inte accepterade barnets sjukdom. 

Utifrån Jönsson et al. (2015) studie beskriver de att när barnet haft diagnosen mer än ett 

år hade papporna även då lättare att prata om diagnosen än mammorna. Enligt Sparud-

Lundin, Hallström och Erlandsson (2013) framkom det att både gifta och skilda 

föräldrars kontakt blev bättre och mer konstant efter diabetes typ 1 diagnosen.        

Författarna till en av artiklarna pratade om att syskonen till barn med typ 1 diabetes blev 

bortglömda. Att allt kretsar kring barnet med diabetes och syskonet blev därför utanför 

inom familjen (Huus et al. 2012). Författarna anser att föräldrarna bör tänka på att 

diabetesdiagnosen påverkar alla, inte bara barnet. Genom detta ingår även familjen i 

vården. Neuman benämnde att den familjefokuserade omvårdnaden ska vara fokuserad 

på hela familjen vilket var extra viktigt i denna situation när syskon och föräldrar 

påverkades känslomässigt på grund av barnets diagnos (Lawson 2014).  Om föräldrarna 

gjorde som de pratade om i en annan artikel att där behandlade föräldrarna hela familjen 

lika och där blev inget syskon utanför (Rostami, Parsa-Yekta, Ghezeljeh & Vanaki 

2014). För att bevisa god evidens i arbetets resultat hittade författarna till föreliggande 

litteraturstudie ännu en artikel om syskon som kände sig utanför inom familjen vilket 

styrkte det som resultatet visade (Wennick & Huus 2012).  

   

Betty Neuman är en teoretiker som belyste att en individ kan ingå i en konstellation med 

andra människor som kan vara en familj eller en annan grupp av människor. Hon 

menade också att man ska se individen ur ett helhetsperspektiv: fysiskt, psykiskt, 

socialkulturellt och utveckling. Även miljön var en viktig del i hennes teori som ska 

ingå i alla de här beståndsdelarna. En av orsakerna till detta tror författarna till 
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föreliggande litteraturstudie kan vara liksom Neumans teori att man ser individen som 

en konstellation eller en familj. Genom att uppmärksamma alla dessa delar som 

Neuman belyste vårdas hela individen på olika plan (Lawson 2014).  

 

Sjuksköterskans ansvar vid vård av barn med typ 1 diabetes innebär att stötta och vårda 

hela familjen. Målet med vården är att patienten ska känna sig trygg och kunna 

behandla sin sjukdom i hemmet med hjälp av anhöriga. Sjuksköterskan har också ett 

ansvar att uppmuntra patienten till att förändra sina levnadsvanor till det bättre utifrån 

sjukdomen (Dammen-Mosand & Stubberud 2011; Willman 2014).  

 

Metodologiska aspekter - undersökningsgruppen 
 

Ursprunget av undersökningsgruppen är viktig att belysa för att denna studie skall 

kunna tillämpas runt om i världen (Polit & Beck 2012). I resultatet använde sig 

författarna till föreliggande litteraturstudie av artiklar från fyra olika länder där hälften 

av länderna som beskrevs var från USA. Resterande artiklar var fyra från Sverige, en 

från Polen samt en från Irland. 

En styrka i denna studie är att den delvis kan användas i Sverige eftersom fyra av 

undersökningsgrupperna har sitt ursprung där. Eftersom bara fyra länder var 

inkluderade i denna studie är det svårt att tillämpa den runt om i resten av världen.     

 

 

Antal deltagare 

 

Antalet deltagare i artiklarna varierade stort, det finns både fördelar och nackdelar med 

detta. Enligt Polit och Beck 2012 är en fördel att det är lättare att dela med sig av 

känslor vid ett mindre antal deltagare. I studien av Nurmi och Stieber-Roger (2012) 

underlättade det att dela med sig av deras känslor eftersom endast 13 deltagare deltog i 

denna studie. Dock är det sammanlagda antalet artiklar stort vilket leder till en bra 

evidens. Enligt Polit och Beck (2012) är användandet av kvalitativa artiklar med ett 

stort deltagande svårt att använda i resultatet, därför är detta en nackdel i författarnas 

litteraturstudie. Detta kan ha lett till att alla deltagare inte vågat berätta om deras 

innersta känslor och hur de påverkades egentligen. 
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Könet på föräldrarna 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie eftersträvade en mer jämställd 

könsfördelning i artiklarna. Flest mammor deltog i studierna vilket gjorde att pappornas 

påverkan och erfarenheter inte framgick lika framträdande som mammornas. I många 

artiklar använde det sig av ordet föräldrar då författarna till föreliggande litteraturstudie 

inte vet vilka av de som sa vad (Herbert et al. 2015; De Cassia Sparapani et. al 2017; 

Huus et al. 2012; Rankin et al 2016; Herbert et al. 2017; Booegerd et al 2015; Sparud-

Lundin, Hallström & Erlandsson 2013; Wennick & Huus 2012). 

