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Abstract 

The aim of this literature review was to describe how the literature presents parents’ need for 

information and how parents perceive the information from care personnel when their child 0-

18 years of age is diagnosed with diabetes. The literature search was performed in the 

databases PubMed and Cinahl. Thirteen articles that met the inclusion criteria were studied. 

The results showed that when a child is diagnosed with diabetes the whole family faces a new 

situation and the parents are in great need for adequate information from care personnel to be 

able to deal with the new life situation and participate in the care. The parents’ need for 

information varied over time and between different individuals. Parents perceived the 

information from care personnel differently depending on the point in time at which they were 

given the information and on the way the information was conveyed. Sufficient information 

made it easier for parents to cope with the new situation. Insufficient information meant 

worries and difficulties in finding new strategies to live with the disease. Difficulties in 

understanding and lack of continuity and follow-up of the information could lead to conflicts 

in the family. The authors conclude that it is important that there be well worked out 

guidelines for care personnel, advising them both how to give information to parents with 

children newly diagnosed with diabetes, and what form this information should take. 

Key words: diabetes mellitus type 1, parents, information, need, perception. 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur vetenskapliglitteratur redogör för 

föräldrars behov av information och hur föräldrar uppfattar informationen får vårdpersonalen 

när deras barn 0-18 år insjuknat i diabetes. Litteratursökningen genomfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Tretton artiklar som mötte inklusionskriterier granskades. Resultatet 

visade att när barnet insjuknat i diabetes ställs hela familjen inför en ny situation och 

föräldrarna hade stort behov av adekvat informationen från vårdpersonalen för att kunna 

hantera den nya livssituationen och vara delaktig i vården. Föräldrarnas behov av information 

varierade över tid och mellan olika individer. Föräldrar uppfattade informationen från 

vårdpersonalen varierande beroende på tidpunkt för information och hur informationen 

förmedlades. Information som uppfattades tillfredställande av föräldrarna var lättförståelig 

och individuellt anpassad. Tillfredställande information gjorde det lättare för föräldrarna att 

hantera den nya livssituationen. Bristfällig information innebar oro och svårigheter att hitta 

nya strategier att leva med sjukdomen. Svårigheter att förstå och brist på kontinuitet och 

uppföljning av information, kunde leda till konflikter i familjen. Författarna drar slutsatsen att 

det är viktigt att det finns väl genomarbetade riktlinjer för hur och om vad vårdpersonalen ska 

informera föräldrar när deras barn insjuknat i diabetes.  

Nyckelord: Diabetes Mellitus Typ 1, föräldrar, information, behov, uppfattning. 
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1. Introduktion 

1.1 Diabetes Mellitus 
Diabetes mellitus är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och ungdomar (1). 

Diabetes hos barn är vanligare i Sverige än i något annat land i världen förutom Finland där 

det är mest förekommande (2). På bara 20 år har antalet barn som insjuknat i diabetes 

fördubblats i Sverige. År 2007 insjuknade drygt 750 barn under 18 år i diabetes (1). 

Sjukdomen kännetecknas av upphörd eller nedsatt insulinproduktion i bukspottkörteln. Ordet 

diabetes betyder ”rinna igenom” och mellitus betyder ”honungssöt”. Sjukdomen diabetes har 

varit känd sedan urminnes tider och upplevs olika runt om i världen (3). Diabetes mellitus 

delas in i två huvudgrupper typ 1 och typ 2. Typ 2 diabetes brukar kallas åldersdiabetes och 

uppkommer oftast efter 35-40 års ålder.  Typ 1 diabetes debuterar ofta under barn och 

ungdomsåren och brukar kallas ungdomsdiabetes. Sjukdomen utgör 98 procent av all diabetes 

som barn och ungdomar insjuknar i (4). Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom vilket 

innebär att de celler i bukspottkörteln som framställer insulin förstörts av kroppens eget 

immunförsvar, vilket leder till insulinbrist. Insulin är ett livsnödvändigt hormon som ser till 

att kroppens celler får energi i form av glukos. Insjuknandet i diabetes hos barn och ungdomar 

sker ofta snabbt med bara några veckors symtom (5). 

Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd. Arvet är en nödvändig förutsättning, men det är 

inte en tillräcklig orsak till att sjukdomen ska bryta ut (5). Andra sannolika orsaker är 

ärftlighet i kombination med virusinfektioner i moderlivet eller tidigt i barndomen. Även 

olika belastande faktorer som tillexempel snabb tillväxt och viktökning under fosterlivet och i 

tidiga barndomen kan bidra till att sjukdomen bryter ut (6). En studie talar för att de ökade 

energiintaget är en grundorsak som kan bidra till en stor del av ökningen av typ 1 diabetes 

bland barn och ungdomar (7).  

Behandlingen av diabetes typ 1 innebär förutom livslång insulinbehandling även en livslång 

anpassning av livsstilen för att må väl (3). God kontroll av sjukdomen är avgörande för att må 

väl och förhindra senkomplikationer. Fysisk aktivitet ingår som en av hörnstenarna i 

egenvården likasom reglerad och varierad kost fördelad över flera måltider per dag. En 

fullvärdig normalkost utgör basen som sedan anpassas efter energibehov, matvanor och 

traditioner (4). Detta gör glukoshalten jämnare och känslan av hunger och trötthet minskar. 

Egenvården kan förebygga symtom och komplikationer. Det övergripande målet med 

behandlingen är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer och att fortsätta leva ett 
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bra liv med god livskvalitet och få en normal livslängd. God kunskap om diabetes och om hur 

sjukdomen kan behandlas och kontrolleras leder till framgångsrik behandling (5). 

För barnets välbefinnande och utveckling är det viktigt med god metabol kontroll och att 

undvika både hypo- och hyperglykemi. Hypoglykemi uppträder när glukoshalten i blodet är 

låg. Orsaken kan vara för stor insulindos, försenade eller felplanerade måltider eller ökad 

fysisk aktivitet.  Hyperglykemi innebär hög glukoshalt i blodet. Orsaken till detta tillstånd är 

insulinbrist. Ingen vävnad i kroppen mår bra av ständig hög glukoshalt och detta kan leda till 

senkomplikationer (4). Upplevelsen av att ha full kontroll över det sjuka barnets glukosvärden 

och välmående var ett mål som föräldrarna strävade efter för att undvika följdsjukdomar hos 

barnet senare i livet (3).  

När ett barn insjuknat i diabetes ställs hela familjen inför en ny situation. Beskedet kommer 

ofta som en chock för familjen, kanske främst för föräldrarna. De hamnar i en krissituation 

och det tar tid att anpassa sig till den nya livssituationen (8). Ett kroniskt sjukt barn kräver 

mycket tid och kraft. Att ha omvårdnadsansvaret för ett kroniskt sjukt barn innebär extra 

arbete för föräldrarna och en oro för hur barnet har det (9). Föräldrar upplever ofta sorg och 

förtvivlan över barnets insjuknande. Det är inte ovanligt att föräldrarna får skuldkänslor och 

anklagar sig själva och varandra i brist på kunskap om barnets sjukdom (8). Syskon till 

kroniskt sjuka barn upplever att föräldrarnas tid ägnas det sjuka barnet och de kan känna sig 

åsidosatta. Det sjuka barnet är ofta väl medvetet om hur deras sjukdom påverkar familjen och 

de kan utnyttja situationer för att få sin vilja igenom (10).  

