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Sammanfattning 

Bakgrund: Den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 ökar runt om i världen. 

Komplikationer vid diabetes typ 1 är allvarliga. Det är en autoimmun sjukdom som 

oftast utvecklas i tidig ålder och därmed blir även familjemedlemmarna berörd utav den. 

Familjefokusrad omvårdnad är ett förhållningsätt som används i dagens vård och 

omsorg. Familjerelaterade omvårdnad innebär att vårdgivaren har fokus på 

familjemedlemmars betydelse för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. 

Tidigare studier fokuserar på sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet och få studier 

finns kring familjeperspektivet.  

Syfte: syftet var att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att leva med barn som 

diagnostiseras med diabetes typ 1 samt deras upplevelse av vården. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande designen. Studien gjordes utifrån 13 

kvalitativa artiklar som söktes i databaserna Cinal och Medline.  

Huvudresultat: Familjer som får en diagnos med diabetes mellitus typ 1 hos ett av 

barnen upplever en världsomvändande förändring. Det är känslomässigt tungt för 

familjerna att hitta ett sätt att hantera sin sjukdomssituation. Vården upplevs av 

familjerna som både positiv, med utbildning och kunskap, och negativ där bemötandet 

brister. 

Slutsatsen: Familjer med barn som diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 upplever 

känslostormar. Initialt ofta stressfyllt med mycket oro som sedan övergår till en 

positivare vardag. Det är viktigt att inom sjukvården ge individuell stöttning till dessa 

familjer att hantera sin nya situation. För sjuksköterskan att se de olika behoven hos 

familjerna ger verktygen till att mötas och därmed ges ett underlag att bygga en 

vårdplan för bra fortsatt omvårdnad utav hela familjen. 

Nyckelord: Diabetes typ 1, Barn, Känslor, Bemötande, Familjefokuserad omvårdnad. 
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Abstract 

Background: The chronic disease type 1 increases around the world. Complications of 

type 1 diabetes are serious. It is an autoimmune disease that usually develops at an early 

age and thus also the family members are affected by it. Family-focused nursing is an 

approach that is used in today's nursing and care. Family-related nursing means that the 

healthcare provider focuses on the importance of family members for the patient's 

experience of illness and disease. Previous studies focus on the nurse's role in the 

nursing work and few studies are available on the family perspective. 

Purpose: The purpose was to describe family members' experience of living with 

children diagnosed with type 1 diabetes and their experience of care. 

Method: A literature study with descriptive design. The study was based on 13 

qualitative articles that were searched in the databases Cinahl and Medline. 

Main results: Families who are diagnosed with type 1 diabetes mellitus in one of the 

children experience a worldwide change. It is emotionally difficult for families to find a 

way to deal with their disease situation. The care is perceived by the families as both 

positive, with education and knowledge, and negative where the response is lacking. 

Conclusion: Families with children diagnosed with type 1 diabetes mellitus experience 

emotional storms. Initially often stressful with a lot of concern, which then turns into a 

more positive everyday life. It is important to provide individual support to these 

families within the healthcare system to handle their new situation. For the nurse to see 

the different needs of the families, the tools meet and thereby provide a basis for 

building a care plan for good continued care of the whole family. 

 

 

Keywords: Diabetes type 1, Children, Emotions, Treatment, Family-focused nursing. 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Innehållsförteckning  

1. Introduktion .................................................................................................................. 1 
1.1 Diabetes mellitus typ 1 ........................................................................................... 1 
1.2 Vad händer i kroppen vid diabetes typ 1 ................................................................ 1 

Symtom ..................................................................................................................... 1 

Behandling ................................................................................................................ 1 
1.3 Diabetes mellitus typ 1 ökar bland barn ................................................................. 1 

1.4 Komplikationer vid diabetes typ 1.......................................................................... 2 
1.5 Närliggande forskning ............................................................................................ 2 
1.6 Hälsa ....................................................................................................................... 3 

1.7 Upplevelse .............................................................................................................. 3 
1.8 Familj ...................................................................................................................... 3 
1.9 Familjefokuserad omvårdnad ................................................................................. 4 

1.10 Teori...................................................................................................................... 4 
1.12 Problemformulering.............................................................................................. 6 

2. Syfte .............................................................................................................................. 6 
2.1 Frågeställningar ...................................................................................................... 6 

3 Metod ............................................................................................................................. 6 
3.1 Design ..................................................................................................................... 6 

3.2 Sökstrategi och sökord............................................................................................ 6 
Tabell 1. Tabell databassökningar ............................................................................ 8 

3.3 Urvalskriterier ......................................................................................................... 9 
3.4 Urvalsprocess.......................................................................................................... 9 

PRISMA 2009 Flow Diagram ................................................................................ 10 
3.5 Dataanalys ............................................................................................................ 10 

3.6 Forskningsetiska överväganden ............................................................................ 11 

4. Resultat ....................................................................................................................... 11 
Rubrik tabell ........................................................................................................... 11 

4.1 Känslomässig bergochdalbana ............................................................................. 12 
Diagnosen väcker känslor ....................................................................................... 12 

Känslor kring sjukdomen........................................................................................ 12 

4.2 Sjukdomen inverkan familjen ............................................................................... 13 
4.3 Att hantera sjukdomen .......................................................................................... 13 

4.4 Upplevelse och bemötande skiftar utifrån synvinkel ........................................... 14 
Upplevelse vid behandling ..................................................................................... 14 
Bemötandet i vården ............................................................................................... 15 

5. Diskussion .................................................................................................................. 16 
5.1 Huvudresultat........................................................................................................ 16 
5.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 16 

När drabbade barnet fick sin diagnos ..................................................................... 16 
Omständigheterna kring behandling ....................................................................... 18 

Att hitta sitt sätt att hantera sjukdomen .................................................................. 19 

Bemötandet av sjuksköterskan ............................................................................... 20 
Sjuksköterskan ansvar att erbjuda utbildning ......................................................... 21 

Tillgång till information ......................................................................................... 21 
5.3 Metoddiskussion ................................................................................................... 21 



 

5 

 

6. Kliniska implikationer ................................................................................................ 23 

7. Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 24 

8. Slutsats ........................................................................................................................ 24 

Referenslista ................................................................................................................... 25 
Bilaga 1 ....................................................................................................................... 32 

Tabell 3. I tabellrubriken ska innehållet i tabellen framgå ..................................... 32 
Bilaga 2 ....................................................................................................................... 39 

Tabell 4. .................................................................................................................. 39 
Bilaga 3 ....................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion  

1.1 Diabetes mellitus typ 1 

Barndiabetesfonden (2017) skriver att diabetes typ 1 uppkommer oftast hos barn, men 

kan även drabba äldre personer. Ericsson & Ericsson (2012) skriver att diabetes typ 1 är 

en autoimmun sjukdom som kan vara ärftlig. Vidare läser man i diabetesförbundet 

(2017) att risken för att få diabetes typ 1 ökar mellan 10 till 20 procent när båda 

föräldrarna har det. Däremot insjuknar 9 av 10 barn i diabetes typ 1 trots avsaknad av 

nära släktingar med diabetesdiagnos. 

 

1.2 Vad händer i kroppen vid diabetes typ 1 

Bukspottkörtelns celler producerar insulin för att kunna hålla sockerhalten i blodet 

stabilt. Vid diabetes typ 1 upphör producerande insulinceller helt sin funktion. Detta 

sker av en okänd orsak där immunförsvarets celler angriper och förstör 

insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Det finns olika typer av diabetes såsom 

diabetes typ 1, diabetes typ 2, graviditetsdiabetes samt LADA. (Ericsson & Ericsson, 

2012). 

Symtom  

Vanligaste symtom är ökade urinmängder, ökade behov att tomma blåsan ofta och 

mycket, synrubbningar, onormal trötthet, samt ökad törst. (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Behandling  

Insulin är den behandling som krävs vid diabetes typ 1, som exempelvis kan utföras 

med injektionspump, insulinpennor och övriga injektionshjälpmedel för de som har 

nedsatt syn. Eftersom det finns olikheter mellan diabetestyperna blir behandlingen 

utförd varierat till sjukdomsformen (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

1.3 Diabetes mellitus typ 1 ökar bland barn  

Diabetes typ 1 ökar bland ungdomar i USA, Storbritannien och andra delar av världen. 

(West & Holmes, 2014; Rechenberg, Grey & Sadler, 2018). Tidigare studie av Smith 

och Satyshur (2016) som utfördes i landsbygdsmiljöer visar att diabetes mellitus typ 1 

har ökat med 23 procent hos barn från år 2001 till 2009. Diabetesförbundet (2017) 

skriver att numera cirka 50 000 människor, både barn och vuxna, insjuknar i diabetes 
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typ 1 i Sverige. Resultatet av studien gjord av Rechenberg et al., (2018) visar att 

diabetes typ 1 har blivit en av de vanligaste hälsoproblem mellan ungdomar vilket i sin 

följd ökar risken för att en lättare hamnar i psykisk ohälsa såsom depression, ångest och 

ätstörningar. West och Holmes (2014) hävdar att antalet ungdomar diagnostiserade med 

diabetes typ 1 år 2002–2005 var 15 600 personer. Vidare läser man att statistiken kring 

diabetes har ökat i antalet från 1,4 miljoner till 2,9 miljoner år 1996 till 2014 i 

Storbritannien. Ökningen av diabetes räknas år 2025 till att bli fem miljoner människor i 

Storbritannien.  

