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Sammanfattning 

Bakgrund: Långvarig sjukdom innebär en förändrad vardag på många sätt. Det behövs 

resurser för att hantera och acceptera sjukdomen för att uppnå en överkomlig vardag. 

Diabetes typ 1 är en av de snabbast växande kroniska sjukdomarna i världen och det 

finns cirka 1,1 miljoner barn med sjukdomen. Föräldrarna har viktig roll i deras 

omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad innebär att lägga fokuset på omvårdnad på 

hela familjen och inte enbart patienten. En stor roll hos sjuksköterskan är att ha ett bra 

samspel mellan alla involverade i familjen. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars 

erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1. Metod: En litteraturstudie har 

framställts med hjälp av 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar, funna i databaserna 

PubMed och CINAHL. Huvudresultat: Tre huvudteman identifierades: Anpassning till 

den nya vardagen, Emotionella aspekter och Behov av stöd. Anpassning till den nya 

vardagen berörde erfarenheter hos föräldrar när barnet diagnostiserats med diabetes typ 

1, rädslan för hypoglykemi och ge över ansvaret till andra. Emotionella aspekter 

handlade om vilka känslor som föräldrarna hade erfarenheter av under sjukdomens gång 

samt det stora orosmomentet, framtiden. Behov av stöd innefattade både hälso- och 

sjukvård och nära relationer, vilket påvisades hos föräldrarna som stort. Slutsats: 

Föräldrars erfarenheter var övergripande negativa, då de kände stor oro för sitt barn på 

grund av vad barnet fick utstå relaterat till sjukdomen. För föräldrarnas egen del kände 

de ett behov av större stöd från både hälso- och sjukvård och nära relationer. Detta är 

någonting som bör utvecklas inom en snar framtid, både för föräldrarnas och barnens 

upplevda hälsa.  

Nyckelord: Barn, Diabetes typ 1, Erfarenheter, Föräldrar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Long-term illness means a change of the daily life in many aspects. 

Resources are needed to manage and accept the disease in order to achieve an equitable 

everyday life. Type 1 diabetes is one of the fastest growing long-term illness in the 

entire world and there are approximately 1,1 million children with this illness. Parents 

are an important part in the care of the children. Family-based care means that the focus 

should be on caring for the entire family, not only for the patient. The nurse plays a 

great part in having to deal with the interplay between everyone involved in the family. 

Aim: The aim was to describe parents’ experiences of living with their child with type 1 

diabetes. Method: A literature review has developed by using 13 qualitative studies, 

found in PubMed and CINAHL. Findings: Three main themes were identified: 

Adapting to the new daily life, Emotional aspects and Need of support. Adapting to the 

new daily life refered to parents’ experiences when their child were newly diagnosed, 

fear of hypoglycemia and transfer responsibility to others. Emotional aspects was about 

which emotions parents’ are dealing with throughout the illness, together with the big 

worry about the future. Need of support involves both healthcare and close relations, 

which were exposed as momentous to the parents. Conclusion: Parents’ experiences 

were overall negative, since they were worrying about their children and what they 

endured during their illness. The parents felt that a greater support system was 

necessary, both from the healthcare and from close relations. This is something that 

needs to be developed within a near future, both regarding parents’ and childrens’ 

perceived health. 

Keywords: Children, Experiences, Parents, Type 1 diabetes
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1. Introduktion 

1.1 Hälsa 

Begreppet hälsa är ett brett begrepp och har olika innebörd för varje individ. Det finns 

olika sätt att beskriva hälsa på, det kan vara som ett tillstånd, en process, resultat och 

mål eller som lycka, välbefinnande och livskvalitet (Willman, 2014). Det finns två olika 

synsätt på hälsa där det ena är det biomedicinska perspektivet där fokuset ligger på att 

lindra och bota sjukdomar och därmed återuppbygga hälsa, frånvaro från sjukdom. Det 

andra perspektivet utgår från det humanistiska perspektivet, som handlar om ett 

holistiskt synsätt på människan. Det ses som en helhet av kropp, själ och ande. Intresset 

ligger i alla dessa komponenter för att få en bild av hälsa. Det ena utesluter inte det 

andra, då båda behövs för att skapa förståelse för människors hälsa och ohälsa 

(Willman, 2014). 