 

Ålder på barnen 

 

Åldern på barnen med diabetes typ 1 i artiklarna var mellan 1–18 år men detta varierade 

i alla artiklar. Utifrån Nurmi och Stieber Roger (2012) var undersökningsgruppen i 

åldrarna 7–17 år. Det är olika hur barn i olika åldrar var beroende av sin familj, därför 

var det bra att deltagarna i artiklarna var inom ett stort åldersspann. Detta har lett till att 

författarna till föreliggande litteraturstudie kan ge en stor bild av hur familjerna 

påverkas (Polit & Beck 2012). 

 

Antal år med sjukdomen diabetes typ 1 

I alla artiklarna varierade antalet månader med sjukdomen från minst 6 månader till 

minst ett år. De artiklar där barnen haft sjukdomen i minst 6 månader var Herbert et al. 

(2015); Herbert et al. (2017); Kobus och Imelia (2015). Artiklarna där barnen hade haft 

sjukdomen i minst ett år var Jönsson et el. (2015); Nurmi & Stieber Roger 2012; De 

Cassia Sparapani et al. (2017). I en av artiklarna ville författarna att barnen skulle ha 

haft diagnosen minst 8–10 månader (Sparud-Lundin; Hallström och Erlandsson 2013. I 

dessa artiklar framgår det ej hur länge barnen haft sjukdomen Boogerd et al. (2015); 

Huus et al (2012); Rankin et al. (2016); Wennick & Huus (2012). Antal år med diabetes 

typ 1 är relevant för författarna till föreliggande litteraturstudie att ta tillvara på för att 

påverkan på familjen kan bero på hur länge barnen haft diagnosen (Rankin et al. 2016).   
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Metoddiskussion 
 

Författarna har valt att göra en beskrivande litteraturstudie för att det intresserar oss att 

ta reda på hur närstående påverkas av ha ett barn i familjen som har en diabetesdiagnos. 

I denna litteraturstudie har författarna använt sig av 10 artiklar, 8 stycken kvalitativa och 

2 stycken kvantitativa. Med kvalitativa artiklar undersöks vilka erfarenheter 

människorna har och är därför bra att använda när författarna till föreliggande 

litteraturstudie ska undersöka hur familjen påverkas (Polit & Beck 2012). Enligt Polit 

och Beck (2012) var kvalitativa artiklar bra att använda i en litteraturstudie för att det 

finns mycket givande information i den sortens artiklar. Därför är det en styrka i denna 

studie att använda mest kvalitativa artiklar enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie för att syftet i denna studie är att beskriva hur familjen påverkas. 

Däremot har författarna valt att ta med de två kvantitativa artiklarna för att de svarade 

bra på syftet och frågeställningarna. Därför är det bra att använda både kvalitativa och 

kvalitativa artiklar för att få ett mer tillförlitligt arbete (Polit & Beck 2012). Något 

författarna inkluderade i deras studie var att artiklarna skulle vara primärkällor och 

empiriska studier. Dessa användes för att primärkällor innebär enligt Polit och Beck 

(2012) att den mest väsentliga informationen framkommer där de sammanställer flera 

olika primärkällor.  

  

Författarna till föreliggande litteraturstudie använde sig av databasen Cinahl som enligt 

Polit och Beck (2012) omfattar området omvårdnad. Databasen Cinahl gav författarna 

ett stort antal träffar vilket ledde till att det räckte endast med en databas. En svaghet i 

denna studie kan vara att författarna bara använt sig av en databas vilket kan ha lett till 

att stort antal artiklar missats. Eftersom databasen pubmed enligt Polit och Beck (2012) 

också var relevant att använda sig av vid en omvårdnadsstudie.  