 

1.4 Komplikationer vid diabetes typ 1 

Att leva med diabetes typ 1 ökar risken att få komplikationer i framtiden. Personen med 

diagnosen diabetes mellitus är 30 gånger mer i riskzon för komplikationer än en person 

som har inte diabetes (Nazarko, 2017). Ericsson och Ericsson (2012) beskriver akuta 

och sena komplikationer vid diabetes typ 1. Den akuta komplikationen är kraftig 

hypoglykemi. Vid hypoglykemi är insulinhalten i blodet mer än sockerhalten. Irritation, 

oklarhet, medvetslöshet och koma är några symtom vid hypoglykemi och dessa symtom 

kan utvecklas i rask takt. Tillförsel av lagom mängd av kolhydrat är en av åtgärderna 

vid hypoglykemi som återställer sockerhalten till rimlig nivå. Vid diabetes typ 1 kan det 

uppkomma sena komplikationer såsom nedsatt njurfunktion, nedsatt syn, sämre 

blodförsörjning, nedsatt känsla i fötter, mag-tramsproblem, stroke, kärlkramp samt 

hjärtinfarkt (Ericsson & Ericsson, 2012). En komplikation kan vara att behöva amputera 

en kroppsdel och antalet personer med diabetes typ 1 som är i behov av amputation 

sjunker varje år i Storbritannien. Däremot har antalet personer som är i behov av 

amputation dubblerats vid diabetes typ 2 i Storbritannien (Nazarko, 2017). Psykologiska 

komplikationer vid diabetes kan visa sig i form av ångest, skuldkänslor, ätstörningar 

samt ökad förmåga för självskadebeteende (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

1.5 Närliggande forskning  

Vajravelu, Keren, Weber, Verma, León & Denburg (2018) skriver i sin forskning om 

förekomsten av celiaki (CD) hos barn och riskfaktorer som orsaker utvecklingen av 

glutenkänslighet hos barn. Antalet av celiaki ökar bland barn med diabetes typ 1. Det 

finns sammankoppling mellan obehandlade celiaki och diabetes typ 1. Behandling av 
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celiaki visade en noterbar förbättring hos diabetiker när det gäller hypoglykemi. En 

glutenfri diet hos diabetiker minskar antalet som insjuknar i hypoglykemi. Vajravelu et 

al. (2018) forskning visade att celiakiutveckling ökar bland barn med diabetes typ 1 

jämfört med vuxna som fick diabetes i högre åldern. Vidare läser man att personen med 

diabetes alltid är i riskzon att utveckla celiaki livet ut. Itay et al. (2018) skriver i sin 

forskning om att förekomsten av ätstörning hos ungdomar har viss koppling med deras 

celiaki sjukdom och diabetes typ 1. Studien jämförde förekomsten av ätstörning hos 

patienter med celiaki, diabetes typ 1 och patienter som har en av de diagnoserna. 

Studien resulterade att personer med dubbla diagnoser av celiaki och diabetes typ 1 är 

mer i riskzon att utveckla ätstörning än den personen som har en av diagnoserna.   

 

1.6 Hälsa 

Enligt Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2014) beskrevs begreppet hälsa genom olika 

perspektiv och handlar inte bara om den kroppsliga sjukdomen. Begreppet hälsa 

presenteras utifrån olika områden som tar hänsyn till mänskliga grundrättigheter såsom 

livskvalitet och välbefinnande. Genom omvårdnadsarbetet samt den professionella 

karaktären är det viktig att tillfredsställa behovet hos vårdtagaren utifrån individens 

behov. World Health Organization (2019) definierar hälsa som ett tillstånd där 

individens välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt tillgodoses. Hälsa är ett komplext 

begrepp som inte bara handlar om frånvaro i ett sjukdomstillstånd.   

1.7 Upplevelse 
Upplevelse är en svår helhets känsla där definitionen är att ”vara med om något”. Det är 

ett sätt som människor kan vara, känna eller tänka (Nationalencyklopedin, 2019; 

Psykologiguiden, 2019). 

 

1.8 Familj  

Begreppet familj är öppet och kan användas brett. Släktskap och heterosexualitet är inte 

längre fasta normer utan relationer mellan partners, familj, barn och släkt ser väldigt 

olika ut (Ringsberg, 2014). Enligt Magnusson Österberg (2016) kan familjer definieras 

inom olika kategorier bland annat: kärnfamilj som består av mamma, pappa och barn 

som lever tillsammans. Bonusfamilj/styvfamilj där flera av medlemmarna inte har 

genetiska eller juridiska kopplingar, exempelvis konstruktioner efter separation. 

Regnbågsfamilj/hbtq – där föräldrarna är av samma kön eller har transbakgrund. En 
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förälders familj som består av en ensam förälder med barn. Storfamilj/utvidgad familj 

där flera kärnfamiljer eller släktingar är sammansatt. Självvald familj där en bestämmer 

själv sammansättningen av sin familj. 

Föräldrabalken (1949:381) bestämmer vem som har det juridiska ansvaret för att barnet 

får en god omvårdnad. En eller två vuxna personer, oftast en eller båda föräldrarna, har 

vårdnaden om barnet upp till 18 års ålder. Detta innebär visst ansvar exempelvis god 

omvårdnad, trygghet och se till att barnet inte far illa (Regeringskansliet, 2015). 

  

1.9 Familjefokuserad omvårdnad 

Begreppet familj definieras som ett system där individer i systemet inkluderar varandras 

liv. Vid förändring i systemet vid exempelvis ohälsa hos en familjemedlem så blir 

övriga delar i systemet berörd utav det. Inom vårdarbete är viktig att ha kunskap om 

förändringarna i en familj för att kunna erbjuda rätt lösning på problemet. 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att en genom familjen hjälper personen med 

ohälsa eller sjukdom att få vård och omsorg, vilket kan ske på två olika sätt; 

familjecentrerad och familjerelaterad. Den familjecentrerade omvårdnaden är det 

familjen som enhet större än delarna av familjemedlemmarna, det vill säga att systemet 

är större än summan av delarna. I den familjerelaterade omvårdnaden sätts personen i 

fokus och familjemedlemmarna utgör ett sammanhang utav situationen, vilket är vanligt 

förekommande i dagens vård och omsorg (Swenurse, 2015). 

 

1.10 Teori 

Callista Roy – adaptionsmodell Johnson 

Lutjens (1995) skriver att Roys adaptionsmodell (RAM) utvecklades av syster Callista 

Roy och användes formellt första gången 1968 i grundutbildningen för sjuksköterskor i 

Mount St. Mary´s College i Los Angeles, där Roy var ordförande. 

Teorin består av åtta vetenskapliga och åtta filosofiska antaganden, det vill säga sådant 

som anses vara sant utan att behöva bevisas. Dessa ligger som grund till modellen om 

människan som ett adaptivt system, där människan interagerar med den föränderliga 

miljön. Enligt Roys modell sker detta som process där stressorer aktiverar interaktionen 

med stress. Stress i sin tur aktiverar copingmekanismithsmer som antingen lindrar eller 

tar bort stressen och det leder till adaption, det vill säga anpassning, eller en ineffektiv 

respons (Johnson Lutjens, 1995). 
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Nyckelbegreppen i Roys adaptionsteori är: människa, mål, hälsa, miljö och 

omvårdnadsprocess. Definitionen för människa är den som tar emot omvårdnaden. 

Omvårdnadens mål beskrivs som att uppnå adaption inom olika funktionsområden 

vilket ger hälsa. Hälsa definieras som ett tillstånd eller process till att vara eller bli en 

integrerad och hel människa och där återkopplas både de vetenskapliga och filosofiska 

antagandena. Miljö som begrepp är brett och inkluderar alla interna och externa stimulin 

som i sin tur fungerar som en katalysator till individens adaptiva respons. 

Omvårdnadsprocessen består av olika steg: bedömning av beteende, bedömning av 

stimuli, omvårdnadsdiagnos, målformulering, intervention och utvärdering. Där 

sjuksköterskans uppgift ligger i att bedöma den adaptiva förmågan samt identifiera 

stimulin som kan påverka dessa beteenden och utifrån det ställa en omvårdnadsdiagnos. 

Målformulering sker mellan sjuksköterska och patient och därifrån bestäms åtgärd till 

att uppnå hälsa och välbefinnande. Roys adaptionsmodell anses vida användbar både 

inom klinisk omvårdnad samt inom utbildning även om det finns en viss begränsning i 

att den är teoretiskt komplex (Johnson Lutjens, 1995). 

 

1. 11 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en nyckelroll inom omvårdnaden. Sjuksköterskans nära arbete med 

barn som har diabetes typ 1, deras föräldrar och skolpersonal är betydelsefull. 

Sjuksköterskan kan med nära arbete ge bättre förståelse om sjukdomen hos patienten, 

föräldrar samt skolpersonal. Att erbjuda rätt vård till barn med diabetes typ 1 inverkar 

på barnets normala fysiska och psykiska utveckling samt kognitiva och känslomässiga 

utveckling. Att erbjuda information och utbildning ökar självständigheten hos patienten, 

stimulerar patientens delaktighet i vården samt ökar vårdkvaliteten. Sjuksköterskans roll 

är att tillfredsställa patientens och familjemedlemmarnas omvårdnadsbehov genom att 

erbjuda information, utbildning, terapeutisk kommunikation och rätt vård. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av överföring av information till skolpersonal om barnens 

diabetesvård säkerställa god omvårdnad kring barnet (Kenny & Corkin, 2013; Roberts, 

2005). Dos Santos, Silva & Queiroz (2014) skriver om vikten av sjuksköterskans roll i 

lärandeprocessen hos barn med diabetes typ 1 och deras föräldrar. Studien visar att 

sjuksköterskan med hjälp av pedagogiska metoder samt sin professionella roll som 

vårdgivare kan stimulera och motivera patienten i den lärande processen. 

Socialstyrelsens (2017) riktlinjer inom hälso- och sjukvård är baserad på att 
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sjuksköterskan har skyldighet att erbjuda patienten kunskapsbaserad vård, säker vård 

samt likvärdig vård. Ericsson och Ericsson (2012) påpekar att vårdgivare måste se 

patienten som individer och inte enbart sjukdomen i personen. Att möta olika patienter i 

olika situationer kräver av sjuksköterskan en professionell hantering av situationen för 

att kunna individanpassa vården. Sjuksköterskan har ansvar att stödja patienten, erbjuda 

information, ge rättvis vård, förmedla nyheter och den aktuella forskningen inom 

diabetes. 