1.2 Personers erfarenheter av att leva med långvarig sjukdom  

Människor som lever med långvarig sjukdom kunde uppleva olika begränsningar i sin 

vardag, med nya insikter och andra resurser samt tillgångar än vad de hade innan 

sjukdomen. Det beskrevs i studien som att den drabbade måste lära sig känna igen och 

kartlägga sina begränsningar för att få vardagen att fungera (Hedlund, Nordström, 

Kristofferzon, & Nilsson 2019; Kralik, Koch, Prince, & Howard 2004). Ett sätt för att 

hantera denna begränsning kunde vara att ha personliga resurser som optimism och 

mental styrka. Stöd från familj och omgivning kunde också vara en faktor som spelade 

stor roll i hanteringen. För personer som inte hade tillgång till dessa resurser kunde 

vardagen bli mer begränsad samt hade kunnat ha påverkan på deras livskvalitet. Många 

beskrev att en acceptans kring sjukdomen kunde vara viktigt. Att leva med långvarig 

sjukdom gav många personer nya insikter i livet, som de sen såg som en gåva (Hedlund 

et al. 2019).  

1.3 Diabetes typ 1 

I världen lever cirka 1,1 miljoner barn med diabetes typ 1. Det är en av de snabbast 

växande sjukdomarna i världen (International Diabetes Federation, 2020). 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom med förekomst av autoantikroppar mot de 

insulinproducerande betacellerna. Det blir en större mängd glukos kvar i blodet som inte 
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kan ta sig in i cellerna och ge energi, eftersom insulin saknas för att kunna hjälpa 

glukoset in i cellen (Ericson & Ericson 2012). Bukspottkörtelns betaceller har en 

minskad produktion av insulin. Det finns olika orsaker till att man får diabetes typ 1. 

Arv kan spela roll, om en förälder har diabetes typ 1 finns det en ökad risk för barnen att 

bli drabbade. Det finns flera faktorer till att bli drabbad och dessa är idag ännu inte helt 

klara. Tecken på sjukdomen är att symtom ofta uppkommer snabbt under ca 2–6 veckor. 

Stark törst, stora urinmängder, torr hud, torra slemhinnor, viktminskning, trötthet samt 

att det kan lukta aceton från munnen är vanliga symtom. Behandling av diabetes typ 1 

innefattar att tillföra insulin exogent (Ericson & Ericson 2012).  

Hypo- och hyperglykemi är två akuta komplikationer av diabetes. Hypoglykemi innebär 

att det är för låg blodglukoshalt och för mycket insulin i blodet. Beroende hur lågt 

blodsockret är kan det yttra sig från lättare känning till insulinkoma. Hyperglykemi 

innebär att det är för hög blodglukoshalt i blodet på grund av insulinbrist. Det finns i 

olika svårighetsgrader, från illamående till diabeteskoma (Ericson & Ericson 

2012).                                                                                          

1.4 Barns erfarenheter av diabetes typ 1 

Barnen beskriver att det kan vara utmanande och jobbigt att leva med diabetes typ 1 

(Rechenberg, Grey, & Sadler 2018). Definition av vad ett barn är, är en person under 18 

år. Barnkonventionen är en lag som innefattar att barnen har rätt till egna åsikter och 

rätten att höras (Unicef, u.å). Barnen i studien beskrev att de strävar efter att leva på 

samma sätt som andra jämnåriga barn utan diabetes typ 1, men de kände mer oro, stress 

och extra ansvar på grund av deras diabetesdiagnos. En rädsla av att behöva förklara, för 

vänner och utomstående, att de lever med sjukdomen rapporterades hos många och det 

gör att stressen kunde ökar ännu mer hos dessa barn (Rechenberg et al. 2018).  

Självhantering beskrevs som viktigt i sjukdomen. En fördel som ung diabetiker, menar 

vissa, är att acceptera sjukdomen som en del av vardagen. Det beskrevs som viktigt att 

inte skämmas över att vara sjuk och genom att göra sitt bästa, när det kommer till 

hanteringen, kommer man långt (Rechenberg et al. 2018; Guo et al. 2019).   