I föreliggande litteraturstudie använde författarna MW (word in subject) som på ett 

enkelt sätt kan få fram artiklar under en viss kategori. Detta gör att sökningen smalnas 

av mer specifikt till de kategorier av ämne som författarna söker efter (Polit & Beck 

2012). För att författarna skulle få ner antalet träffar på artiklar som de hittade användes 

booelanska söktermen AND. Genom att använda AND förminskas sökningen och 

genom detta blir det färre antal artiklar att gå igenom och artiklarna är mer specifika till 

det område som litteraturstudien skall beskriva (Polit & Beck 2012). För att förminska 

sökningen och antalet artiklar använde sig författarna till föreliggande litteraturstudie av 
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begränsningar som enligt Polit och Beck (2012) också kan göra att sökningen blir 

inriktad till området och kan tidsbegränsa artiklarna. Begränsningarna författarna 

använde sig av var att artiklarna inte skulle vara äldre än 5 år, på engelska och peer 

reviewed. Vid en sökning när författarna fick ett för stort antal lade de till 

begränsningen “all child” för att författarna ville ha ett mindre antal artiklar. En sökning 

med siblings som cinahlheadings gjordes också för att det har med studiens syfte att 

göra, dock hittade inte författarna några artiklar som var relevanta för denna studie. När 

författarna istället använde MW siblings hittade de en artikel om syskon som de kunde 

ha med i studiens resultat. Författarna till föreliggande litteraturstudie använde sig inte 

av sökordet syskon i Cinahl-sökningen genom detta kan det ha lett till att relevanta 

artiklar om syskon fallit bort, det kan därför ses som en svaghet i uppsatsen.   

 

Några av inklusionskriterierna som författarna använde sig av var att barnen i studien 

skulle vara i åldrarna 0–18 år och att studierna skulle svara på författarnas syfte och 

frågeställningar. Författarna till föreliggande litteraturstudie tog ingen hänsyn till kön på 

de som ingick i studien. De artiklar som exkluderades bort var de som inte uppfyllde 

författarnas inklusionskriterier. När författarna skulle svara på studiens syfte använde de 

sig av att färgkoda artiklarnas resultat för att kunna urskilja till vilken underrubrik de 

olika delarna skulle tillhöra. Detta gjordes av båda författarna till föreliggande 

litteraturstudie för att undvika feltolkningar vilket kan leda till en styrka i studien. Även 

en styrka kan vara som finns i studien att ett stort antal artiklar om föräldrarnas 

upplevelser har sökts fram vilket lett till en god evidens och studien blir därför mer 

pålitlig. Författarna anser att ett fåtal artiklar hittades inom området hur syskon 

påverkades vilket ledde till en osäker evidens. 

 

 

  

Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Denna studie genomfördes för att författarna till föreliggande litteraturstudie anser att 

grundutbildade allmänsjuksköterskor har för lite kunskap och utbildning om 

barnsjukdomen typ 1 diabetes samt hur det påverkar familjen. En allmänsjuksköterska 

kan möta barn och familjer med typ 1 diabetes i olika instanser inom vården, vilket gör 

det viktigt att ha rätt kunskap för att bemöta hela familjen på rätt sätt och ge dem den 

stöttning och omvårdnad som behövs. Det finns även andra instanser i samhället som 
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har för lite kunskap för att ta hand om ett barn med typ 1 diabetes t.ex. om ett barn med 

diabetes typ 1 får ett blodsockerfall i skolan har lärarna inte någon kunskap om hur de 

ska hantera situationen. Får barnet inte rätt hjälp kan detta leda till stora konsekvenser 

för barnet som exempelvis att de blir medvetslösa och att de längre fram i livet kan 

drabbas av förkortad livslängd på grund av många ketoacidoser. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mer forskning om hur familjen 

påverkas behövs för att kunna tillgodose familjens behov av stöd och hjälp när ett barn 

får diabetes typ 1. Alla familjemedlemmar reagerar olika vid ett sjukdomsbesked. 

Syskons reaktion är viktig att uppmärksamma eftersom det finns för lite forskning om 

syskons påverkan idag. Det finns mycket forskning om hur föräldrarna påverkas men 

det måste forskas mer om hur sjuksköterskan kan hjälpa de på bästa sätt.  