 

1.12 Problemformulering 

Diabetes typ 1 ökar runt om i världen. Denna sjukdom kan ge allvarliga komplikationer. 

Tidigare studier utgår ofta från sjuksköterskans roll i vården och få studier definierar 

familjeperspektivet. Genom att tydliggöra familjemedlemmars upplevelser av att ha 

barn med diabetes, identifieras deras behov som familj och individer, vilket kan bidra 

till att omvårdnadsarbetet underlättas för sjuksköterskor. Det blir tydligare för 

sjuksköterskan att erbjuda anpassad vård. Därmed kan sjuksköterskans arbete 

effektiviseras och familjens omvårdnadsbehov tillgodoses vilket motiverar till att göra 

sammanställning till en litteraturstudie. 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva familjemedlemmars upplevelse av att leva med barn som 

diagnostiseras med diabetes typ 1 samt deras upplevelse av vården.  

2.1 Frågeställningar 

– Hur upplever familjemedlemmar att leva med barn som är diagnostiserats med 

diabetes typ 1? 

– Hur upplever familjemedlemmar vården vid diabetes typ 1?   

3 Metod 

3.1 Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017).  

3.2 Sökstrategi och sökord 

Polit & Beck (2017) skriver om vikten av elektronisk sökning i databaser för att kunna 

samla information och källförteckning. CINAHL och PubMed är vida känd och räknas 
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som primär källa inom medicin och omvårdnad. Vidare läser man i Polit & Beck (2017) 

att använda rätt sökord gör att en uppnår lättare passande artiklar som besvarar 

forskningsämnet, exempelvis att använda subjekt heading i Cinahl eller MeSH term i 

PubMed. Sökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökordet i Cinahl var 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 1").  Cinahl Headnings ord för Diabetes typ 1 

kombinerades med family studies samt Children som fritext. Detta gjordes för att det 

fanns inget motsvarande ord i Cinahl Heading för family studies och Children.Vidare 

skriver Polit & Beck (2017) att vid avancerade sökning och för många träffar kan 

författarna begränsa sökningen. Exempelvis att endast söka efter engelska artiklar. Detta 

görs för att minska antal träffar vilket i sin tur gör artikelsökningar mer hanterbar. 

Begränsningarna för sökningen var Linkad till full text, senaste 10 åren samt engelska 

språket. Sökningen begränsades till senaste 10 åren för att uppnå aktuella information. 

Längre fram i Sökningen kombinerades (MH "Diabetes Mellitus, Type 1") AND family 

experience med samma begränsningar som gav relevanta artiklar.   

MeSH - termer används för att fånga upp olika artiklar som innehåller samma koncept, 

vilket är att föredra då det säkerställer att relevanta artiklar kommer med i sökningen 

(Polit & Beck 2017). Sökningen i PubMed började med begränsningar som “10 år”, 

detta för att få fram de senaste artiklarna under en längre tid och för att senare få 

möjlighet att göra ett urval av dessa. Sedan lades begränsningen “human” till, då blev 

det ett bortfall av studier som gjorts på djur. Begränsningen “Högskolan i Gävle” lades 

till i PubMed för att artiklarna ska vara tillgängliga. Sökningen börjar med att med att 

söka på varje sökord var för sig för att sedan kombineras ihop till ett lämpligt antal för 

vidare granskning. Enligt Polit & Beck 2017 används den booleanska termen “AND” 

för att begränsa och smalna av för att få fram relevanta artiklar. “Diabetes Mellitus, type 

1”, “Child” och “adolescent” används som MeSH - term. “Experience” finns ej som 

MeSH - term men används i sökningen då det är relevant till sammanhanget. ”Family” 

valdes bort som sökord i PubMed då det generade i lågt antal träffar där artiklarna ej var 

relevanta till syftet.  
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Tabell 1. Tabell databassökningar 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

(om <200 läs 

titel/abstract) 

Antal 

artiklar 

(som 

svarar 

på 

syftet) 

CINAHL Sök datum: 

2019-01-24 

10 år gammal 

Linked Full Text 

Språk 

begränsning: 

engelska 

CINAHL Heading: 

(MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1") 

AND family studies 

AND children. 

330 3 

CINAHL Sök datum: 

2019-01-24 

10 år gammal 

Linked Full Text 

Språk 

begränsning: 

engelska 

CINAHL Heading: 

(MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1") 

AND family 

experience 

114 3 

 

MedLine 

via 

PubMed 

2019-01-24 Full 

text (HiG), 10 år, 

“Human” 

“Diabetes Mellitus 

type 1” [MeSH] 

AND “Child” 

[MeSH] AND 

“Adolescent” 

 

106 

 

7 
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[MeSH] AND 

“experience” 

    
Totalt: 

13 

 

 

3.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterie i artikelsökning var att välja ut artiklar som besvarar på syfte i 

föreliggande studien. Artiklar valdes ut enligt IMRAD vilket betyder att artikelns delar 

inkluderas av introduktion, metod, resultat och diskussion (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterierna var grupper som är under 18 år, har diabetes typ 1, 

familjemedlemmars perspektiv på diabetes typ 1 hos barn, föräldrar med barn som har 

diabetes typ 1 och familjeupplevelser utifrån både fördelar och nackdelar.  

Exklusionskriterierna var att välja bort artiklar som är litteraturstudie. Grupper som är 

över 18 år valdes bort. Artiklar som var kvantitativa samt medicinska togs bort. Andra 

diabetesformer togs bort såsom graviditetsdiabetes, LADA och diabetes typ 2.  

3.4 Urvalsprocess 

Sammanlagt samlades 560 stycken artiklar. Urvalet började med att läsa abstract i varje 

artikel. Vidare exkluderades 400 stycken artiklar vilka inte hade relevant innehåll eller 

inte besvarade syfte och frågeställning i studien. Därefter valdes det bort 50 stycken 

artiklar på grund av medicinskt innehåll samt 20 artiklar som handlade om personer 

vilka var över 18 år. 10 stycken var dubbla exemplar. Vidare återstod 80 stycken där 

författarna var för sig läste igenom helheten på artiklarna. 59 stycken artiklar valdes bort 

för att de handlade allmänt om diabetes. Från de 21 stycken som var kvar var 8 stycken 

med kvantitativa ansatser. Utifrån granskning mallen bedömdes 13 stycken artiklar 

relevanta att användas i denna litteraturstudie. Se bilaga 3.  

Artiklarna granskades utifrån den kvalitativa granskningsmallen. Se över bilagan 3. 

Författarna granskade om artiklarna hade hög eller låg kvalitet. Det skedde genom att 

utgå utifrån frågor från granskningsmallen. Författarna kom fram till att kvaliteten var 

god för att genomgå litteraturstudie. 
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           PRISMA 2009 Flow Diagram 
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3.5 Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades genom att författarna skrev ut artiklarna i pappersform för att 
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av att de 

handlade om 

personer över 18 

år  

 

 

Exkluderades 59 stycken på 

grund av att handlade om diabetes 
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syftet i studien. Detta hjälpte författarna att se skillnader och gemensamma innehåll på 

varje artikel för att kunna svara på forskningsfrågorna enklare och tydligare. Författarna 

i denna litteraturstudie analyserade artiklarna genom att artiklarna lästes under flera 

omgångar. Detta gjordes för att uppnå och förstå en helhetsuppfattning av kärnan från 

varje artikel. Vidare granskades artiklarna utefter forskningsfrågorna (Polit & Beck, 

2017). Efter detta prioriterades delarna med syfte, metod och resultat. Viktiga delar som 

svarar på författarnas syfte i deras litteraturstudie stryks under i artiklarna och 

placerades i liknande sammanhang för vidare bearbetning. Därefter granskades 

artiklarna med en kritisk diskussion mellan författarna. Detta utfördes för att få ut mest 

relevanta och återkommande delar som svara på syftet och frågeställningarna. (Aveyard, 

2014). 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie utvecklades genom att använda sig av andras forskningsarbete. 

Översättningen av artiklar gjordes noggrant med hjälp av lexikon. Författarnas 

arbetssätt baserades på att inte skulle förekomma några oredligheter i arbetet. Detta 

innebär att förfalskningar, fabrikationer och plagiat ej är tillåtet. Resultat som användes 

i arbetet samlades objektivt samt presenterades neutralt (Polit & Beck, 2017).  

4. Resultat   

Studiens resultat utgår från 13 kvalitativa studier.  Resultaten redovisas i både löpande 

text samt i Bilaga/ tabell 3–4. Huvudrubriker i litteraturstudien kommer att baseras på 

fyra huvudkategorier. 1) Känslomässig bergochdalbana 2) Sjukdoms inverkan på 

familjen 3) Att hantera sjukdomen 4) Bemötandet i vården.  

 

 

 

Rubrik tabell  

Huvudrubriker i resultat delen  Underrubriker  

 

1) Känslomässig bergochdalbana – Diagnosen uppväcker känslor 

– Känslor kring sjukdomen 

2) Sjukdoms påverkan på familjen  

3) Att hantera sjukdomen  
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4) Upplevelse och bemötande skiftar 

utifrån synvinkel 

– Upplevelse vid behandling 

– Bemötande i vården 

 

4.1 Känslomässig bergochdalbana 

De flesta familjer där ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 

hamnar i en kris. Det resulterar i känslor som pendlar upp och ner under vissa perioder 

vilket har en stor inverkan i deras vardagliga liv och hur de ska hantera deras nya 

situation. 