Föräldrarna bör få tid att känna efter och hinna vänja sig vid den helt nya situationen som 

uppstått för familjen (3). Vardagslivet måste praktiskt anpassas till sjukdomen och 

egenvårdens villkor så att nya vanor successivt införlivas (11). Information från 

vårdpersonalen syftar till att ge alla familjemedlemmar möjlighet att förvärva kunskaper som 

kan vara till hjälp för att förebygga komplikationer till följd av sjukdomen, göra dem bättre 

rustade för att klara av att leva med sjukdomen och bemästra en förändrad livssituation samt 

bidra till minskad stress och oro (9). Information betecknas som meningsfulla innehåll som 

överförs via kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information och kunskap är 

svår att dra. Information innebär att någon får kännedom om något. Den kan uppfattas som 

fakta, upplysningar eller underrättelse. All information innebära någon form av påverkan på 

mottagaren tillexempel ökad kunskap (12). 
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Den salutogena teorin, utvecklad av Antonovsky (13) passar väl in i ett 

omvårdnadssammanhang eftersom hälsa och egenvård är centrala begrepp i den modell han 

utvecklat. Antonovsky menar att hur framgångsrikt påfrestande situationer hanteras beror på 

individens känsla av sammanhang, KASAM, där de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet ingår. Personens upplevelse av dessa komponenter är enligt 

Antonovsky en viktig del för att kunna klara påfrestande situationer i livet. För att kunna 

hantera den nya situationen behöver föräldrarna förstå och kunna förklara det som hänt och 

lära sig det nya som sjukdomen för med sig. De behöver förstå varför gamla vanor behöver 

bytas ut och vissa förändringar blir nödvändiga. Om föräldrarna får information och 

uppmuntran samt känner motivation och meningsfullhet att ta sig an uppgiften, kan en känsla 

av hanterbarhet uppstå kring den nya situationen så att individen uppfattar sig ha tillräckliga 

resurser för att klara detta. 

1.2 Problemområde 
Diabetes mellitus är en vanlig kronisk sjukdom bland barn och ungdomar och antalet som 

insjuknar ökar ständigt. Hur resultatet av behandlingen blir beror till stor del på hur barnen 

och föräldrarna klarar av att leva med sjukdomen. De måste utveckla strategier och lära sig 

leva ett liv baserat på god kunskap om diabetes (14). Information och utbildning är ett medel 

att ge kunskap och trygghet som gör att familjerna kan ha kontroll över sjukdomen och den 

nya livssituationen. Det övergripande målet med vården är att förhindra akuta och långsiktiga 

komplikationer och att fortsätta leva ett bra liv med god livskvalitet och få en normal 

livslängd (5). Ett stort ansvar kommer att vila på föräldrarna. För att medverka i behandlingen 

och vara medveten om hur olika val påverkar den nuvarande och framtida hälsan och 

livskvalitet behövs fortlöpande information. För att underlätta anpassningen till sjukdomen är 

det viktigt att vårdpersonalen kan erbjuda familjen den information de behöver för att känna 

sig trygga och kunna vara delaktiga i ansvaret för barnets omvårdnad. Vårdpersonal har ett 

stort omvårdnadsansvar när det gäller att informera föräldrarna och förvissa sig om att de 

förstått den givna informationen. Det finns relativt få tidigare studier om föräldrars behov av 

information och föräldrars uppfattning om information från vårdpersonal när barnet har 

insjuknat i diabetes. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur litteraturen redogör för föräldrars behov av information 

och hur föräldrar uppfattar informationen från vårdpersonalen när deras barn 0-18 år har 

insjuknat i diabetes.   

1.4 Frågeställning 
Vilket behov av information från vårdpersonalen har föräldrar när deras barn 0-18 år insjuknat 

i diabetes? 

Hur uppfattar föräldrar informationen från vårdpersonalen när deras barn 0-18 år insjuknat i 

diabetes? 
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2. Metod  

2.1 Design 
En deskriptiv litteraturstudie (15). 

2.2 Urval av litteratur 
Artiklar som inkluderades i studien söktes i databaserna: PubMed och Cinahl som går att nå 

via högskolan i Gävle. Databaserna innehåller vetenskapligt granskade artiklar som är 

relevanta för området omvårdnad. Aktuella sökord som användes i de olika databaserna var: 

chronic illness, information, parents, diabetes, children, parenting. Sökningen gjordes även 

med hjälp av MeSH-termer (Medical Subject Headings) i databasen PubMed sökord som 

användes var: education, diabetes mellitus typ 1, parents. Sökningen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Tabellen visar översikt av databas, sökord, artiklar och valda källor. 

Databas Sökord Artiklar Valda källor 

PubMed Chronic illness 

information parents 

98 2 

 Information parents 

diabetes 

85 4 

 Children diabetes 

parenting 

26 1 

Pub Med 

+MESH-termer 

Parents/Education 

(Major) Diabetes 

18 1 

 Education (mesh) 

Diabetes Mellitus 

Typ 1 (mesh) Parents 

(mesh) 

33 1 

 

Cinahl Information parents 

diabetes 

66 3 

 Children diabetes 

parenting 

23 1 

Summa  349 13 
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2.3 Urvalskriterier 

Begränsningar som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, publicerade de senaste tio åren och inkludera föräldrar till barn i åldern 0-18 år. Vid 

det första urvalet skulle sökorden finnas med i titel, abstrakt eller nyckelord. Artiklarna skulle 

vara baserade på empiriska studier och vetenskapligt granskade. Titel och abstrakt på samtliga 

artiklar lästes. Utifrån detta inkluderades tretton artiklar som motsvarade föreliggande studies 

syfte och frågeställningar. Av de tretton valda artiklarna var sju kvantitativa och sex var 

kvalitativa. En stor del av artiklarna var från 2000-talet och fler än hälften var från Europa. De 

valda artiklarna fanns tillgängliga i fulltext i databaserna PubMed och Cinahl eller beställdes 

via högskolans bibliotek.  

2.4 Dataanalys 

De artiklar som valdes ut till studien lästes igenom noggrant och granskades av båda 

författarna var för sig utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter gjordes gemensamt 

en kritisk värdering och kvalitetsbedömning av de inkluderade artiklarna utifrån 

bedömningsmallar i Forsberg och Wengström (15). De kvantitativa studierna redovisade 

reliabiliteten och validiteten i olika omfattning och i två studier anges referenser till 

reliabilitetstester i form av Cronbach´s alpha. I samtliga kvalitativa studier har 

trovärdighetsaspekter diskuterats men i varierande grad. Ingen egen bedömning av validitet 

och reliabilitet har gjorts av författarna till föreliggande studie detta redovisas i bilaga 1, tabell 

2.  Artiklarnas syfte, design, datainsamlingsmetod, analysmetod, urvalsgrupp, 

validitet/reliabilitet och resultat granskades utifrån Forsberg och Wengström (15) och 

redovisas i bilaga 1, tabell 2. Bearbetning, analys och kategorisering av artiklarnas resultat 

gjordes därefter gemensamt av författarna utifrån syfte och frågeställningar. Innehållet 

delades upp och kategoriserades i behov av information och uppfattning om information.  

2.5 Forskningsetiska övervägande 

Då detta är en litteraturstudie som bygger på redan publicerade vetenskapliga artiklar fodras 

inget tillstånd hos etisk kommitté. Urval av artiklar gjordes systematiskt med hjälp av olika 

databaser. Alla utvalda artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas och resultatet 

presenteras utan hänsyn till författarnas egna åsikter. 
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3. Resultat      
  
Resultatet i denna litteraturstudie redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar i 

löpande text och i bilaga 1, tabell 2. Resultatet redovisas i två huvudkategorier: Föräldrars 

behov av information från vårdpersonalen när deras barn insjuknat i diabetes. Föräldrars 

uppfattning om informationen de får från vårdpersonalen när deras barn insjuknat i diabetes. 