Med hjälp av ett blodprov får man ut HbA1C värdet i blodet, den genomsnittliga 

blodglukosnivån under en lång tid (Stokke, 2011). Det kan ses relationer mellan 

depression, livskvalité samt fysisk miljö och hur HbA1C ligger till. Det visar att HbA1C 

har ett sämre resultat hos barn med till exempel depressioner, än vad som är 
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rekommenderat att ha (Yayan, Zengin, Karabulut, & Akinci 2018). För människor 

under 50 år är referensintervallen för HbA1C 27-42 mmol/mol (Ericson & Ericson 

2012).  

1.5 Skolsköterskans erfarenheter av att vårda barn med diabetes typ 1 

Skolsköterskor ansåg att det var viktigt att kunna sätta sig in i barnets och föräldrarnas 

situation för att kunna identifiera deras behov. De upplevde att de blev mer insatta, 

kände medlidande och motiverade att förbättra deras hälsa. Skolsköterskorna såg som 

sitt ansvar att bevara barnens hälsa och välbefinnande, även fast de beskrev det som 

utmanande. De försökte att minimera barnens känsla av att vara annorlunda från de 

andra barnen. Skolsköterskorna beskrev att de kände oro från föräldrarna att lämna sina 

barn i skolan vilket resulterade att skolsköterskorna var mer villiga att satsa mer på att ta 

hand om dessa barn. Samarbetet mellan föräldrar och personal kan anses som 

betydelsefullt då barn fortfarande är barn och i en beroendeställning till föräldern (Wang 

& Volker 2013). En förälder är någon som har juridiskt ansvar över barnet tills dess att 

barnet är myndig, alltså 18 år (UNICEF, u.å). Jämlikhet, lika delaktighet och 

kombinationen av sjuksköterskans kunskap med föräldrarnas trygghet förespråkas 

mellan parterna för att undvika maktskillnader (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Skolsköterskorna beskrev att det fanns brister i sin egen kunskap om sjukdomen. Det 

resulterade i ångest och stress av att ha ett sådant stort ansvar på sig. Därmed upplevde 

skolsköterskorna sig begränsade att underlätta för dessa barn i skolan på grund av att de 

inte hade tillräcklig adekvat utbildning. I vissa situationer kände de att barnen kunde 

mer om sjukdomen än de själva (Wang & Volker 2013). 

1.6 Familjefokuserad omvårdnad  

Vad begreppet familj består av kan vara svårt att definiera. Det kan se olika ut från 

familj till familj och synen på vad en familj innebär har förändrats genom åren. Den 

klassiska kärnfamiljen med mamma, pappa och barn behöver idag inte vara den 

självklara normen. Inom familjefokuserad omvårdnad beskrivs en familj som bundna 

genom känslor och inte genom släktskap. Om det sker en förändring hos en individ i 

familjen kan det ha både positiva och negativa effekter, individerna påverkar varandra 

utifrån hur den drabbade individen känner hälsa eller ohälsa oberoende av sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  
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Vidare beskrivs skillnaden mellan två definitioner; familjefokuserad omvårdnad och 

familjerelaterad omvårdnad. Det senare nämnda innefattade att endast fokusera på den 

människa som är sjuk och endast ta hänsyn till personens sociala sammanhang medan 

familjefokuserad omvårdnad fokuserade på hela familjen. Dessa går hand i hand och det 

gäller att anpassa vården utifrån situationen. Familjen förväntas ha ett ansvar gällande 

sin närståendes sjukdom men forskning visar på att familjer kan uppleva det som en 

belastning och de blir ofta utmattade (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). En studie 

har gjorts som studerat hur föräldrar, partners och barn upplevde att vara vårdare till 

sitt/sina familjemedlemmar med diabetes typ 1. De skriver att nästan en tredjedel av 229 

mammor samt att nästan hälften av 422 kvinnliga partners som deltagit i studien 

upplevde någon form av depression relaterat till anhörigvård (Juntunen et al. 2018). 

Samspelet mellan sjuksköterska och familj beskrivs som betydelsefullt för att familjen 

ska kunna bevara sin hälsa och livskvalitet. Samspelet bör ske på en jämbördig nivå av 

alla parter, så att alla resurser kommer till nytta för den drabbade (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

1.7 Teoretisk referensram 

Adaptionsmodellen, the Roy Adaptation Model, av Sister Callista Roy presenterades för 

första gången 1970. Teorin grundar sig i att Roy tidigt i sin karriär upptäckte hur pass 

bra barn anpassar sig när det kommer till hantering av både psykisk och fysisk sjukdom 

och förändringar. Roy ville då utveckla tankarna kring detta till en referensram för 

sjuksköterskor att arbeta efter. Teorin fokuserar på hur anpassningsbara människor är. 