 

Diagnosen väcker känslor  

Situationen då barnet diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1 beskriver föräldrarna 

som känslomässigt omtumlande. Deltagarna beskrev en oro inför diagnostisering av 

barnet samt vid beskedet (Hawthorne et al., 2011; Marshall et al., 2009; Morgan - 

Trimmer et al., 2015; Olsen Roper et al., 2009; Price et al., 2011; Schmidt et al., 2012; 

Wennick et al., 2009). Trots den negativa upplevelsen av oro och bekymmer hos 

föräldrar vid diagnostisering av sitt barn beskrevs oro som en styrka i lärandeprocessen 

innan hemgång. Stress samt oro bidrog till att föräldrar ansträngde sig att lära sig 

diabetesvård i sjukhuset (Sparud - Lundin & Hallström, 2016). Barnen som är 

engagerade i sin situation kan detaljrikt berätta om tiden före- och efter 

diagnostiseringen, exempelvis om hur hela familjen reagerade samt om själva resan till 

sjukhuset (Schmidt et al., 2012). Vidare uttryckte sig barnen att vid initial 

diagnostisering var sjukhusvistelsen obehaglig, då de väcktes av personal för 

behandling, samt obehag över att bli störd över maten (Morgan - Trimmer et al., 2015).  

 

Känslor kring sjukdomen  

Flera av studierna resulterade att föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplever 

bekymmer, oro och rädsla. Föräldrar till barn med diabetes typ 1 beskriver även 

frustration och måttlig stressnivå som är kopplad till barnens beteende förändringar 

såsom aggressivitet (Povlsen & Ringsberg 2009; Edmonds - Myers et al., 2010; Júnior 

et al., 2014; Hilliard et al., 2010).  Pappor uttryckte sig mest oroliga och mammor mest 

som ångest upplevda (Boman et al., 2012). Många barn vilka drabbats av diabetes söker 

meningen med sin sjukdom. Deras utmaningar med känslor och erfarenheter kring deras 
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unika situation skapar oro kring hur de ska hantera sin sjukdom samt sin sociala tillvaro. 

De uttryckte att de ibland känner sig annorlunda och har en strävan av att vara normal 

(Olsen Roper et al., 2009). 

 

4.2 Sjukdomen inverkan familjen  

Resultaten visar sig att diabetes typ 1 påverkar både familjemedlemmar och 

föräldrarollen. Vid diabetes typ 1 lägger föräldrar mycket av sin tid till att vårda sitt 

barn (Povlsen & Ringberg 2009; Edmonds – Myles et al., 2010). Många föräldrar 

uttryckte sig att diabetes typ 1 hade tydlig inverkan på familjesituationen. Föräldrar 

beskrev begränsade liv, begränsat socialt liv med familjen och vänner samt att denna 

begränsningen påverkade deras relation till andra syskon. Ensamstående föräldrar 

engagerade sig mycket mera i barnets vård vilket gjorde att de upplevde starkare 

begränsat liv samt tappade fokus på de andra barnen (Povlsen & Ringberg 2009; 

Edmonds – Myles et al., 2010). Syskon till barn med diabetes mellitus typ 1 upplever 

själva inte att de är nämnvärt påverkade av att ha ett syskon med diabetes typ 1 

(Wennick et al., 2009). Däremot beskriver föräldrarna sin vardag med att sjukdomen har 

satt djupt rotade spår och att den påverkar familjemedlemmarna på olika sätt 

(Hawthorne et al., 2011; Marshall et al., 2008; Olsen – Roper et al., 2009; Schmidt et 

al., 2012). Föräldraskapet upplevs ambivalent då föräldraansvaret ökade i och med 

sjukdomen men att de var tvungen att förhålla sig till barnet och fråga angående 

sjukdomen, som blodsockernivå, insulindos och matintag. Föräldrarna beskriver det 

som en inre kärna med kunskap, erfarenhet och rutiner samt ett yttre lager med uppgift 

att underlätta för familjen. Enligt föräldrarna har sjukdomen fört familjen närmare 

varandra (Wennick et al., 2009). 

 

4.3 Att hantera sjukdomen 

I en av studierna undersöktes pappornas involvering i sjukdomen och det visar att 

pappor är aktivt involverade i vården då barnet har diabetes mellitus typ 1. Dock 

upplever de en personlig konflikt med komplexiteten i det vardagliga livet kontra de 

rekommendationer som vården ger, exempelvis angående vikten av en jämn 

blodsockernivå. Även om papporna engagerade sig för att hantera sjukdomen, uttrycker 

de att direktiven var för generella och upplevde svårigheter i att applicera de i 

vardagliga livet (Boman et al., 2012). Föräldrarna har en önskan om att uppfostra barnet 

till en självständig individ och med eget ansvar. Föräldrarna kände sig kontrollerande 
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och de upplevde det som svårt då det ofta uppstod tjat och konflikter. Trots det var 

föräldrarna trygga under skoltimmarna och kände förtroende för att barnet skulle klara 

av att hantera sin diabetes själv. Barnet tog ansvaret som de tilldelats vilket lyfte 

föräldrarna och de kunde släppa kontrollen (Wennick et al., 2009). Då barnen är 

självständiga i sin diabetes genom att ha förståelse för sin sjukdom, har bra matrutiner 

samt rutin på insulinpump eller administreringen av insulinet bidrar det till att 

stressnivåerna och oron hos föräldrarna sjunker (Edmonds – Myles et al., 2010; Olsen – 

Roper et al., 2009). 

Syskonen uttrycker att det drabbade barnet praktiskt sköter sin sjukdom själv. Men 

genom att vara själv med sitt syskon har de lärt sig olika symtom, om och när de ska 

ingripa samt hur de ska hjälpa till. Ofta sker dessa handlingar utifrån intuition och 

handlar om att hämta ryggsäcken med medicin, hålla i ett glas vatten eller liknande 

(Wennick et al., 2009). 

Under sjukhustiden lärde sig barnen självständigt att hantera sin sjukdom, vad de ska 

tänka på och när, utan att föräldrarna övervakade dem (Morgan – Trimmer et al., 2015).  

Barn och ungdomar med diabetes typ 1 uppgav att vardagen blev påverkad och att 

sjukdomen gjorde att de ibland avstod från aktiviteter efter skolan. Dessa barn och 

ungdomar upplever även att omgivningen har svårt att förstå effekterna utav en instabil 

blodglukosnivå, där höga nivåer ger känslostormar och överaktivitet likväl som låga 

nivåer ger huvudvärk och extrem trötthet (Hawtorne et al., 2011). Barnen har en önskan 

om att vara självständig och att ha en plan inför framtiden där majoriteten vill utveckla 

sig inom diabetes (Olsen Roper et al., 2009). Vid övergången till vuxenvården så önskar 

ungdomarna en mer individuellt anpassad vård som ett steg i att ta tillbaka kontrollen 

och göra hälsosamma val med sin kropp (Price et al., 2011). 

 

4.4 Upplevelse och bemötande skiftar utifrån synvinkel 

Upplevelse vid behandling  

Vid behandlingstillfället beskrev majoriteten av föräldrar att de var rädda för 

ansvarstagande. Den rädslan och stressen vid givandet av diabetesvård påverkade 

välbefinnandet hos föräldrar och barnen. De uttryckte sig rädda och okunniga att 

hantera följande konsekvenser vid fel dosering. Trots det lärande som de hade i 

ryggsäcken, upplevde de osäkerhet vid hemgången. Ekonomisk status och val av 

behandling var en annan faktor som uppväckte oro hos föräldrar. Exempelvis kunde 
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föräldrar inte välja behandlingen som de önskade och tog den billigaste som fanns. Ett 

bra exempel på detta var att använda insulininjektioner istället av pump på grund av 

prisskillnaden (Sparud - Lundin & Hallström, 2016; Júnior et al., 2014; Hilliard et al., 

2010). Tillförsel av behandlingen av föräldrar beskrevs som en konstant ångest över att 

barnet ska drabbas av akut insulinreaktion som resulterar i att barnet svimmar, även om 

de flesta inte har varit med om det. Denna oro ökar hos föräldrar som är ensamstående. I 

två studier beskrevs att ensamstående föräldrar upplever oro mer än de familjer som har 

partner. Allt ansvar faller tillbaka på de vilket i sin tur gör att hon upplever mer oro 

(Edmonds – Myles et al., 2010; Wennick et al., 2009). 

Vid behandling upplevde barnen obehag för blod och stickandet vid 

blodglukoskontroller och insulinbehandlingen samt att få intravenös vätska var 

störande. Trots upplevelsen av att befinna sig i en dimma så kände både barnen och 

föräldrarna sig nöjda med behandlingen av sjuksköterskor då de kände sig redo att klara 

av sjukdomen (Schmidt et al., 2012). 

 

Bemötandet i vården 

Föräldrar upplevde att sjukhusbaserad vård har sina fördelar genom att all vård till 

barnen hade sina rutiner. Att få vård i hemmet upplevdes som underlättande av en del 

deltagare. Föräldrar kunde då ta mer ansvar om barnens vård och kände sig delaktig. 

Föräldrarna som hade kontakt med professionell distriktssköterska upplevde att det 

underlättade vardagen för dem (Sparud - Lundin & Hallström 2016). Den första tiden på 

sjukhuset då barnet fick diagnosen upplevde föräldrarna som positiva. Stödet av 

sjuksköterskan samt tillgängligheten var viktig då det hela tiden dök upp frågor. Det var 

mycket information att ta in och de fick även lära sig att hantera medicinen och sin nya 

situation (Morgan – Trimmer et al., 2015; Schmidt et al. 2012). Resultatet visade även 

att en del föräldrar upplevde bemötandet av vårdgivaren som professionell och 

pedagogisk. Medkänsla och förståelse av vårdgivaren bidrog till att föräldrar fick tillit 

till vården (Povlsen & Ringsberg, 2009). Trots det pedagogiska bemötandet upplevde en 

del föräldrar missnöje med bemötandet när den allmänna rekommendationen från PDTs 

(paediatric diabetes teams) inte kommer överens med deras personliga erfarenhet av 

barnets dagliga vård. Föräldrarna upplevde brist på ömsesidigt bemötande samt passiv 

delaktighet vid barnens dagliga planläggning. Dessa föräldrar önskade att PDT- teamet 

erbjöd samtal vid planläggning för barnens dagliga kost och aktiviteter samt 
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hänsynstagande till deras önskemål gällande barnens dagliga rutiner, barnens 

miljöförändringar, föräldrars upplevelse och erfarenheter vid diabetesvård hemma 

(Boman et al., 2012). En del föräldrar upplevde även missnöje i bemötandet i 

sjukhusbaserad vård. Dessa föräldrar beskrev att personalen inte var så kompetent i just 

diabetesvård samt att föräldrarna blev passivt delaktiga. Bristen på information gjorde 

att föräldrarna upplevde att personalen tog över vården och inkluderade inte föräldrarna 

i barnens omvårdnad (Sparud - Lundin & Hallström 2016).  