   

 

Slutsats 
 

Det som framkom av studien var att familjen upplevde både positiva och negativa 

erfarenheter när deras barn fick diagnosen typ 1 diabetes. Denna sjukdom är livslång 

och påverkade även familjen längre fram i livet. Alla familjemedlemmar påverkades på 

olika sätt när barnet fick diagnosen typ 1 diabetes. Syskonen kände sig ofta bortglömda 

medan föräldrarna var mer stressade och oroliga över hela situationen med det andra 

barnet och dennes typ 1 diabetes. Genom att föräldrarna var stressade och oroliga 

påverkade det deras jobbkarriär negativt genom t.ex. förkortad arbetstid. Detta för att 

alltid kunna ta hand om barnets typ 1 diabetes. Allmänsjuksköterskan har i uppgift att 

stötta och hjälpa hela familjen genom sjukdomen, det behövs även en bredare kunskap 

om diabetes typ 1 runt om i samhället. 
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Bilaga 1 – Metodologisk matris 
 

Författare Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Boogerd E, 

maas-van 

schaaijk N, 

Noordam C, 

marks H & 

Verhaak C 

2015 

USA 

Parents’ 

experiences, 

needs, and 

preferences in 

pediatric 

diabetes care: 

Suggestions for 

improvement of 

care and the 

possible role of the 

Internet. A 

qualitative study 
 

Kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 34 

föräldrar  

Kön: mammor och 

pappor 

Barnets ålder: 2-12 år 

Antal år med 

diabetes: framgår ej  

Fokusgrupps intervjuer Innehållsanalys 

Herbert L, 

Clary L, Owen 

V, Monaghan 

M, Alvarez V 

& Streisand R 

2015 

USA 

Relations among 

school/daycare 

functioning, fear of 

hypoglycaemia and 

quality of life in parents 

of young children with 

type 1 diabetes 

Kvantitativ 

ansats 

Antal deltagare: 134 

föräldrar 

Kön: Mammor och 

pappor 

Barnets ålder:  

1-6 år 

Antal år med diabetes: 

Haft diagnosen i minst 6 

månader. 

Beskrivande korrelations- och 

tvärsnittsförälderrapport av 

frågeformulär 

Chi square 
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Hebert L, Wall 

K,Monaghan M 

& Streisand R 

2017 

USA 

Parent employment and 

school/daycare 

decisions among parents 

of young children with 

type 1 diabetes. 

Children's Health Care, 

 
 

Kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 134 

föräldrar  

Kön: mammor och 

pappor 

Barnets ålder: 1-6 år 

Antal år med 

diabetes: minst 6 

månader 

Intervjuer 

Öppna frågor 
 

 

 

 

 

Ramanalys 

Huss K, 

Castor M, Ek-

Rosander C & 

Enskär K 

2012 

Sverige 

Hur syskon påverkas 

av att ha en bror eller 

syster med diabetes- 

ett föräldraperspektiv 

Kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 28 

föräldrar 

Kön: Mammor och 

pappor 

Barnets ålder: 4-17 år 

Syskons ålder: 1-24 år 

Enkät undersökning Induktiv analys 

Jönsson L, 

Lundqvist P, 

Tiberg I & 

Hallström I 

2015 

Sverige 

Type 1 diabetes – 

impact on children and 

parents at diagnosis and 

1 year subsequent to the 

child’s diagnosis 
 

Kvantitativ Antal deltagare: 24 

föräldrar och barn 

Kön: mammor och 

pappor 

Barnets ålder: 3-18 år 

Antal år med 

diabetes: minst 1 år  

PedsQL formulär T-test 
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Kobus E & 

Imiela J 

2015 

Polen 

Factors affecting the 

level of burden of 

caregivers of children 

with type 1 diabetes. 

Kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 200 

föräldrar 

Kön: mammor  

Barnets ålder: 3-16 år  

Antal år med diabetes: 

Haft diabetes minst 6 

månader.   
 

 

Intervjuer Innehållsanalys 

Nurmi M & Stieber-Roger 

K 

2012 

USA 

Parenting Children 

Living With Type 

1 Diabetes: A 

Qualitative Study 

Kvalitativ ansats Antal 

deltagare: 13 

stycken 

Kön: 7 

Mammor & 3 

pappor 

Barnets ålder: 

7-17 år  

Antal år med 

diabetes: Haft 

diabetes minst 

1 år. 
 

Intervjuer Innehållsanalys 
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Ranking D, Harden J, 

Waugh N, Noyes  K, 

Barnad K & Lawton L 

2016 

Ireland 

Parents' 

information and 

support needs 

when their child is 

diagnosed with 

type 1 diabetes: a 

qualitative study. 
 