Enligt tabell 2 framgår att av de tretton valda artiklarna var sju artiklar kvantitativa och sex 

artiklar var av kvalitativ karaktär. Fem artiklar hade undersökande design, fyra var 

beskrivande, tre var jämförande och en hade sambandsdesign. Undersökningsgruppernas 

storlek varierade från 4-285 föräldrar och rörde barn i åldrarna 0-20 år, alla diagnostiserade 

med typ 1 diabetes. Olika typer av datainsamlingsmetoder användes. I de kvantitativa 

studierna användes olika frågeformulär, egendesignade eller standardiserade. I de kvalitativa 

studierna användes djupintervjuer, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Ingen egen 

bedömning av validitet och reliabilitet har gjorts av författarna till föreliggande studie. 

 

3.1 Föräldrars behov av information från vårdpersonalen när deras barn insjuknat i 
diabetes.  

Föräldrar till barn med diabetes hade ett stort behov av information från vårdpersonalen för att 

kunna hantera den nya livssituationen. Sjukdomens plötsliga debut gjorde att föräldrarna 

kände sig helt oförberedda inför den nya situationen och började söka orsaker till varför deras 

barn drabbats av sjukdomen.  Det var vanligt att föräldrarna skuldbelade sig själva och 

varandra eftersom de trodde att deras sätt att vårda barnet orsakat sjukdomen (16,17,18,19).  

Föräldrar hade ett behov av information från vårdpersonalen gällande diagnos, behandling, 

omvårdnadsplan och prognos för att lättare kunna hantera den nya livssituation och anpassa 

familjens normala livsstil efter barnets diagnos (20). Föräldrarna hade även ett behov av 

information runt testresultat efter undersökning och provtagning. De ville förstå innebörden 

av testerna för att känna sig bekräftade och motiverade i sitt sätt att hantera omvårdnaden av 

barnet. Föräldrarna såg testresultaten som ett bevis på hur bra familjen klarade av att hantera 

sjukdomen (21). Föräldrar som fått adekvat inledande information om barnets sjukdom 

stimulerades till intresse och vilja att hantera situationen samt att ställa frågor till 

vårdpersonalen (17). Samtidigt upplevde många föräldrar att de inte kunde prata om allt när 

de var i kontakt med vårdpersonalen eftersom de var rädda att det skulle uppfattas som ett 

problem (22,23). Tillgänglighet till information var viktig och uppskattad av föräldrarna, så 

att de kände sig trygga och lugna i sin nya livssituation (16). Ändamålsenlig information 
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ingav hopp och en positiv syn på framtiden både för dem själva och för barnet. Föräldrarna 

värdesatte egenskaper hos vårdpersonalen som ärlighet, tillit, god medicinsk kunskap och en 

god förmåga att lyssna och framförallt framföra information (24). I en studie (25) framkom att 

föräldrarna hade ett behov av information om barnets framtida sociala utveckling eftersom det 

fanns en rädsla för att barnet skulle stöta på problem från omgivningen senare i livet. 

Föräldrarna efterlyste information om möjliga komplikationer och vart de kunde vända sig om 

barnets sjukdomstillstånd försämrades. Föräldrarna saknade även informationsmaterial som 

var anpassat till barnets ålder och utvecklingsnivå. I två studier (19,23) framkom att det 

föräldrarna hade behov av att prata om med vårdpersonalen var oron kring sjukdomen, 

behandlingar och strategier när deras barn vägrade behandling av sjukdomen, hantering av 

stress, konflikter mellan föräldrarna på grund av olika åsikter samt verktyg för att kunna 

förbättra förhållandet till sin partner. I en studie (17) framkom att föräldrarna hade ett behov 

av att få veta hur man kan hjälpa syskon att hantera förändringen i familjen. Neumark-

Sztainer, Mellin och Patterson (19) fann att diabetes mellitus var en sjukdom som påverkar 

hela familjen både positivt och negativt.  

3.1.1 Behov av information över tid. 

Hummelinck och Pollock (20) fann att behovet av information varierade över tid. I en studie 

(16) framkom att föräldrar hade ett behov av adekvat information på rätt tidpunkt för att klara 

av att hantera den nya situationen som sjukdomen förde med sig. I en annan studie (17)  

framkom att alla föräldrar kände ett behov av att vara delaktiga och engagerade i vården av 

barnets sjukdom så fort som möjligt efter beskedet om diagnosen. Detta ledde till att 

föräldrarna var motiverade till att lära sig klara vården och omsorgen kring barnet. I två 

studier (18,22) framkom att direkt efter diagnosen var föräldrarna, framförallt mammorna i 

stort behov av vägledning och information om vart de kunde vända sig vid behov av hjälp och 

rådgivning. Detta för att inte isolera sig i hemmet tillsammans med barnet och för att bli mer 

flexibla och våga ta egna initiativ utifrån familjens livssituation. I två studier (22,23) framkom 

att regelbunden kontakt med vårdpersonalen var viktigt i början, samt att ha tillgång till mer 

information när behovet fanns. I en annan studie (16) framkom att med ökad kunskap och 

säkerhet minskade kontakten med vårdpersonalen. 
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3.1.2 Behov av information mellan olika individer. 
Hummelinck och Pollock (20) fann även att behovet av information varierade mellan olika 

individer. Många föräldrar upplevde svårigheter att ta in all information som presenterades för 

dem vid barnets sjukdomsdebut och behövde därför upprepad information vid flera tillfällen. 

Medan andra upplevde att informationen var lättförståelig och välanpassad. I en studie (16) 

framkom att alla föräldrar till barn med nydiagnostiserad diabetes hade ett stort behov av att 

ha totala kontrollen över barnet och sjukdomen. En annan studie (21) visade att barnets ålder 

hade betydelse för föräldrarnas behov av information. När barnet blev äldre och började 

frigöra sig från föräldrarna hade mamman det största informationsbehovet eftersom hon inte 

längre hade den totala kontrollen över barnet. Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayard (26) 

fann att kontinuerlig och återkommande information efterfrågades av papporna som upplevde 

att de fått för mycket information från vårdpersonalen vid ett och samma tillfälle. I en annan 

studie (25) framkom att papporna hade ett behov av och önskemål om betydligt mer 

information från vårdpersonalen angående sociala aspekter kring barnets diabetes eftersom 

det fanns en rädsla för att barnet skulle stöta på problem från omgivningen senare i livet. De 

hade även behov av information om senkomplikationer och hur dessa kunde förebyggas.  

3.2 Föräldrars uppfattning av informationen de får från vårdpersonalen när deras barn 
insjuknat i diabetes. 
Föräldrar uppfattade informationen från vårdpersonalen på olika sätt beroende på när man fått 

informationen och på vilket sätt som informationen förmedlas från vårdpersonalen till 

föräldrarna. Två studier (16,20) där författarna undersökte uppfattningen om information 

beskrev föräldrarna att direkt efter diagnosen hade de ett behov av att få svar på sina frågor 

för att sedan kontinuerligt bli informerad om sjukdomen och dess behandling av 

vårdpersonalen. Det var viktigt att båda föräldrarna fanns med på sjukhuset för att få samma 

information annars var det lätt att föräldrarna hamnade i otakt med varandra. Vid hemgång 

uppfattade föräldrarna det positivt att de fick med sig informationsblad från vårdpersonalen 

där de kunde finna svar på vanliga frågor. De kunde även vända sig till telefonrådgivningen 

som var tillgängligt dygnet runt när de hade frågor angående barnets omvårdnad. I ett flertal 

studier (17,20,27) framkom att uppfattningen om den första informationen från 

vårdpersonalen varierade bland föräldrarna. Många ansåg att informationen var för svår med 

mycket medicinska termer, dåligt anpassad för deras individuella behov och skapade 

förvirring. Andra upplevde informationen som välavvägd och hoppingivande. Informationen 

ingav hopp för framtiden och underlättade anpassningen för familjen så att de kunde fortsätta 
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leva ett normalt familjeliv. Creedy, Ludlow, Beggs, Collis, Irvine, Price et al (23) fann i en 

studie att många föräldrar upplevde att de fick för mycket information på en gång vid barnets 

diagnos och att de då hade svårare att ta in all information. Povlsen, Olsen och Ladelund (28) 

fann att där man undervisat familjer från etniska minoriteter var det svårt att veta hur mycket 

av information som de förstått och det var därför viktig med uppföljning. Det visade sig att 

föräldrar som fått kontinuerlig undervisning och information om barnets sjukdom och 

behandling klarade av den dagliga diabetesvården bättre och barnets HbA1c minskade.  