Omvårdnad beskrivs som grund i teorin och med hjälp av omvårdnad kan både 

forskning och tillämpning av forskningsresultat öka anpassningsförmågan hos 

människor (Phillips & Harris, 2018).  

Inom omvårdnad beskrivs vidare hur människa, hälsa och miljö är centrala begrepp 

inom Roy’s adaptionsmodell. Människan sägs vara kapabla till att anpassa sig med hjälp 

av dess förmåga av en holistisk syn och tillgång till sitt eget medvetande. Hälsa ses som 

en relation mellan miljön och människan. Hälsa och sjukdom kan upplevas samtidigt 

och det beskrivs som oundvikligt genom en människas liv, vilket betyder att människan 

måste kunna anpassa sig. Miljön beskrivs som all omgivning som kan påverka 

individen. Det är när miljön förändras som människan måste använda sina förmågor att 

anpassa sig efter just den specifika förändringen (Phillips & Harris, 2018). 

Omvårdnad, människa, hälsa och miljö är stora delar inom Roy’s adaptionsmodell. I 
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och med att en förändring sker i en människas liv uppkommer en reaktion och en 

anpassning måste ske. Människan kan då antingen anpassa sig bra till förändringen eller 

inte. Omvårdnaden kan då vara en tillgång till miljön och senare till hur en person 

anpassar sig (Phillips & Harris, 2018).  

 

Adaptionsmodellen kan, enligt författarna, kopplas till föreliggande studie då Roy lyfter 

fram vikten av att kunna anpassa sig till både fysiska och psykiska förändringar. 

Föräldrar måste kunna anpassa sig till förändringen i familjen då sitt barn blivit sjukt. 

 

1.8 Problemformulering 

Att leva med kronisk sjukdom kan innebära en påfrestning både fysiskt och psykiskt. 

De drabbade måste lära sig hantera sjukdomen och anpassa sin vardag utefter den. Barn 

vill ofta leva så okomplicerat som möjligt. Att drabbas av diabetes typ 1 gör att 

vardagen förändras och känslor som oro och stress förekommer ofta. Forskning visar att 

det är betydelsefullt att ansluta sina anhöriga i situationen. Fram till barnet är 18 år är 

föräldrarna juridiskt ansvariga över barnet. Det är därför viktigt att förstå hur relationen 

mellan den drabbade och människor i anslutning till den drabbade ser ut. Det skulle 

kunna göra att sjuksköterskor får mer insikt och förståelse om hur föräldrarnas 

erfarenheter kring sitt diabetesdrabbade barn ser ut, samt vad sjuksköterskan kan bidra 

med för insatser och omvårdnadsåtgärder för att underlätta deras situation.   

1.9 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med 

diabetes typ 1.   

1.10 Frågeställning 

Hur beskriver föräldrarna sina erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1? 
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2. Metod 
2.1 Design  
Designen är en beskrivande litteraturstudie, i enlighet med Polit & Beck (2017). 

2.2 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier var att artiklarna ska besvara studiens syfte. Endast artiklar på 

engelska inkluderas samt att de ska vara skrivna inom ramen av 10 år. Fulltext ska vara 

möjligt. IMRAD-strukturen, vilket Polit & Beck (2017) beskriver som organiseringen 

av introduktion, metod, resultat och diskussion, inkluderas.  

Exklusionskriterier var litteraturstudier och kvantitativa artiklar. Polit & Beck (2017) 

belyser att kvantitativa artiklar inte beskriver erfarenheter på likvärdigt sätt som 

kvalitativa gör, därför har det beslutats att exkludera de kvantitativa artiklarna.  

2.3 Sökstrategi  

De vetenskapliga artiklar som söktes fram hittades genom att använda sökmotorerna 

CINAHL och PubMed. Både CINAHL och PubMed beskrivs som två användbara 

sökmotorer när det kommer till att hitta forskning inom omvårdnad (Polit & Beck 

2017).  