Kvalitativ ansats Antal 

deltagare: 

54 föräldrar 

Barnets ålder: 

1-12  år.  

Kön: Mammor 

och pappor 

Antal år med 

diabetes: 

Framgår inte.  
 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

De Cassia Sparapani V, 

Liberatore R, Damiao E, 

Dantes I, De Camargo R & 

Nascimentio L 

2017 

USA 

Children With 

Type 1 Diabetes 

Mellitus: Self-

Management 

Experiences in 

School. 

Kvalitativ ansats Antal 

deltagare: 19 

barn + föräldrar 

till de 

Kön: framgår 

inte  

Barnets ålder: 

7-12 år 

Antal år med 

diabetes: 
minst 1 år  
 

intervjuer Innehållsanalys 

Sparud-Lundin C, 

Hallström I & Erlandsson 

L-K 

2013 

Sverige 

Challenges, 

strategies and 

gender relations 

among parents of 

children recently 

diagnosed with 

type 1 diabetes 

 

 

Kvalitativ ansats 

Antal  

deltagare:  

37 föräldrar 

Kön: mammor 

och pappor  

Barnets ålder: 

framgår inte  

intervjuer Innehållsanalys 
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Antal år med 

diabetes: 8-10 

månader 
 

Wennick, A & Huus, K 

2012 

Sverige 

 

What it is like 

being a sibling of 

a child newly 

diagnosed with 

type 1 diabetes: 

an interview 

study 

Kvalitativ ansats Antal 

deltagare: 42 

föräldrar 

Kön: Syskon 

till barnet med 

diabetes  

Barnets 

ålder: 8-13 år 

Antal år med 

diabetes: 

framgår ej 

intervjuer Innehållsanalys 
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Bilaga 2 – Resultat matris  
 

 

Författare Syfte Resultat 

Boogerd, maas-van 

schaaijk, Noordam, marks 

& Verhaak 

Syftet var att undersöka vilka 

behov föräldrarna har när 

barnet har typ 1 diabetes. 

Även hur internet kan 

användas inom 

diabetesvården. 

Resultatet visade att de olika 

kraven föräldrarna hade, inte 

tillgodoses. Däremot framkom 

det att dessa behov kunde 

tillgodoses via en 

internetbaserad vård. De krav 

som fanns var skräddarsydd 

vård, sjukdomsinformation och 

tillgänglighet. Föräldrarna 

upplevde osäkerhet och ångest 

när de skulle sköta allt med 

barnets diabetes. Föräldrarna 

berättade även att många av de 

fick arbeta på kvällarna för att 

de ville vara där för barnet på 

dagarna. Föräldrarna kände sig 

maktlös över barnets situation.  

. 

 

Hebert, Wall,Monaghan & 

Streisand 

Syftet var att undersöka hur 

föräldrarnas anställning 

påverkas.  

Resultatet visade att föräldrarnas 

jobbkarriär och jobbutveckling 

påverkades negativt på grund av 

barnets diabetes. Skälet till detta 

är att föräldrarna vill behålla 

ansvaret för barnets typ 1 

diabetes. Därför ville de ha nära 

till skolan för att kunna åka dit 

när barnet behövde det. Någon 

mamma utbildade sig inom 

sjukvården för att få bättre 

förståelse för barnets sjukdom.   

 

Herbert, Clary, Owen, 

Monaghan, Alvarez & 

Streisand 

Syftet är att undersöka vad 

föräldrarna upplevt när det 

haft ett barn med typ 1 

diabetes i skolan och 

undersöka hur det funkar när 

barnet är i skolan.  

Det framkom i resultatet att 

föräldrarna gjorde många 

uppoffringar så som att byta jobb 

för att vara nära skolan, jobba 

deltid och ändrade arbetstider för 

mer flexibilitet. Många av 

föräldrarna uppgav att det minst 

en gång i veckan gick till barnets 

skola för att då hjälpa barnet 

med dennes diabetes. 

 

 

 

 

 

Huus K, Castor M, Ek- 

Rosander C & Enskär K 

 

 

 

Syftet är att beskriva hur 

syskon påverkas av att ha ett 

  

 

 

Det framkom att syskonen 

påverkas mycket av deras 
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syskon med typ 1 diabetes ur 

förälder perspektiv.  

syskon fick en sjukdoms 

diagnos. De blev rädda och 

oroade över att inte kunna 

hjälpa sitt syskon. Syskonen 

känner sig dels utanför ibland 

eftersom att det blev mycket 

fokus på det sjuka barnet. 