3.2.1 Tillfredsställande information. 
I två studier (16,25) framkom att flertalet föräldrar uppfattade att de fått tillfredställande 

information gällande diagnos, behandling, omvårdnadsplan och prognos från vårdpersonalen. 

De föräldrar som uppfattade informationen som tillfredställande hade lättare att hantera den 

nya situationen och anpassa familjens normala livsstil efter barnets diagnos. Föräldrar som 

fått tillfredställande information hade lättare att anpassa sig till barnets sjukdom och rättade 

sig efter barnets behandling och omvårdnad. De kunde även se till sina egna och andra 

familjemedlemmars behov. Hanberger, Ludvigsson och Nordfeldt (25) fann i en studie som 

utfördes i Sverige år 2006 att föräldrar överlag uppfattade att de var nöjda med informationen 

från vårdpersonalen när deras barn insjuknat i diabetes och att informationen hade en hög 

kvalité både medicinskt och praktiskt. Information som uppfattades som tillfredställande av 

föräldrarna var anpassad efter individen och lättförståelig angående testresultat, behandling, 

egenvård och tillgången till vård. I en studie (16) framkom att föräldrar gjorde sitt yttersta för 

att uppnå den optimala glukoskontrollen. Den information som fanns tillgänglig efter 

hemgång till exempel via telefonrådgivning gjorde att föräldrarna kände sig lugna och att 

sjukdomen inte dominerade familjen. I en studie (27) framkom att tillfredställande 

information från vårdpersonalen ledde till mindre konflikter i familjen och till större 

acceptans av sjukdomen. I en annan studie (19)  framkom att föräldrar som uppfattat att det 

fått tillfredställande information från vårdpersonalen upptäckte att det fanns positiva aspekter 

med sjukdomen. Sammanhållningen mellan familjemedlemmarna ökade och föräldrarna kom 

närmare varandra. Föräldrar upplevde att de ändrade sin kosthållning, de motionerade mer 

och vissa föräldrar slutade att röka. De föräldrar som uppfattat att de fått tillfredställande 

information kände sig säkrare och lugnare i sin strategi att hantera sjukdomen med dess 

utmaningar. De påpekade även att de inte alltid behövde vara perfekta i hanteringen av 

sjukdomen utan att det var viktigt att behålla en positiv attityd. 
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3.2.2 Bristfällig information.  
Föräldrar som uppfattade att de fått bristfällig information från vårdpersonalen hade svårare 

att acceptera barnets sjukdom och finna nya strategier att leva med sjukdomen. Bristande 

kunskap och information ökade föräldrarnas rädsla, oro och skuldkänslor över barnets 

sjukdom. Föräldrarna försökte se sjukdomen ur olika synvinklar för att finna en mening med 

sjukdomen (17,18). Föräldrar som uppfattade att de fått bristande information uttryckte att 

stämningen och relationerna mellan familjemedlemmarna ändrades. Hela familjen påverkades 

när barnet insjuknat i diabetes vilket ofta ledde till att konflikter uppstod i familjen (19,27). 

Bristfällig information från vårdpersonalen bidrog till bristande kunskap om sjukdomen och 

föräldrarna började anklaga sig själva och varandra för barnets sjukdom (19). Direkt efter 

diagnosen var det ohanterligt för många föräldrar att ta in den information som 

vårdpersonalen försåg dem med, oftast på grund av för mycket information på en gång och för 

mycket medicinsk information som gjorde det svårt för föräldrarna att förstå det som 

vårdpersonalen försökte förmedla.  Framförallt upplevde papporna att vårdpersonalen inte var 

konsekventa i den information som gavs angående barnets diabetesvård. Många uppfattade att 

de fick olika information från olika vårdpersonal vilket gjorde dem frustrerade, likasom att de 

skulle lära sig så mycket under en sådan kort period och att uppföljning av information nästan 

var obefintlig. För att kunna hantera bristen på information och sina skuldkänslor sökte 

föräldrarna information i sin omgivning (20,26).  I ett flertal studier (16,17,27) beskriver 

föräldrarna hur hela familjens mönster förändrades när barnet insjuknat i diabetes. Föräldrar 

som uppfattade att de fått bristfällig information från vårdpersonalen saknade spontanitet och 

upplevde en ständig rädsla för att barnet skulle drabbas av hypoglykemi. Ständig planering av 

måltider och matlagning samt konstanta tankar och funderingar kring barnets sjukdom och 

dess följder gjorde att föräldrarna kunde känna en total utmattning. Syskon till barn med 

diabetes fick därigenom mindre uppmärksamhet av föräldrarna och kände sig ofta åsidosatta 

på grund av att föräldrarnas tid gick till att vårda det sjuka barnet. I ett flertal studier 

(17,19,22) framkom att i brist på information upplevde föräldrarna dåligt självförtroende och 

de litade inte på sitt eget omdöme. Upplevelsen av att ha kontroll på barnets glykosvärden och 

välmående var ett mål som föräldrarna strävade efter.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att när ett barn insjuknat i diabetes ställs hela 

familjen inför en ny situation och föräldrarna hade ett stort behov av adekvat information från 

vårdpersonalen för att kunna hantera den nya livssituationen och vara delaktig i vården. Det 

framkom även att föräldrarnas behov av information varierade över tid och mellan olika 

individer. Föräldrar uppfattade informationen från vårdpersonalen varierande beroende på 

tidpunkt för informationen och hur informationen förmedlades. Information som uppfattades 

tillfredställande av föräldrarna var lättförståelig och individuellt anpassad. Tillfredställande 

information gällande diagnos, behandling, omvårdnadsplan, testresultat och prognos samt 

information angående barnets framtida sociala utveckling, möjliga komplikationer och vart de 

kunde vända sig om barnets sjukdomstillstånd försämrades gjorde det lättare att hantera den 

nya livssituationen och anpassa familjens livsstil efter barnets diagnos.  Bristfällig 

information innebar ofta mer oro och svårigheter att hitta nya strategier för att leva med 

sjukdomen. Svårigheter att förstå och brist på kontinuitet och uppföljning av information, 

kunde leda till att konflikter uppstod i familjen. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Behov av information från vårdpersonalen 
Det framkom i ett flertal studier (16,17,19) att föräldrar till barn med diabetes var i stort 

behov av information. Adekvat information från vårdpersonalen på rätt tidpunkt var viktigt 

för föräldrarna så att de försågs med de bästa verktygen att hantera och känna sig trygga i den 

nya livssituationen. I början hade föräldrarna ett behov av att få svar på sina frågor från 

vårdpersonalen, för att sedan kontinuerligt informeras om barnets sjukdom och dess 

behandling. I en studie (29) framkom att det i detta avseende fanns stora likheter med 

föräldrar till andra kroniskt sjuka barn som även de hade ett stort behov av adekvat 

information från vårdpersonalen för att kunna hantera sin nya livssituation. Sammantaget kan 