Barnen överlag hade positiva kommentarer angående sjukhusvistelsen efteråt då 

personalen var trevlig, svarade på frågor och gav trygghet i situationen. Utöver detta 

uttryckte barnen att tiden på sjukhuset medverkade till lärandeprocessen att hantera sin 

sjukdom, vad de skulle tänka på och när, utan övervakande föräldrar (Morgan - 

Trimmer et al., 2015). 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva familjemedlemmarnas upplevelse att leva med ett 

barn som har diabetes mellitus typ 1, samt att beskriva deras upplevelse kring vården. 

Familjer som får en diagnos med diabetes mellitus typ 1 hos ett av barnen upplever en 

världsomvändande förändring. Det är känslomässigt tungt för familjerna att hitta ett sätt 

att hantera sin sjukdomssituation. Vården upplevs av familjerna som både positiv, med 

utbildning och kunskap, och negativ där bemötandet brister. 

  

5.2 Resultatdiskussion 

När drabbade barnet fick sin diagnos 

I föreliggande studie framkom det att alla medlemmar i familjerna upplever olika typer 

av känslostormar då ett barn diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1 (Hawthorne 

et al., 2011; Marshall et al., 2009; Morgan - Trimmer et al., 2015; Olsen Roper et al., 

2009; Price et al., 2011; Schmidt et al., 2012; Wennick et al., 2009). Sjukdomen är 

autoimmun vilket betyder att kroppen förstör sig själv och olika typer av komplikationer 

kan uppstå (Ericsson & Ericsson, 2012). Forskning visar att psykisk ohälsa är en 

komplikation som ökar hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 (Rechenberg, Grey & 

Sadler, 2018).  En del komplikationer förebyggs genom att den drabbade lär sig förstå 

sjukdomen och genom detta att ta hand om sin kropp utifrån symtomen (Ericsson & 



 

17 

 

Ericsson, 2012). Familjerna i föreliggande studie har upplevt den första 

sjukhusvistelsen, i samband med diagnosen ställdes, som i efterhand positiv och 

välbehövlig för att lära sig ”allt” om den nya situation de hamnat i (Morgan – Trimmer 

et al., 2015; Schmidt et al., 2012; Hawthorne et al., 2011; Wennick et al., 2009; Lundin 

& Hallström 2016).  

Enligt Roys adaptionsteori består människan av ett adaptivsystem. Sjuksköterskans 

uppgift ligger i att bedöma förmågan hos patienten att anpassa sig till sin situation. I 

teorin beskrivs interna och externa stimuli som olika stressorer som påverkar 

situationen. Stimuli som mynnar ut i begreppet adaptionsnivå beskrivs vara en ständigt 

föränderlig punkt som representerar förmågan att bemästra förändring på ett positivt 

sätt, vilket leder till copingmekanismer där människan genom livserfarenhet lär sig leva 

ett vardagligt liv med dess olika krav. Dock påverkas människan utav miljön omkring 

sig och uttrycker olika responser som finns i ett bredare perspektiv som kognitivt, 

psykologiskt, emotionellt och andligt. Coping beskrivs enligt teorin som ett svar som är 

ineffektiv, därför krävs ett sätt som är inlärt, eller nedärvt för att kunna bemöta 

förändringar i miljön, och de kallas för copingmekanismer (Johnson Lutjens, 1995). 

Sjuksköterskans förmåga att fånga upp stimulin i miljön som påverkar hur människan 

ska klara av att hitta sitt sätt att hantera sjukdomen (Johnson Lutjens, 1995). Resultaten 

visar att utbildning och stöttning från sjukvården är viktiga faktorer som familjerna 

själva anser vara betydelsefulla. Därmed önskar familjerna en djupare förståelse från 

sjukvården för att se och fånga upp deras individuella behov (Boman et al., 2013; 

Hawthorne et al., 2011; Marshall et al., 2009; Morgan - Trimmer et al., 2015; Olsen 

Roper et al., 2009; Povlsen & Ringsberg, 2009; Price et al., 2011; Schmidt et al., 2012; 

Sparud – Lundin & Hallström, 2016; Wennick et al., 2009). Detta bidrar till att 

sjuksköterskan har möjlighet att sätta en rätt omvårdnadsdiagnos för just den specifika 

familjen (Johnson Lutjens, 1995). Familjer idag har olika konstellationer, allt från 

kärnfamilj, ensamstående till diverse regnbågsfamiljer, därmed bidrar det till att 

behoven är olika (Magnusson Österberg, 2016). Detta gör att miljön och förmågan till 

anpassning måste bearbetas så människan kan få ett optimalt sätt att hantera sjukdomen 

med sin familj (Johnson Lutjens, 1995). 

I praktiken innebär det för sjuksköterskan att förstå vikten av upplevelserna som en 

familj står inför. Detta då familjen står inför olika stressorer som utvecklar beteenden 

som påverkar situationen i viss riktning (Johnson Lutjens, 1995). Sjuksköterskans 
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uppgift är att identifiera och att tillsammans med familjen hitta ett unikt sätt att hantera 

sin individuella situation (Vårdhandboken, 2018). Då sjuksköterskan har identifierat 

stimuli så kan hen tillsammans med det drabbade barnet och hens familj ställa en 

omvårdnadsdiagnos som är individuellt anpassad vilket gynnar hela den fortsatta 

vårdprocessen (Johnson Lutjens, 1995). Genom att ge en familjefokuserad omvårdnad 

så innefattar det hela familjens medlemmar (Swenurse, 2015) och för sjuksköterskan att 

ha förståelse för de emotionella upplevelser de står inför underlättar familjernas 

lidanden. 

Omständigheterna kring behandling 

Enligt Diabetesförbundet (2016) har utvecklingen gått framåt och tekniken har förfinats 

vilket leder till bättre blodsockervärden och mindre komplikationer då det förenklar 

vardagen för den drabbade. Sverige anses i många lägen vara världsledande inom 

diabetesforskning och tekniken utvecklas ständigt. Dock finns den senaste tekniken inte 

tillgänglig för alla vilket beror på olika prioriteringar av pengar i olika landsting 

(Diabetesförbundet, 2016). Det i sin tur innebär att det ställs mer krav på både patienten 

att kunna sin sjukdom men även på vårdpersonal att tillgodose tekniken. Därför behövs 

ett arbete även utanför sjukhuset med att förstå omfattningen utav diabetes mellitus typ 

1 och att kostnaderna kan minska genom att arbeta proaktivt istället för retroaktiv, som 

det ofta sker idag (Diabetesförbundet, 2016).   

Resultaten i föreliggande studie visar att föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1 

upplever stress och oro över behandling, all dosering av medicin till konsekvenserna 

kring den (Povlsen & Ringsberg 2009; Edmonds - Myers et al., 2010; Júnior et al., 

2014; Hilliard et al., 2010). Det är mycket ny information som ska hanteras och 

föräldrarna upplever ambivalens i sitt föräldraskap då de vill ta på sig ansvaret själva 

samt lära barnet att ta eget ansvar kring sin sjukdomsbild (Wennick et al., 2009). Detta 

leder till att de är i stort behov av stöttning av olika slag och där kan tekniken hjälpa till 

i stor grad. Det kan innebära allt från smidiga lösningar av mätning av blodsocker, till 

kommunikation med olika stöttningsgrupper eller nära relation och ofta kontakt med 

sjuksköterskan (Diabetesförbundet, 2016).  

Virtuell diabetesvård skulle underlätta mycket både för föräldrar, det drabbade barnet 

samt sjukvårdspersonal då det frigör tid. Den mänskliga kontakten ska inte bytas ut men 
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tekniken kan bidra till en mer jämlik vård för alla oavsett var de bor, livssituation eller 

ekonomi (Diabetesförbundet, 2016).  

Då många av barnen upplever obehag vid behandling (Morgan – Trimmer et al., 2015; 

Schmidt et al., 2012, Hawthorne et al., 2011) så är det sjuksköterskans ansvar att ta 

hänsyn till detta (Vårdhandboken, 2018). Genom att använda sig av exempelvis plåster 

innan intravenös behandling eller provtagning elimineras åtminstone smärtan och att 

samordna procedurer av behandling underlättar det stressen och ovetskapen om vad som 

händer, både för barnet men även för föräldrarna (Hallström & Lindberg, 2015). En 

familjefokuserad omvårdnad bygger på relationen mellan sjuksköterskan och familjen, 

där det gäller att definiera behov och tillvarata deras resurser. Sjukdomen påverkar hela 

familjen men familjen som helhet kan vara en tillgång till att påverka det drabbade 

barnets upplevelse av sin sjukdom (Friberg & Öhlén, 2014). Då det inte finns något i 

hälso- och sjukvårdslagen om anhörigstöd har Socialstyrelsen valt att lyfta vikten av 

utbytet med erfarenhet och kunskap mellan patient, anhörig och vårdpersonal för att nå 

bästa möjliga hälsa och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2011).  