 

Jönsson, Lundqvist, Tiberg 

& Hallström 

Syftet i denna studie är att 

jämföra och beskriva 

sjukdomens inverkan på 

föräldrar och barn.  

Mammorna hade lägre 

livskvalité och var mer oroliga 

för barnet än papporna. 

Mammorna mådde även väldigt 

dåligt psykiskt och emotionellt 

över barnets diagnos. De hade 

även problem att prata om 

barnets sjukdom visade det sig 

efter att barnet hade haft 

diagnosen ett år.  

 

Kobus & Imiela Syftet är att analysera hur 

olika omständigheter 

(faktorer) i samband med 

barnets typ 1 diabetes 

påverkar familjens vardag.  

Resultatet visar att mamman till 

barnet led av mycket stress och 

en hög belastningsnivå. Fadern i 

familjen kände inte samma 

stress och belastning. 

Belastningsgraden beskrivs 

påverkas av ekonomi, 

utbildning, antal barn och 

bostad. Mammor med hög 

utbildning påvisa en lägre 

belastning.  

 

Nurmi & Stieber-Roger Studiens syfte var att se hur 

föräldrarna upplever att ha ett 

barn men typ 1 diabetes.  

I resultatet berättar föräldrarna 

hur de känner sig stigmatiserade 

när allmänheten ser att barnet tar 

sitt insulin på exempelvis en 

restaurang på grund av rädsla 

för att allmänheten inte ska 

tillåta barnet ta insulin 

offentligt. Föräldrarna var 

oroade över att lita på andra som 

skulle ta hand om barnets 

diabetes som exempelvis i 

skolan. Vissa skolor hade extra 

personal som övervakade barnet 

diabetes och höll föräldrarna 

underrättade. Föräldrarna 

betonar att deras barn med 

diabetes är vanliga barn som ska 

behandlas som alla andra. 

Föräldrarna berättar att träffa 

familjer i liknande situation var 

en hjälp som fick dom känna 

tillhörighet.  
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.  

Ranking, Harden, Waugh, 

Noyes, Barnad & Lawton 

Syftet med studien var att 

undersöka vilket stöd och 

hjälp föräldrarna behöver när 

barnet diagnostiseras med typ 

1 diabetes.  

I resultatet visar det sig att 

föräldrarna tyckte att det 

behövde få ett bättre stöd än det 

stöd som fanns. Ett stöd 

föräldrar vill få vara att träffa 

andra föräldrar i samma 

situation som dom själva. 

Många föräldrar kände sig 

bedrövade och känslomässigt 

påverkade, oberoende av hur 

lång tid sedan barnet fått sin 

diagnos. Många föräldrar vittnar 

också om att de blivit stressad 

och upprörda på grund av att 

vården gett de för mycket 

information samtidigt vilket 

föräldrarna inte klarar av att 

hantera. 

 

De Cassia Sparapani, 

Liberatore, Damiao, Dantes, 

De Camargo & Nascimentio 

Syftet var att få en förståelse 

för hur barnet själv kan 

hantera sin sjukdom. 

Resultatet visade att föräldrarna 

hjälpte barnet att ge skolan 

information om barnets diagnos, 

på grund av barnets specifika 

symtom som kan uppkomma. 

Föräldrarna drabbas av en stor 

oro för att lämna över ansvaret 

till andra människor.  
Sparud-Lundin C, Hallström I 

& Erlandsson L-K 

 

 

Syftet i denna studie var att få se 

hur föräldrarna klarar av sin 

vardag med ett barn som har typ 

1 diabetes 

 

 

Pratar om positiva och negativa 

erfarenheter med barnets 

diabetes. Hur jobbigt det kan 

vara med allt från att tänka på 

kosten till att ständigt hålla koll 

på blodsockret. Föräldrarna ville 

ha ständig kontroll på barnet för 

att de inte skulle drabbas av 

någon komplikation  
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Wennick, A & Huus, K Syftet är att belysa hur ett syskon 

upplever att vara syskon med ett 

barn med typ 1 diabetes 

  Resultatet beskriver 

upplevelserna av att vara syskon 

till ett barn som har fått 

diagnosen typ 1 diabetes. 

Syskonen upplever att spontana 

aktiviteter uteblir på grund av 

syskonets sjukdom, vilket 

påverkar syskonen negativt.  

   

 