det tolkas som att vårdpersonalen bör vara professionell i sitt sätt att ge adekvat information 

och vara lyhörd för föräldrars behov av information, men att det kan vara svårt för 

vårdpersonalen att veta vad som är adekvat information och när föräldrarna är mottagliga för 

informationen. I två studier (18,22) framkom att mammor generellt hade ett större behov av 

information från vårdpersonalen för att klara den dagliga omvårdanden av barnet. Medan 

pappor tyckte att de fått för mycket information vid ett och samma tillfälle. Direkt efter 

diagnosen var framförallt mammorna i stort behov av information och vägledning om vart de 
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kunde vända sig vid behov av hjälp och rådgivning. För att de inte skulle isolera sig i hemmet 

tillsammans med barnet och för att bli mer flexibla och våga ta egna initiativ utifrån familjens 

nya livssituation.  Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayard (26) fann att pappor upplevde att 

de fått olika information från vårdpersonalen och detta ledde till att de kände sig osäkra i den 

dagliga omvårdnaden av sitt barn. De efterlyste uppföljning av informationen från 

vårdpersonalen som bekräftelse på att de uppfattat informationen korrekt. Kontinuerlig och 

återkommande information efterfrågades av pappor som upplevde att de fått för mycket 

information vid ett och samma tillfälle. Hanbeger, Ludvigsson och Nordfeldt (25) fann i en 

studie att papporna hade ett önskemål om betydligt mer information från vårdpersonalen 

angående sociala aspekter kring barnets diabetes eftersom det fanns en rädsla för att barnet 

skulle stöta på problem från omgivningen senare i livet. Det är alltså värt att notera att 

behovet av information kunde skilja sig mellan mammor och pappor. Det är viktigt att 

vårdpersonalen är medvetna om dessa möjliga skillnader och ser till varje förälders 

individuella behov av information. Vårdpersonal är enligt lag skyldig att ge individuellt 

anpassad information utifrån patientens behov. 

4.2.2 Uppfattning av informationen från vårdpersonalen 
Pollock och Hummelinck (20) fann i en studie att uppfattningen av information från 

vårdpersonalen varierar mellan individer, över tid och hur informationen från vårdpersonalen 

förmedlades. Många föräldrar uppfattade att informationen var svår med mycket medicinska 

termer och skapade förvirring, främst i början av sjukdomen kunde föräldrar känna sig 

oroliga, rädda och kunde inte finna svar på sina frågor. Med tiden förändrades uppfattningen 

av informationen i samband med att föräldrarna blev säkrare i sin dagliga omvårdnad av 

barnets diabetes. Andra föräldrar uppfattade informationen som passande och hoppingivande 

redan från början och dessa föräldrar kunde snabbare hitta nya strategier för att hantera den 

nya livssituationen. Resultatet indikerar att det är betydelsefullt för föräldrarna att 

informationen ges på ett lättförståeligt sätt så att inte onödig oro och förvirring uppstår. 

Creedy, Ludlow, Beggs, Collis, Irvine, Price et al (23) fann i en studie att föräldrar upplevde 

att de fick för mycket information på en gång vid barnets diagnos och att de då hade svårare 

att ta in all information. Författarna till föreliggande studie menar att vårdpersonalen bör ha 

detta i åtanke eftersom beskedet om diagnosen upplevs som en chock för många föräldrar. 

Vilket gjorde att de inte kunde sortera all information som delgavs vid sjukdomsdebuten. 

Detta kan få allvarliga konsekvenser i form av att föräldrarna känner sig osäkra och rädda 

inför barnets sjukdom och har svårt att hitta strategier att hantera situationen. I en annan 
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studie (30) bland föräldrar till andra kroniskt sjuka barn framkom att även de uppfattat att det 

fått för mycket information på en gång vid barnets diagnos och att informationen ofta var 

sorglig och negativ.   

Polvsen, Olsen och Ladelund (28) visade i en studie hur HbA1c minskade när föräldrar fått 

kontinuerlig information från vårdpersonalen men ökade igen efter avslutad studie med 

kontinuerlig och fortlöpande information. I studien lyfter författarna fram att det var svårt för 

vårdpersonalen att veta hur föräldrarna uppfattade informationen de fått och hur mycket de 

förstått av informationen.  Resultatet indikerar att kontinuitet och uppföljning av information 

är viktiga hörnstenar för att föräldrarna ska kunna känna trygghet och ha kontroll över 

sjukdomen och den nya livssituationen. Hälso- och sjukvårdslagen (31) och lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (32) poängterar patientens rätt till och 

skyldigheten för vårdpersonalen att ge individuellt anpassad information utifrån patientens 

behov, vilket även innebär att vårdpersonalen ska följa upp och kontrollera att individen 

uppfattat informationen på ett korrekt sätt. Ett stort ansvar vilar i detta hänseende på 

vårdpersonalen. 

I en studie (25) gjord i Sverige 2006 utforskade författarna hur föräldrar till barn med diabetes 

uppfattade informationen från vårdpersonalen och där framgick att föräldrar över lag 

uppfattade informationen som tillfredställande och med god kvalité. Att majoriteten av 

föräldrar till barn med diabetes uppfattar informationen som tillfredställande och med god 

kvalité i en relativt ny studie gjord i Sverige finner författarna till föreliggande studie som ett 

väldigt positivt resultat. I två studier (16,27) framkom att föräldrar som upplevde att de fått 

tillfredställande information hade lättare att anpassa sig till den nya livssituationen och kände 

att de hade ork till övriga familjemedlemmars behov. Tillfredställande information från 

vårdpersonalen kunde leda till att föräldrarna upplevde positiva aspekter med sjukdomen. 

Författarna till föreliggande studie finner detta resultat värt att notera.  

Bristande information från vårdpersonalen ledde däremot till att föräldrarna kände större oro 

och rädsla. Föräldrarna hade svårare att finna strategier att hantera den nya livssituationen . I 

familjer där föräldrarna uppfattat sig ha fått bristande information uppstod oftare konflikter 

och föräldrarna började anklaga sig själva och varandra för barnets sjukdom (17,18,19,27). 

Många föräldrar upplevde att vårdpersonalen inte var konsekvent i sitt sätt att informera och 

föräldrarna kände sig frustrerade och osäkra (20,26). Detta resultat indikerar att det saknas 

tydliga riktlinjer för hur och om vad vårdpersonalen ska informera föräldrarna när deras barn 
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in sjuknat i diabetes. Bristfällig information från vårdpersonalen ledde till att föräldrar sökte 

information på annat sätt via andra föräldrar till barn med diabetes, biblioteket eller internet 

för att klara av att hantera den nya livssituationen (17). I en studie (33) gjord i Sverige 2002 

bland föräldrar till andra kroniskt sjuka barn fann författarna att även de föräldrarna sökte 

information på egen hand för att hantera sin reaktion och för att skapa ordning i kaoset efter 

barnets diagnos. Mammor sökte information för att klara av den dagliga omvårdnaden av 

barnet, medan pappor sökte information för att lära sig mer om det tekniska kring barnets 

sjukdom. 

4.3 Metoddiskussion  
Denna deskriptiva litteraturstudie genomfördes med hjälp av tretton vetenskapliga artiklar. 

Författarna ansåg genomgång av litteratur som en värdefull metod för att belysa befintlig 

forskning inom området. Sökningen gjordes på ett sytematiskt sätt i de stora databaserna 

PubMed och Cinahl som går att nå via högskolan i Gävle. Databaserna innehåller 

vetenskapligt granskade artiklar som är relevanta för området omvårdnad. De valda artiklarna 

fanns tillgängliga i fulltext eller beställdes via högskolans bibliotek. Sökningen i de olika 

databaserna begränsades till att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade de 

senaste tio åren och inkludera barn i åldern 0-18 år. Antalet artiklar under databassökningen 

var relativt många, men ett stort antal valdes bort efter genomgångar av abstrakt som inte 

motsvarade studiens syfte och frågeställningar. Samma artiklar återkom vid genomsökningen 

av de olika databaserna. Till den föreliggande litteraturstudien beslutade författarna slutligen 

att inkludera tretton vetenskapliga artiklar, varav sju var kvantitativa och sex var kvalitativa, 

vilket ger en ökad helhetsbild av området.  