Som CINAHL- Major Heading användes “Diabetes Mellitus Type 1”. Som fritext till 

detta begrepp användes orden children och parents experiences. Polit & Beck (2017) 

beskriver CINAHL - Major Heading som ett verktyg för att enkelt leda in sökningen på 

ett specifikt sökord. 

I sökmotorn PubMed användes sökorden parents, experiences, child och type 1 diabetes 

som fritext. Sökorden baserades på nyckelorden i syftet. Begränsningar som gjordes på 

båda sökmotorerna var att ha ett spann på en 10 årsperiod (Polit & Beck 2017). Det 

gjordes även en begränsning till att ha artiklar som endast var tillgängliga genom 

Högskolan i Gävle. 

Booleska termer kombinerar sökord med varandra. Detta gör att sökningen blir specifik 

och fokuserar mer på ett bestämt område (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström 

2016). Sökorden som är redovisade i Tabell 1 kombinerades med den booleska termen 

AND, vilket beskrivs som en term som används när sökaren vill åt kombinationen 

mellan två eller fler sökord. Resultatet av de sökorden tillsammans kommer då att visas 

(Willman et al. 2016).   
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Tabell 1. Sökstrategi  

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

möjliga 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

 

CINAHL 

10 år    

Linked full text 

Engelska  

2020-02-10 

*("Diabetes 

Mellitus, 

Type 1") 

AND children 

(fritext) AND 

parents 

experiences 

(fritext) 

 120  10 7 

 PubMed 10 år    

Högskolan i 

Gävle  

Engelska  

2020-02-10 

parents 

(fritext) AND 

experiences 

(fritext) AND 

child (fritext) 

AND type 1 

diabetes 

(fritext)  

 75  10 6 

      Totalt 

antal 

träffar: 

195 

Totalt 

möjliga 

artiklar:

20 

Totalt 

valda 

artiklar: 

13 

*CINAHL Major Heading 
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2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Sökningarna i CINAHL och i PubMed genererade (n=120) respektive (n=75) artiklar. 

Samtliga titlar lästes (n=195), därefter exkluderades dubbletter (n=26). Av resterande 

lästa titlar (n=169) exkluderades studier som inte var riktade mot syftet (n=45), innehöll 

barns erfarenheter (n=37), var skrivna med kvantitativ ansats (n=4) och litteraturstudier 

(n=2) samt om det var en avhandling (n=5). Totalt exkluderade artiklar (n=93), därefter 

återstod (n=76). Efter att abstrakten lästes exkluderades studier som inte var riktade mot 

syftet (n=12), innehöll barns erfarenheter (n=7), hade en kvantitativ ansats (n=33) samt 

om de var en litteraturstudie (n=4). Totalt exkluderade artiklar (n=56). Det resulterade i 

att det kvarstod möjliga artiklar i fulltext (n= 20). Artiklar som exkluderades efter att de 

genomgått en relevansbedömning utifrån vad studiens syfte riktas mot (n=7). Detta 

utifrån Tabell 2 (Bilaga 1). Resterande artiklar har genomgått kvalitetsbedömning 

utifrån Tabell 3 (Bilaga 2). Det hittades brister i kriterierna för inklusions- och 

exklusionskriterier och metoddiskussion. Ingen artikel togs bort utifrån dessa brister 

(n=0). Polit & Beck (2017) skriver att kvalitativa ansatser inte alltid använder sig av 

inklusions- och exklusionskriterier. Kvarstående artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien (n=13). 
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Figur 1: Flödesschema. 

 

 Exkluderade dubbletter 
(n=26) 

   Totalt antal träffar  

          (n=195) 

Totalt exkluderade abstrakt 

(n=56) varav, 

Ej riktat mot syfte (n=12) 

Barns erfarenheter (n=7) 

Kvantitativ (n=33) 

Litteraturstudie (n=4) 

Totalt exkluderade fulltext 

(n=7) varav, 

Bortfall efter 

relevansbedömning (n=7) 

Bortfall efter 

kvalitetsbedömning (n=0) 

Valda artiklar 

(n=13) 

Träffar på CINAHL 

(n = 120) 
Träffar på PubMed 

(n = 75) 

Återstående artiklar efter dubbletter 

exkluderade 

 (n =169) 

 