Att hitta sitt sätt att hantera sjukdomen  

Att få diabetes mellitus typ 1 är en livsomvälvande händelse både för barnen och för 

föräldrarna (Hawthorne et al., 2011; Marshall et al., 2009; Morgan - Trimmer et al., 

2015; Olsen Roper et al., 2009; Price et al., 2011; Schmidt et al., 2012; Wennick et al., 

2009). Utbildningen de får under sin första tid på sjukhuset är viktig ur många aspekter 

men sedan är det olika saker under olika perioder som föräldrar och barn kan uppleva 

som utmanade. Att medicinskt klara av att hantera sjukdomen stärker både föräldrarna 

och barnen och att visa att de behärskar att injicera sig, eller att föräldrarna gör det, 

stärker tron att klara av situationen (Morgan - Trimmer et al., 2015; Olsen Roper et al., 

2009; Schmidt et al., 2012; Wennick et al., 2009). I en studie uttrycker de att 

vårdpersonal bör vara medveten om hur de ska kommunicera med barn- och ungdomar 

men att den är otillräcklig eller missanpassad vilket medför brister i deras sätt att till 

vardags hantera sin sjukdom (Hawthorne et al., 2011). 

En humanistisk värdegrund bygger på att människan är en person med individuella 

behov och för att minska lidandet ska människans sårbarhet och integritet respekteras. 

Det är sjuksköterskans ansvar att kommunicera respektfullt och ta hänsyn till autonomin 

och möjliggöra patientens delaktighet i omvårdnaden. Sjuksköterskans värdegrund 
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reflekteras i sin kommunikation, bemötande och handling och för att ge en respektfull 

omvårdnad är det sjuksköterskans ansvar att ta hänsyn till både patienten och hens 

närstående för att erbjuda en personcentrerad vård (Vårdhandboken, 2018).  

Utbildning anser familjerna själva vara en viktig del i att lära sig hantera sin sjukdom. 

Majoriteten önskade fortsatt stöttning under längre tid där ett förslag var genom barn- 

och ungdomsgrupper där de kunde få djupare förståelse för exempelvis kost eller fysisk 

aktivitet. Från samma studie önskade ungdomarna kontakt med en vuxen som har 

diabetes mellitus typ 1 för att få en person att relatera till (Olsen – Roper et al., 2009). 

Barndiabetesfonden (2019) är en verksamhet som stödjer forskning där syftet är att 

förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Där finns ett kontaktnät 

och lokalföreningar anordnar aktiviteter för barn och deras föräldrar inom olika 

regioner. Problemet är dock att de är beroende av pengar och aktiviteten inom de olika 

regionerna kan se olika ut vilket inte gynnar en lika vård för alla.  

Bemötandet av sjuksköterskan 

Roys teori tilldelar beteende i två huvudkategorier - Receptive och Contributive. Den 

receptiva innefattar utvecklande beteende, bemötande och omvårdnadsarbetet. Detta 

erbjuds av ett stödsystem såsom sjukvårdpersonal i vårdnadsarbetet. Contributive eller 

bidragande beteende handlar om erbjudande av utveckling eller omvårdande som ges 

till en specifik person, stödsystem, sociala sammanhang, kollektiva grupper och 

organisationer (Johnson Lutjens, 1995). I föreliggande studie uttryckte föräldrar att 

bemötandet i vården upplevdes professionellt. Det pedagogiska beteendet, medkänsla, 

förståelse och tålamod i bemötande av sjuksköterskan gjorde att föräldrar fick tillit och 

tro till vården samt upplevde stöd i det dagliga livet (Povlsen och Ringberg 2009). 

Barnen beskrev bemötandet av sjuksköterskan som en positiv, trevlig och trygg 

situation. Det positiva bemötandet och stöd av sjuksköterskan stimulerade barnens vilja 

i den lärande processen (Morgan -Trimmer et al., 2015). Roys beteendeteori påpekar på 

tyngden av utförandet av den omvårdnadsprocessen och nära arbete med patienten i en 

individanpassad nivå. Att kunna erbjuda god bemötande till patienten samt utveckla 

vårdkontakten med patienten gör att vårdtagaren upplever positiv känsla av vården samt 

får stöd, tillit och tro till vården. God bemötandet av sjuksköterskan gör att patienten 

stimuleras i sin lärande process och delta i sin egenvård (Johnson Lutjens, 1995). 
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Sjuksköterskan ansvar att erbjuda utbildning 

Sjuksköterskans roll är att utföra utbildningspraxis för att främja patientens behov på 

bästa sätt. Genom undervisning av sjukdomen för att få insikt i sin diabetes uppmuntras 

patienten och familjen till att aktivt delta i vården (Dos Santos et al., 2014). Att erbjuda 

utbildning, information ökar självständigheten hos patienten samt minskar synpunkter 

hos vårdtagaren. Detta kommer överens med Roys adaptationsteori som utgå ifrån 

stegdelade omvårdnadsprocessen. I den unika teorin beskrevs vikten av bemötande där 

vårdgivaren har ansvar att bedöma patientens förmåga i den lärande processen för att 

kunna mål sätta åtgärder att uppnå hälsa hos patienten (Johnson Lutjens, 1995). 

Sjuksköterskan med aktivt samtal med vårdtagaren kan mål sätta omvårdnaden kring 

patienten, bedömer patientens egen förmåga i inlärningen samt erbjuda passande 

utbildningar till just den personen utifrån individuella behov och önskemål vilket 

föreliggande studies resultat visar att det finns behov av (Sparud - Lundin & Hallström, 

2016). 

Tillgång till information 

Socialstyrelsen (2017) skriver att brist i bemötande mellan vårdgivare och patient kan 

påverka kommunikation och överföring av information som i sin tur kan påverka 

patientsäkerheten. I en del fall läser en att föräldrar upplever missnöje av bemötandet i 

vården. De känner att det finns brist på information och känner sig passivt delaktig i 

barnets vård. Missnöje uppkommer när vården inte tar hänsyn till föräldrarnas önskemål 

och erfarenhet vid planläggning av barnens dagliga kost, aktiviteter och barnens dagliga 

rutiner (Boman et al., 2012). En grundläggande del av att utföra god vård till både 

familjemedlemmar och patienten är att erbjuda information, utbildning samt de senaste 

aktuella forskning runt sjukdomen. Sjuksköterskan har ansvar att utföra informationen 

både muntligt och skriftlig. Sjuksköterskans effektiva kommunikation gör att skapas 

engagemang i ett samtal. Den effektiva samtal gör att vårdgivaren stimulera patientens 

förändringar runt sin vård. Att kunna hantera och ge svar till patientens förändringar 

kring sjukdomen i sin tur gör att förstärkas patientens självförtroende på sin egen 

förmåga samt gör att vårdtagaren blir delaktig i sin vård (patientlagen, 2014). 

5.3 Metoddiskussion 

Designen är en deskriptiv litteraturstudie för att få fram en djupare förståelse för 

fenomenet utifrån flera perspektiv. Polit och Beck (2017) förklarar att en kvalitativ 
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design att föredra då ord och berättelser ska beskriva upplevelser som en reflektion av 

ett fenomen. 

Cinahl och Medline är enligt Polit och Beck (2017) användbara och anses som pålitliga 

databaser för forskning inom vård och omvårdnad. Dock kan sökorden ge olika resultat 

och därmed är det viktigt att analysera vilka sökord som ska användas och hur de ska 

kombineras i de olika databaserna (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande 

studie har använt sig av subject heading och MeSH – termer som sökord och därmed 

stärker det relevansen i de artiklar som framkommit i de olika sökningarna. En eventuell 

svaghet finns genom att fler sökord kunde ha använts för att få ett bredare spann i 

sökningen. Vidare var det viktigt att få med diabetes typ 1 specifikt då sjukdomsbilden 

skiljer sig så pass mycket från diabetes typ 2. Begränsningen 10 år anses vara en styrka 

då det kan fånga upp longitudinella studier som aktuell information. En svaghet i 

sökstrategin är att den booleanska termen ”OR” inte nyttjades alls som enligt Polit och 

Beck (2017) kan utöka sökningar som ger ett lågt antal träffar. 

Då det ofta inte finns ett enskilt sätt att beskriva kvalitativa studier är IMRAD ett format 

som kan användas (Polit & Beck, 2017). Det ses som en styrka att medvetet använda sig 

av formatet vid urvalet av artiklarna då det visar att studien innehåller väsentliga delar 

som introduktion, metod, resultat och diskussion. Därför finns den med i 

inklusionskriterierna. Styrkan i att använda sig av studier med deltagare som är under 

18 år är att lättare fånga upp familjeperspektivet då föräldrarna ofta deltar i dessa studier 

och därmed även få föräldraperspektivet. Svagheten i föreliggande studies 

exklusionkriterier sitter i att kvantitativa artiklar valdes bort och enligt Polit och Beck 

(2017) så bygger kvantitativa artiklar på empiriska bevis från verkligheten snarare än en 

forskares personliga erfarenhet. 

Polit och Beck (2017) skriver att valet av artiklar görs utifrån forskningsfrågan. 

Artiklarna bedöms innehållsmässigt genom att läsa syfte, frågeställning samt resultat på 

varje artikel genom att en granskning utförs via en kvalitativ granskningstabell (se 

bilaga). Det är viktigt att valet av artiklarna sker utifrån de frågeställningar som finns 

under syftet och att artiklarna därmed kan besvara frågeställningen samt är relevant 

innehållsmässigt. Författarna till föreliggande studie valde att vara noga i sitt urval 

angående de 400 artiklar som inte ansågs relevant innehåll eller svarade på 

frågeställning eller syfte och därmed finns det en styrka i att de artiklar som faktiskt 

valdes är relevanta. Aveyard (2014) bekräftar vikten av att bara välja artiklar som 

besvarar det egna syftet för att få ett relevant innehåll. 
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Den föreliggande studien innehåller endast kvalitativa artiklar vilket kan vara både en 

styrka och svaghet där styrkan ligger i att familjers egna ord och upplevelser har 

analyserats. Svagheten ligger i att det i kvalitativa artiklar oftast är lågt antal deltagare 

vilket kan göra det svårt att generalisera i större grupper. Styrkan ligger i att få fram 

människors känslor och upplevda erfarenheter (Polit & Beck, 2017). 