Resultatet från de olika studierna som granskats uppvisar liknande resultat oberoende om de 

var kvalitativa eller kvantitativa, om föräldrarna var i par eller enskilda. Denna litteraturstudie 

innehåller forskningsartiklar med undersökningsgrupper från 4 - 285 föräldrar. Den 

föreliggande litteraturstudien är baserad på färsk forskning där tio av de utvalda artiklarna var 

från 2000-talet och tre från slutet av 1990-talet. Fler än hälften var från Europa, en från 

Sverige och samtliga övriga från västvärlden där vården påminner om och kan överföras på 

svenska förhållanden. Författarna till denna litteraturstudie anser att de inkluderade artiklarnas 

resultat var trovärdiga och relevanta för den föreliggande studien. De kvantitativa studierna 

redovisade reliabiliteten och validiteten i olika omfattning och i två studier anges referenser 

till reliabilitetstester i form av Cronbach´s alpha. I samtliga kvalitativa studier har 

trovärdighetsaspekter diskuterats men i varierande grad. Ingen egen bedömning av validitet 

15 
 



och reliabilitet har gjorts av författarna till föreliggande studie detta redovisas i bilaga 1, tabell 

2.   

Författarna till denna litteraturstudie hade vissa svårigheter att i tillräcklig omfattning finna 

artiklar att granska som exakt motsvarade frågeställningarna. Två av de utvalda artiklarna 

inkluderade barn upp till tjugo år. Dessa två artiklar valdes ändå att ingå i litteraturstudien 

eftersom resultatet motsvarade syfte och frågeställningar. För att åskådliggöra resultatet 

tydligare kompletteras detta med bilaga 1, tabell 2. 

4.4 Allmändiskussion 
I litteraturstudien har det belysts hur vikten av adekvat information från vårdpersonalen var 

avgörande för hur familjen hanterar den nya livssituationen som de ställts inför när barnet 

insjuknat i diabetes. Antonovskys salutogena teori om, KASAM, där de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ingår som en viktig del i att kunna hantera 

påfrestande situationer stärker slutsatsen att kontinuerlig och anpassad information är 

avgörande för hur föräldrar klarar av att hantera en påfrestande situation som den som 

uppkommer när ett barn insjuknat i diabetes. Tillfredställande information från 

vårdpersonalen leder till en större begriplighet om barnets sjukdom och omvårdnad. 

Föräldrarna får större möjlighet att hantera den nya situationen som de ställts inför när deras 

barn insjuknat i diabetes och föräldrarna känner motivation och meningsfullhet att ta sig an 

uppgiften. Föräldrar med ett starkt KASAM har större möjlighet att själva finna nya strategier 

att hantera stressfulla situationer. Föräldrar med svagt KASAM har mycket svårt att hantera 

dessa situationer och behöver därmed mer information från vårdpersonalen när deras barn 

insjuknat i diabetes. Föräldrar behövde överlag få hjälp att förstå och lära sig hantera det nya 

som sjukdomen förde med sig samt känna det meningsfullt och möjligt att klara av den nya 

livssituationen. 

Diabetes mellitus är en vanlig kronisk sjukdom bland barn och ungdomar och antalet som 

insjuknar ökar ständigt. Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att det finns väl 

genomarbetade riktlinjer för hur och om vad vårdpersonalen ska informera föräldrar när deras 

barn insjuknat i diabetes. Vårdpersonalen behöver god fingertoppskänsla för att kunna lyssna 

in föräldrars behov och upplevelser samt för att kunna ge individuellt anpassad information.  

Hälso- och sjukvårdslagen belyser att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose 

vårdtagarens behov. Det skulle vara intressant att undersöka barns behov och uppfattning av 

information från vårdpersonal i en kommande studie. 
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Bilaga 1, tabell 2. Tabellen visar översikt av valda källors syfte, design, datainsamlingsmetod, analysmetod, urvalsgrupp, 
validitet/reliabilitet och resultat. 

Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Childhood diabetes: 
Parents’ experience 
of home 
management and 
the first year 
following 
diagnosis. 
 
Lowes L,  
Lyne P,   
Gregory J.W. 
 
2004. 
England (16)         
 

Syftet med studien 
var att utforska 
föräldrars 
erfarenheter av att ha 
ett barn diagnostiserat 
med typ 1 diabetes 
och det följande året 
efter diagnosen. 

Kvalitativ 
Undresökande- 
design. 

Djup intervjuer. 
Föräldrarna 
intervjuades i 
hemmet. Studien 
baseras på 40 djup 
intervjuer. 

Innehållsanalys 
Fenomenologisk-
metod. 
 

Föräldrar med barn 2-
15 år som motsvarade 
forskarnas 
inklusionskriterier 
tillfrågades att delta. 
Alla tillfrågade 
samtyckte. 38 
föräldrar till barn 
med nydiagnostiserad 
diabetes. 

Bedömd Adekvat information 
från vårdpersonalen 
på rätt tidpunkt var 
viktigt för 
föräldrarna. Den 
information som 
fanns tillgänglig 
efter hemgång var 
uppskattad och 
lugnande för 
föräldrarna. 
 

Coping and social 
support of parents 
with a diabetic 
child. 
 
Seppänen S,  
Kyngäs H,  
Nikkonen M. 
 
1999. 
Finland (17)            
                  

Syftet med studien 
var att beskriva och 
förstå föräldrarnas 
hantering och behov 
av sociala stödet när 
deras barn insjuknat i 
diabetes. 

Kvalitativ 
Beskrivande-
design. 

Intervjuer delades 
upp över fyra 
separata tillfällen. 
Under intervjun 
observerades även 
föräldrarna 
beteende. 

Innehållsanalys 
Fenomenologisk- 
metod. 

Två föräldrapar till 
barn 3 och 4 år 
diagnostiserad med 
diabetes. 

Bedömd Bristande 
information och 
socialt stöd från 
vårdpersonalen ledde 
till att föräldrarna 
sökte stöd och 
information hos 
andra för att kunna 
hantera den nya 
situationen.    

 

 

 
 



Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Psychometric 
properties of the 
maternal worry 
scale for children 
with chronic illness. 
 
DeVet K,  
Ireys H. 
 
1998. 
USA (18) 
 

Syfte med studien var 
att utveckla och 
utvärdera de 
psykometriska 
egenskaperna av 
skalan “Maternal 
Worry Scale” som 
designats för att mäta 
mödrars oro kring 
barnen med kronisk 
sjukdom. 
 

Kvantitativ 
Jämförande 
design. 
 

Strukturerade 
intervjuer utfördes i 
mammornas hem 
och vid sjukhuset 
som sedan fördes 
över till ett 
statistiskt program. 

Statistiskanalys 
SPSS Base 7.0 for 
Windows 
Pearson 
Spearman-Brown. 
 

140 mammor till 
kroniskt sjuka barn 2-
12 år deltog i studien. 
Varav 58 var 
mammor till barn 
med diabetes. 

Bedömd Mammor till barn 
med diabetes var i 
behov av 
undervisning och 
information för att 
dämpa rädsla, oro 
och för att kunna 
hantera situationen 
kring det sjuka 
barnet. 

Parenting 
adolescent Girls 
with type 1 
diabetes: Parents’ 
perspectives 
 
Neumark-Sztainer 
D,  
Mellin A, 
Patterson J. 
 
2004. 
USA (19) 

Syftet med studien 
var att utforska 
föräldrars uppfattning 
av hur typ 1 diabetes 
påverkar familjen och 
att bättre förstå 
föräldrar och barns 
konflikter, föräldrars 
oro, hanteringen av 
strategier relaterade 
till diabetes bland 
tonåringar.  
 

Kvalitativ 
Undersökande 
design. 

Semistrukturerade 
intervjuer utfördes i 
hemmet, vid 
sjukhuset och andra 
platser som man 
kommit överens om. 

Innehållsanalys 
Fenomenologisk-
metod. 
 

30 föräldrar till 
tonårsflickor 13-20 år 
som haft diabetes i 
minst ett år 
tillfrågades att delta i 
studien, inget bortfall. 

Bedömd Vårdpersonalens 
stöd och information 
hjälpte föräldrarna 
att utforska nya 
strategier för att 
hantera situationer 
kring tonåringens 
diabetes, hela 
familjen påverkades. 
Föräldrarna kände 
oro och rädsla vilket 
ledde till att 
konflikter uppstod. 
Även positiva saker 
kom fram. Bättre 
sammanhållning i 
familjen, förändrade  
mat- och 
motionsvanor. 

 

 

 
 



Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Parents’ 
information needs 
about the 
treatment of their 
chronically ill 
child: A 
qualitative study. 
 
Pollock K, 
Hummelinck A.  
 
2006. 
England (20) 
 

Syftet med studien 
var att utforska 
föräldrarnas behov 
av information och 
hur ofta 
informationen 
utvärderas. 

Kvalitativ 
Undersökande 
design. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys 
Fenomenologiskmetod. 
 

45 föräldrapar med 
kroniskt sjuka barn 
0-15 år tillfrågades 
att delta i studien. 20 
familjer deltog i 
studien varav 3 
familjer hade barn 
med diabetes. 

Bedömd Behovet av 
information varierar 
mellan individer och 
över tid. Involverar 
diagnos, 
behandlingsplan och 
prognos. De flesta 
föräldrarna till barn 
med diabetes 
uppfattade 
kommunikationen 
och informationen 
från vårdpersonalen 
som svår och 
oöverskådlig. 
 

Parental 
information needs 
in chronic renal 
failure and 
diabetes mellitus. 
 
Collier J,   
Pattison H,  
Watson A, 
Sheard C. 
 
2001.   
England (21) 
 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
informationsbehovet 
bland föräldrar till 
barn med njursvikt 
och föräldrar till 
barn med diabetes 
över en två års 
period. 
 

Kvantitativ 
Jämförande 
design. 

Frågeformulär 
Som omfattade en 
tre gradig skala. 

Statistiskanalys 
SPSS 
Kruskal – Wallis 
Fisher´s exact test 
Mann –Whitney  
U-test. 

77 föräldrar med 
barn 1- 17 år 
tillfrågades att delta 
i studien. 
67 svarade varav 32 
var föräldrar till 
barn med diabetes. 

Bedömd Föräldrarnas behov 
av information 
visade sig vara 
detaljer kring 
testresultat, ny 
information om 
barnets tillstånd och 
om barnets framtida 
sociala utveckling. 

 

 

 
 



Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Maternal 
management 
behaviors for 
young children 
with type 1 
diabetes. 
 
Sullivan- 
Bolyai S,   
Knafl K,  
Deatrick J,   
Grey M. 
 
2003. 
USA (22) 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
mammors behov av 
kontroll och 
hantering när deras 
barn insjuknat i 
diabetes. Även 
beskriva processen 
som mammor 
genomgår för att få 
kunskap om barnets 
sjukdom och 
omvårdnadsbehov. 

Kvalitativ 
Beskrivande 
design. 

Intervjuer med 
mammorna i deras 
hem. Under intervju 
tillfället 
observerades även 
mammornas och 
barnens relation. 

Innehållsanalys 
Fenomenologiskmetod. 
 

28 mammor till 
barn  
0-4 år med diabetes. 

Bedömd Efter beskedet om 
diagnosen var 
mammorna i stort 
behov av vägledande 
information från 
vårdpersonalen och 
följde informationen 
strikt. För att sedan 
bli mer flexibel och 
våga ta egna initiativ 
utifrån vad som 
passade familjens 
livsstil. 

Perceptions of 
psychosocial 
support groups by 
parents who have 
a child with 
diabetes: a needs 
analysis. 
 
Creedy D.K, 
Ludlow T, 
Beggs J, 
Collis D, 
Irvine D, 
Price D et al. 
 
2005 
USA(23) 

Syftet med studien 
var att fastställa 
föräldrars behov 
gällande kunskap om 
diabetesvård. 

Kvantitativ 
Undersökande- 
design. 

Frågeformulär som 
omfattar 37 frågor 
uppdelade i tre 
delar, med 
fempoängs 
skalor. 
 

Statistiskanalys 
SPSS version 11 
Chi square 
ANOVA. 

60 föräldrar till 
barn  
8-13 år med 
diabetes tillfrågades 
att delta i studien, 
40 svarade, bortfall 
20, svarsfrekvens 
66 %. 
 

Bedömd 
Cron-
bach’s 
alpha 

Föräldrarna hade ett 
behov av 
information om 
diabetesvårdens 
utveckling. 
Strategier när deras 
barn vägrade ta sin 
medicin och inte 
ville delta i 
behandlingar. 
Föräldrarna 
upplevde en rädsla 
inför farmtiden och 
önskade att de skulle 
få tillgång till mer 
hjälp när den 
behövdes. 

 

 
 



Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Health care 
delivery: 
Perspectives of 
young people 
with chronic 
illness and their 
parents. 
 
Farrant B,  
Watson P.D. 
 
2004. 
Nya Zeeland (24) 
 

Syftet med studien 
var att identifiera och 
jämföra 
uppfattningen om 
sjukvårdens service 
till ungdomar med 
diabetes och annan 
kronisk sjukdom och 
deras föräldrar. 

Kvantitativ 
Jämförande 
design. 

Frågeformulär som 
omfattade 110 
frågor med svars 
alternativ och fem 
poängsskalor. 
 

Statisktiskanalys 
SAS 8.225 
Spearmans 
Mann-Whitney u-test 
Wilcoxon 
 X2 –test. 

60 ungdomar 13- 
18 år tillfrågades,  
53 svarade,  
bortfall 7, 
svarsfrekvens 88 %, 
39 ungdomar med 
diabetes och 14  
med annan kronisk 
sjukdom. 
60 föräldrar 
tillfrågades, 45 
svarade, bortfall 15, 
svarsfrekvens 75 %. 
 

Bedömd De egenskaper som 
värderades högst hos 
vårdpersonalen av 
både ungdomarna 
med diabetes och 
deras föräldrar var 
ärlighet, tillit, god 
medicinsk kunskap 
en god förmåga att 
lyssna och framföra 
information. 

Quality of care 
from the patient´s 
perspective in 
pediatric diabetes 
care. 
 
Hanberger L,  
Ludvigsson J,  
Nordfeldt S. 
 
2006. 
Sverige (25) 

Syftet med studien 
var att utforska 
föräldrars uppfattning 
av kvalitén på 
diabetesvården till 
barn och ungdomar.  
Även att utvärdera 
den kliniska 
användbarheten av 
frågeformuläret QPP 
för att identifiera 
områden som 
behöver förbättring. 
Ett tredje syfte med 
studien var att studera 
kvalitén på mottagen 
vård i relation till 
faktorer som 
metabolisk kontroll 
och hypoglycemi. 