Artiklarna granskades utifrån frågorna i granskningsmallen (se bilaga 3) vilket visade 

att de var av god kvalité för att användas i en litteraturstudie. Aveyard (2014) förklarar 

att kvaliteten i vetenskapliga artiklar kan vara svår att avgöra och kategorisera. Däremot 

ska inte artiklar sorteras bort av den anledningen. Artiklarnas resultat ska summeras och 

analyseras varför dem visar olika, eller för den delen, visar lika. Målet är att få fram ny 

information genom att inte behöva läsa alla artiklar tillsammans vilket föreliggande 

författare har strävat efter. Styrkan i föreliggande studie finns i att författarna först 

analyserade artiklarna var för sig för att sedan tillsammans se likheter och skillnader i 

tolkningen utav de 13 artiklar som valdes ut. Då flera perspektiv inkluderades i 

resultatet genom att få med föräldrars- syskons och det drabbade barnet syn på 

situationen så anser författarna att det ger en djupare förståelse och ett bredare 

förhållningssätt. 

 

6. Kliniska implikationer 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie kan användas av sjuksköterskor inom 

omvårdnadsområdet då det fångar upp tillgångar och brister som familjer upplever då 

de, som familj, drabbas av diabetes mellitus typ 1. Då tiden efter diagnostisering är 

omtumlande för familjen med kontinuerligt nya frågor om sin nya situation där 

kommunikationen aldrig kan vara komplett bör det finnas fortbildning i att nå barn- och 

ungdomar. Kommunikation är levande och därför ska omvårdnadspersonalen ha 

specifik utbildning inom detta.  Då familjerna ser olika ut kan det vara värt att ge 

kontinuerlig information som är individanpassad genom att erbjuda stöd både som 

grupp för att kunna utbyta erfarenheter samt olika inriktningar på dessa utbildningar och 

detta för att inkludera alla individer. 

Familjen som drabbas är mycket på sjukhuset och även om de hänvisas till specifika 

barnavdelningar så upplever de vissa brister med bemötande och undervisning. Det är 

brist med personal inom sjukvården vilket gör att personalen inte alltid är specifikt 

utbildad för detta och därför kan det uppstå ett glapp mellan vårdpersonal och de 
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drabbade familjerna. Om det är svårt att hitta vidareutbildad personal kan kortare, mer 

inriktade utbildningar, som personalen får via sin avdelning vara ett sätt att komplettera 

glappet för att minska lidandet hos de drabbade familjerna.  

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

 

Forskning om familjecentrerad vård är svår och omständlig då familjer ser olika ut och 

innefattar olika åldrar och därmed är olika kognitivt utvecklade vilket gör det 

komplicerat. Därför önskas det mer forskning ur familjeperspektiv. 

Familjerna blir påverkade om är på olika sätt och i olika grad så är det av vikt för 

sjuksköterskan att se hela familjen som enhet men även att se individerna den består av. 

Att hitta ett sätt att hantera den nya situationen kan få hela livskvalitén att förbättras och 

där har sjuksköterskan en viktig roll. Viktigt att påpeka att individerna har olika behov 

som kan utmärka sig under olika tider, antingen i samband med diagnos eller månader i 

efterhand. Där kan tekniken vidareutvecklas och inkluderas mer för att underlätta både 

för familjerna men även för vårdpersonalen. Detta finns redan idag men tekniken kan 

utvecklas ytterligare för att förenkla vardagen för de drabbade, exempelvis för patienter 

som har långt till vård och omsorg.  

Dagens samhälle är mångkulturellt och många faktorer spelar in vid omvårdnaden och 

hanteringen av sjukdomen där kultur och social status påverkar. Kulturella skillnader 

påverkar hur sjukdomen upplevs och information behövs så att de barnen och deras 

familjer får rätt stöttning i sin nya situation. Den omlagda kosten anses vara en utgift 

som familjer med socioekonomiska hinder kämpar med och som kan försvåra 

situationen genom att de upplever stress då den brister. Vidare forskning kring detta 

underlättar förståendet för dessa familjer samt hur sjukvården kan hjälpa till med 

stöttning för dem.  

 

8. Slutsats 

Familjer med barn som diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 upplever 

känslostormar. Initialt ofta stressfyllt med mycket oro som sedan övergår till en 

positivare vardag. Det är viktigt att inom sjukvården ge individuell stöttning till dessa 

familjer att hantera sin nya situation. För sjuksköterskan att se de olika behoven hos 
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familjerna ger verktygen till att mötas och därmed ges ett underlag att bygga en 

vårdplan för bra fortsatt omvårdnad utav hela familjen. 
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Bilaga 1  

Tabell 3. I tabellrubriken ska innehållet i tabellen framgå 

Författare Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersöknings- grupp Datainsamlings- metod Dataanalysmetod 

Boman, Å.Povlsen , L. 

Dahlborg-Lyckhage , 

E. Hanas, R. Ina 

Borup, I. 

Publicerad: 2012 

Studieland: Sweden  

Fathers’ encounter 

of support from 

paediatric diabetes 

teams; the tension 

between general 

recommendations 

and personal 

experience 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande 

Pappor som har barn med diabetes typ 1. 

Barnen måste haft diabetes minst i ett år.  

Vid skilda föräldrar krävdes att pappor har 

50 % av vårdnaden.  

Studien utfördes från 3 olika 

diabeteskliniker i Sverige från maj till 

november 2010.  

 

Individuella intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer 

 

 Innehållanayls.  

Edmonds-Myles, 

S.Tamborlane, W. 

Margaret Grey, M. 

Publicerad: 2010 

Perception of the 

Impact of Type 1 

Diabetes on Low-

Income Families  

 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande 

design.  

 

Total deltog 21 stycke föräldrar till barn 

som har diabetes typ 1 från olika grupper 

såsom latinamerikanska, afrikansk 

amerikanska och vit avrad.  

 

Semistrukturerad 

intervjuhandling som var 

icke tids begränsad.  

Innehållanayls.  
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Studieland: USA, 

Bronx, 

Hawthorne, K., 

Bennert, K., Lowes, 

L., Channont, S., 

Robling, M. & 

Gregory J. W. on 

behalf of the 

DEPICTED Study 

team. Publicerad: 2011 

Studieland: 

United Kingdom 

 The experiences of 

children and their 

parents in paediatric 

diabetes services 

should inform the 

development of 

communication 

skills for healthcare 

staff (the 

DEPICTED Study). 

Kvalitativ ansats. 2 grupper, 7 – 11 år samt 12 – 16 år 

Föräldrarna satt i annat rum och 

intervjuades. Sammanlagt 32 st deltagare. 

Semistrukturerad 

intervjuer.  

NVivo (QSR 

international, UK) 

Teman diskuterades 

fram mellan de 2 

som intervjuade 

sedan utfördes 

innehållanayls.  
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Hilliard, M., 

Monaghan, M.Cogen, 

F. Streisand, R. 

Publicerad: 2010 

Studieland: USA 

Parent stress and 

child behaviour 

among young 

children with type 1 

diabetes 

Kvalitativa ansats. 

Beskrivande.  

föräldrar som har barn mellan 2-6.  

Barnen måste ha haft diabetes typ 1 minst 

i sex månader.  

 

Telefon intervju, 

självrapportering samt 

enkäter.  

 

Innehållsanalys.  

Júnior,P.  Pereira, S. 

Almeida, V. Saraiva, 

A. Alencar,A. 

Publicerad: 2014 

Studieland: Brazil  

 

Assimilating the 

impact of diabetes 

mellitus in children 

under the 

perspective of 

mothers 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande.  

 

Sju stycken mödrar i Brasilien. 

Mammorna var mellan 31 till 64 år. 

Barnen med DT1 var mellan 7 till 11 år.  

Semistrukturerad intervju 

med digital inspelare.  

 

Innehållanayls. 

Marshall, M., Carter, 

B., Rose, K & 

Brotherton, A.  

Publicerad: 

2008 

 Living with type 1 

diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents. 

Fenomenologisk= 

upplevd 

erfarenhet. 

10st barn (ålder 4 – 17) samt föräldrar. Konverserande intervju. Tematisk analys. 
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Studieland: 

United Kingdom 

Morgan – Trimmer, S., 

Channon, S., Gregory, 

J. W., Townson, J. & 

Lowes, L. 

Publicerad: 2015 

Studieland: United 

Kingdom 

Family preferences 

for home or hospital 

care at diagnosis for 

children with 

diabetes 

Kvalitativ design. 11 föräldrar och 7 

barn med olika kön 

och inom 3 olika 

ålderskategorier (0 – 7, 8 – 12, 13 – 17) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

NVivo 10.  

innehållanayls. 
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Olsen Roper,S. Call, 

Joan,A. Leishman, G. 

Ratcliffe, C.Barbara L. 

Mandleco, Tina T. 

Dyches & Elaine S. 

Marshall. 

Publicerad: 2009 

Studieland: 

USA 

 Type 1 diabetes: 

children and 

adolescents´ 

knowledge and 

questions 

Kvalitativ studie.  58 barn och ungdomar. Semistrukturerad intervju. N – Vivo 7 för 

analys. 

Innehållanayls. 

Povlsen, L. & 

Ringsberg , K. 

Publicerad: 2009 

Studieland: Danmark  

Learning to live 

with a child with 

diabetes – problems 

related 

to immigration and 

cross-cultural 

diabetes care 

 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande 

Föräldrar som är arabisk talande. Lever i 

Danmark och Egypten samt har barn med 

DT1. Barn som var arabisk talande och 

hade fått sin diagnos om DT1 mellan 

2003-2005 som bor i Danmark och 

Egypten.  

Semistrukturerad intervju.  

 

 

 

Fenomenografiska 

analysen. 
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Price, C. S., Corbett, 

S., Lewis – Barned, N., 

Morgan, J., Oliver L. 

E. & Dovey – Pearce, 

G.  

Publicerad: 

2011 

Studieland: United 

Kingdom. 

Implementing a 

transition pathway 

in diabetes: a 

qualitative study of 

the experiences and 

suggestions of 

young people with 

diabetes 

Kvalitativ analys. 11 st ungdomar 

mellan 16 – 18 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 Framework 

approach för att få 

fram initiala teman 

som sedan 

utvärderades och 

kategoriserades 

vidare. 

Schmidt, A. 

Bernaix,W, L.Maria 

Chiappetta, Emily 

Carroll, and Ann 

Beland.  

Publicerad: 2012 

Studieland: United 

States. 

 In – Hospital 

Survival Skills 

Training for Type 1 

Diabetes: 

Perceptions of 

Children and 

Parents 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. 

20 st barn (8 – 15 år) 

och 25 st föräldrar. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Reduktionistisk och 

Konstruktionistisk 

metod användes för 

att analysera data 

(reductionistic and 

constructionistic 

method). 
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Sparud-Lundin,C. 

Inger Hallström, I. 

Publicerad: 2016 

Studieland:  

Sweden  

 

Parents’ 

Experiences of Two 

Different 

Approaches to 

Diabetes Care in 

Children Newly 

Diagnosed With 

Type 1 Diabetes 

 

Kvalitativa ansats. 

Beskrivande.  

 

36 föräldrar till 23 barn som nyligen 

diagnostiserade med diabetes typ 1.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållanayls.  

Wennick, A. 

Lundqvist, A. & 

Hallström, I.  

Publicerad: 2009 

Studieland: 

Sweden. 

Everyday 

Experience of 

Families Three 

years after 

Diagnosis of type 1 

Diabetes in 

Children: A 

research paper. 

Kvalitativa ansats 

i longitudinell 

studie.  

35 familjemedlemmar i 11 familjer. 5 

drabbade pojkar och 6 drabbade flickor 

(11 – 16 år). 3 pojksyskon och 1 

flicksyskon (13 – 16 år). 9 pappor (33 – 

54 år). 11 mammor (33 – 48 år). I 3 

familjer bodde pappan och syskon lång 

bort så de ej kunde delta i intervjun. I 2 

familjer hade 1 förälder diabetes. 1 familj 

var immigranter 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

(content analysis). 
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Bilaga 2 

Tabell 4.   

 

Författare Syfte Resultat 

Boman, Å.Povlsen , L. Dahlborg-

Lyckhage , E. Hanas, R. Ina 

Borup, I. 

 

Syftet med denna teori grundad studie var att 

utforska hur mycket fadern är involverad i 

barns vård med diabetes typ 1.  

 

 

Resultat visade sig att pappor är mycket inblandad i barnens 

diabetesvård i vardagen. Vidare läser man i studien att pappor 

upplever oro. Oro uppkommer när allmänna rekommendationer i 

vården inte kommer överens med deras personliga erfarenhet i 

barnens omvårdnad. Denna oro och spänning hos fädren gör att 

vardagen blir mer komplex.  

Edmonds-Myles, S.Tamborlane, 

W. Margaret Grey, M. 

Syftet med studien var att utforska den 

psykosociala påverkan av diabetes typ 1 på 

familjer med låga inkomster av olika orsak i 

olika etniska grupper.  

 

Resultatet visade att den psykosociala påverkan av diabetes typ 1 

varierad utifrån kultur och ekonomiska förmåga i familjen.  Resultatet 

kategoriserade i olika tema där de tar hänsyn till familjens upplevelse 

av DT1. Följande effekter av DT1 på vardagliga livet, familjens 

förmåga att hantera och klara av DT1 samt erfarenheter av 

vårdsystemet. 
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Hawthorne, K., Bennert, K., 

Lowes, L., Channont, S., 

Robling, M. & Gregory J. W. on 

behalf of the DEPICTED Study 

team. 

  

 

Är att beskriva erfarenheten utav den 

pediatriska diabetesvården för att informera om 

utvecklingen av en intervention för att förbättra 

kommunikationen mellan personal och 

patienter inom vården (del av en större studie). 

Föräldrarna beskrev att diabetes påverkade vardagen hos olika 

familjemedlemmar.   

Hilliard, M., Monaghan, M. 

Cogen, F. & Streisand, R. 

Syftet är att utforska föräldrarnas stressnivå och 

barns beteende ändringar bland unga barn med 

typ 1-diabetes. 2-6 år.  

 

Studien visade måttliga stressnivåer hos föräldrar samt barens 

negativa beteende ändringar. Detta uppkommer när det sker 

misskötsel vid diabetesvård vilket i sin tur utvecklar stress hos 

föräldrar samt påverkar välbefinnandet hos både barn och föräldrar.   

 

Júnior,P., Pereira, S., Almeida, V. 

Saraiva, A. & Alencar, A. 

Syftet med studien var att undersöka effekter av 

diabetes typ 1 hos barn och följande påverkan 

på i familjelivet samt mödrars upplevelse. 

Studien visade att mödrar upplever ångest som är relaterad till barnens 

beteende förändringar samt de påverkas starkt känslomässigt. Dessa 

förändringar gör att uppkomma misskötsels av DT1 hos barn. 

Familjens erfarenhet av DT1, uppfattning av sjukdomen, acceptans 

eller avvisning av DT1, familj relationer hemma samt terapi hjälpen är 

faktorer som kan på verka upplevelsen hos mödrar 
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Marshall, M., Carter, B., Rose, K. 

& Brotherton, A.  

 

Är att utforska och beskriva erfarenheter hos 

barn och deras föräldrar som lever med diabetes 

typ 1 från diagnos och framåt. 

Barn och föräldrars perspektiv att leva med diabetes typ 1 vilket 

tilldelades i olika kategorier.  

Morgan – Trimmer, S., Channon, 

S., Gregory, J. W., Townson, J. & 

Lowes, L. 

 

Är att jämföra acceptans och erfarenhet hos 

barn med diagnostiserad DM1 och deras 

föräldrar som deltar i DECIDE – studien samt 

utvärdering av behandling via hemmet eller 

sjukhus i Storbritannien. 

Initialt upplevde familjerna obehag vid diagnostisering vilket i 

efterhand anpassades familjerna i en normal tillvaro.   

Olsen Roper, A., Call, A., 

Leishman, J., Cole Ratcliffe, G., 

Mendleco, B. L., Dyches, T. T., 

& Marshall, E. S. 

Är att beskriva vad barn och ungdomar som 

diagnostiserats med diabetes typ 1, vet och vill 

veta om sin sjukdom. 

Alla teman relaterade till de unika utmaningar som identifierades och 

associerats med diabetes typ 1.  

Teman: vård, fysiologi, konsekvenser (kortvariga och långsiktiga samt 

positiva och negativa konsekvenser), omvårdnad, effekter på familjen 

och erfarenheter utav diagnos. 

 

Povlsen, L. & Ringsberg , K. Syftet med denna studie var att identifiera 

föräldrars uppfattning av diabetes vård utifrån 

tvärkulturell syn.  

Resultaten visar att föräldrar upplever bekymmer på olika sätt vilket i 

sin tur på verka vardagen på negativ satt. Detta känslorna förstärkas 

vid ensamstående föräldrar.   
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Price, S. Corbott, N. Lewis – 

Barned, J. Morgan, L.E. Oliver & 

Dovey, G.    

 

Syftet är att utvärdera en ´övergångsmodell` 

inom diabetes från barn till vuxen vård, utifrån 

intervjuer med ungdomar som själva upplevt 

det. 

Olika sätt att hantera sin situation relaterat till diabetes typ 1 samt 

fördelar och nackdelar i övergången till vuxen vård.  

Sparud-Lundin,C. Inger 

Hallström, I. 

Syftet med denna studie var att undersöka två 

olika typer av vård till barn med nyliga 

diagnostik om diabetes typ 1. Sjukhusbaserad 

vård samt sjukhusbaserad hemvård.  

 

Resultaten visade att erfarenhet att använda både Sjukhusbaserad vård 

samt sjukhusbaserad hemvård stödjer familjen samt stimulera 

föräldrars deltagande i vården. Båda typen av vården och miljö 

skillnaden i vården påverka lärprocessen hos föräldrarna. 

Wennick, A., Lundqvist, A. & 

Hallström, I. 

Är att belysa familjemedlemmars vardag 3 år 

efter att ett barn diagnostiserats med diabetes 

typ 1. 

8 kategorier identifierades utifrån familjemedlemmarnas vardagliga 

erfarenheter: 

1. Kunskap och erfarenhet ger kompetens. 

2. Oberäknelig blodsockernivå. 

3. Ambivalent föräldraskap. 

4. Stressig planering. 

5. Frivillig och ofrivillig fysisk aktivitet. 
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6. Rädslan att förlora kontrollen. 

7. Privat och allmän oro. 

8. Behov och icke behov av sjukvård. 

Tre år efter diagnostisering så hade sjukdomen blivit en naturlig del, 

även om den påverkat familjen i olika grad. 
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Bilaga 3 : Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

 

    Ja 
2 

poäng 

Delvis 
1 

poäng 

Nej 
0 

poäng 

Går ej att bedöma 
0 poäng  

Syfte 

1. Är studiens syfte relevant med hänsyn 

till det aktuella syftet? 
  

  

  

      

Metod 

2 Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 
  

  

  

      

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   

  

  

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 
  

  

  

      

5. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 
  

  

  

      

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 
  

  

  

      

7. Är metoden för datainsamling 

relevant? 
  

  

  

      

8. Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 
  

  

  

      

9. Görs relevanta etiska reflektioner?   

  

  

      

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

  

  

      

Diskussion 



 

45 

 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 
  

  

  

      

12. Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

        

13. Är trovärdighet aspekter för studien 

diskuterade? 
  

  

  

      

Låg kvalitet: 0-20 poäng. Medelhög kvalitet: 21-24 poäng. Hög kvalitet: 25 eller fler poäng. 
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