Kvantitativ 
Undersökande 
design. 

Frågeformulär 
Som omfattade 35 
öppna frågor. 

Statistiskanalys 
T-test 
ANOVA  
Pearson´s 

400 barn/ungdomar 
med diabetes 
3-20 år deltog i 
studien, 237 
ungdomar >13 år 
tillfrågades att svara 
på fråge- 
formuläret, 
155 ungdomar 
svarade, bortfall 82, 
svarsfrekvens 65 %. 
400 föräldrar 
tillfrågades, 285 
svarade, bortfall 
115, svarsfrekvens 
71 %. 
 

Bedömd 
Chron-
bach’s 
alpha 

Föräldrar uppfattade 
överlag 
informationen från 
vårdpersonalen som 
hög kvalité. 
Föräldrarna saknade 
informationsmaterial 
som var anpassat till 
barnets ålder och 
utvecklingsnivå. 
Även information 
angående 
senkomplikationer 
och hur dessa skulle 
förebyggas 
saknades. 

 

 
 



Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Fathers’ 
reflections on 
parenting young 
children with type 
1 diabetes. 
 
Sullivan- 
Bolyai S,  
Rosenberg R,  
Bayard M. 
 
2006. 
USA (26) 
                                

Syftet med studien 
var att beskriva 
pappors oro när deras 
barn insjuknat i 
diabetes. Även 
beskriva processen av 
att lära sig den 
dagliga vården av 
diabetes. Ett tredje 
syfte med studien var 
att beskriva strategier 
som användes för att 
involvera 
omvårdnaden i det 
dagliga familjelivet. 
 

Kvalitativ 
Beskrivande-
design. 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Papporna 
intervjuades i 
hemmen. 

Innehållsanalys 
Fenomenologiskmetod. 
 

14 pappor till 15 
barn 2-8 år med 
diabetes. 

Bedömd Papporna upplevde 
att informationen 
från vårdpersonalen 
borde vara mer 
konsekvent. Många 
uppfattade att de 
skulle lära sig 
diabetes vården på 
kort tid. Papporna 
saknade kontinuitet 
och uppföljning av 
informationen från 
vårdpersonalen. 

Factors associated 
with the adaption 
of parents with a 
chronically ill 
child. 
 
Hentinen M,  
Kyngäs H. 
 
1998. 
Finland (27) 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
anpassningen för 
föräldrar med ett 
kroniskt sjukt barn 
och faktorer som 
hänger ihop med 
detta. 

Kvantitativ 
Beskrivande 
design. 

Frågeformulär som 
omfattade frågor 
med svars alternativ 
och fem 
poängsskalor. 

Statistiskanalys 
SPSS 
Faktoranalys för att 
reducera data.  
 

281 föräldrar till 
kroniskt sjuka barn 
2-16 år, tillfrågades 
att delta i studien. 
189 föräldrar 
svarade, bortfall 92, 
svarsfrekvens på 67 
%. 
53 % av deltagarna 
var föräldrar till 
barn med diabetes. 
 

Bedömd Föräldrar till barn 
med diabetes som 
fått lite stöd och 
information från 
vårdpersonalen hade 
mer konflikter i 
familjen och visade 
mindre acceptans 
och hanterbarhet för 
situationer än 
föräldrar som fått 
mycket stöd och 
information från 
vårdpersonalen.  
 

 

 

 
 



 
 

Titel/ 
Författare/ 
Årtal/Land 

Syfte Design Datainsamling-
metod 

Analysmetod Urvalsgrupp Validitet/ 
reliabilitet 

Resultat 

Educating 
families from 
ethnic minorities 
in type 1 diabetes-
experiences from 
a danish 
intervention 
study. 
 
Povlsen L,  
Olsen B,  
Ladelund S. 
 
2005. 
Danmark (28) 

Syftet med studien 
var att utvärdera om 
undervisningsprogra
mmet  
ökade kunskapen om 
diabetes inom 
familjen och 
påverkade barnets 
HbA1c. 

Kvantitativ 
Sambands 
design. 
 

Frågeformulär som 
omfattade 
10 delvis slutna 
frågor. 

Statistiskanalys Data 
skrev in i Excel och 
analyserades i ett 
statistiskt program. 
Parad T-test. 

37 föräldrapar 
med barn och 
ungdomar  
10-17 år 
diagnostiserad med 
diabetes  
deltog i 
undervisnings-
programmet. 29 
svarade på 
frågeformuläret, 
bortfall 8 familjer. 

Bedömd Informationen och 
undervisningen ökade 
kunskapen om 
diabetes med tydliga 
skillnader mellan 
familjerna.  
Den kontinuerliga 
undervisningen och 
informationen under 
studien minskade 
barnets HbA1c som 
gradvis ökade igen 
efter studiens slut. 
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	Föräldrar till barn med diabetes hade ett stort behov av information från vårdpersonalen för att kunna hantera den nya livssituationen. Sjukdomens plötsliga debut gjorde att föräldrarna kände sig helt oförberedda inför den nya situationen och började söka orsaker till varför deras barn drabbats av sjukdomen.  Det var vanligt att föräldrarna skuldbelade sig själva och varandra eftersom de trodde att deras sätt att vårda barnet orsakat sjukdomen (16,17,18,19).  Föräldrar hade ett behov av information från vårdpersonalen gällande diagnos, behandling, omvårdnadsplan och prognos för att lättare kunna hantera den nya livssituation och anpassa familjens normala livsstil efter barnets diagnos (20). Föräldrarna hade även ett behov av information runt testresultat efter undersökning och provtagning. De ville förstå innebörden av testerna för att känna sig bekräftade och motiverade i sitt sätt att hantera omvårdnaden av barnet. Föräldrarna såg testresultaten som ett bevis på hur bra familjen klarade av att hantera sjukdomen (21). Föräldrar som fått adekvat inledande information om barnets sjukdom stimulerades till intresse och vilja att hantera situationen samt att ställa frågor till vårdpersonalen (17). Samtidigt upplevde många föräldrar att de inte kunde prata om allt när de var i kontakt med vårdpersonalen eftersom de var rädda att det skulle uppfattas som ett problem (22,23). Tillgänglighet till information var viktig och uppskattad av föräldrarna, så att de kände sig trygga och lugna i sin nya livssituation (16). Ändamålsenlig information ingav hopp och en positiv syn på framtiden både för dem själva och för barnet. Föräldrarna värdesatte egenskaper hos vårdpersonalen som ärlighet, tillit, god medicinsk kunskap och en god förmåga att lyssna och framförallt framföra information (24). I en studie (25) framkom att föräldrarna hade ett behov av information om barnets framtida sociala utveckling eftersom det fanns en rädsla för att barnet skulle stöta på problem från omgivningen senare i livet. Föräldrarna efterlyste information om möjliga komplikationer och vart de kunde vända sig om barnets sjukdomstillstånd försämrades. Föräldrarna saknade även informationsmaterial som var anpassat till barnets ålder och utvecklingsnivå. I två studier (19,23) framkom att det föräldrarna hade behov av att prata om med vårdpersonalen var oron kring sjukdomen, behandlingar och strategier när deras barn vägrade behandling av sjukdomen, hantering av stress, konflikter mellan föräldrarna på grund av olika åsikter samt verktyg för att kunna förbättra förhållandet till sin partner. I en studie (17) framkom att föräldrarna hade ett behov av att få veta hur man kan hjälpa syskon att hantera förändringen i familjen. Neumark-Sztainer, Mellin och Patterson (19) fann att diabetes mellitus var en sjukdom som påverkar hela familjen både positivt och negativt. 
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