Titlar lästa 

(n =169) 

Totalt exkluderade artiklar  

(n =93) varav, 

Ej riktat mot syfte (n=45) 

Barns erfarenheter (n=37) 

Kvantitativ (n=4) 

Litteraturstudie (n=2) 

Avhandling (n=5) 

Möjliga artiklar efter 

fulltext 

(n =20) 



 

10 

 

2.5 Dataanalys  

Författarna har läst de 13 utvalda artiklarna i pappersformat individuellt, flertal gånger, 

med fokus på artiklarnas resultatdel. Därefter har innehållet diskuterats tillsammans och 

sammanställts i Tabell 4 (Bilaga 3) och Tabell 5 (Bilaga 4) i enlighet med Polit & Beck 

(2017). Under bearbetningen hittades nyckelord som skulle kunna besvara studiens 

syfte. Dessa nyckelord markerades med olika färgpennor för att få en tydlig struktur 

inför kategorisering för de kommande teman. Aveyard (2014) och Polit & Beck (2017) 

skriver att strukturering av nyckelord med olika färger är ett bra hjälpmedel för att 

senare kunna bilda teman.  

Därefter jämfördes och diskuterades nyckelorden mellan författarna för att hitta likheter 

och skillnader mellan författarnas egna anteckningar. Detta för att maximera 

objektivitet. Nyckelorden översattes och sammanställdes med försiktighet, för att 

minimera risken för att innehållet ska feltolkas. Baserat på detta kunde teman skapas 

med hjälp av tematisk analysmetod. Enligt Aveyard (2014) innebär tematisk 

analysmetod att underliggande struktur identifieras för att hitta teman. Gemensamma 

nyckelord är användbart mellan artiklar för att uppnå målet med att identifiera likheter 

och skillnader (Aveyard, 2014).  

Teman och subteman som skapades presenteras i löpande text och i Tabell 6. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Målet är att uppnå objektivitet i samband med litteraturstudien. Detta görs genom att 

inte använda personliga åsikter i bedömning om litteraturen är relevant eller inte. 

Författarnas eget intresse ska inte styra resultatet (Polit & Beck 2017). Målet är att 

sträva efter att inte fabricera, förfalska eller plagiera. Vilket innebär att inte hitta på 

data, ändra på redan befintligt material och ta andras material till sitt eget. Detta 

eftersträvas genom att använda referenshantering. Referenshantering visar på var 

studiens innehåll hämtats ifrån. Harvards referenssystem har använts (Polit & Beck 

2017).  
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3. Resultat  

Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar av kvalitativ design och innehåller 

erfarenheter hos föräldrar som lever med ett barn drabbat av diabetes typ 1. Från de 

valda artiklarna sammanfattas syfte och resultat i Tabell 5 (Bilaga 4). I dessa 13 artiklar 

identifierades tre huvudteman: Anpassning till den nya vardagen, Emotionella aspekter 

och Behov av stöd. Under dessa presenteras sju subteman: Vid diagnostisering, Rädsla 

för hypoglykemi, Ge andra ansvaret över barnet, Erfarna känslor, Framtiden, Hälso- 

och sjukvård och Nära relationer, vilka presenteras nedan i Tabell 6.  

Tabell 6: Huvudteman och subteman. 

Anpassning till den nya vardagen  
• Vid diagnostisering 

• Rädsla för hypoglykemi 

• Ge andra ansvaret över barnet  

Emotionella aspekter 
• Erfarna känslor 

• Framtiden 

Behov av stöd  
• Hälso- och sjukvård 

• Nära relationer 

 

3.1 Anpassning till den nya vardagen  

3.1.1 Vid diagnostisering  

Föräldrar till barn med diabetes beskrev sina erfarenheter av att vid diagnostisering var 

det mycket information att ta in och förstå. Vissa föräldrar rapporterade att de kände att 

de var trygga i rollen att handskas med diagnosen, medan det för andra föräldrar var en 

större utmaning. De kände att det var överväldigande med all information och ansvar 

samt att de blev stressade. De beskrev att det var en dramatisk period i början (Boogerd, 

Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks, & Verhaak 2015; Morgan-Trimmer, Channon, 

Gregory, Townson, & Lowes 2015; Spencer, Cooper & Milton 2012). Initiala känslor 

liknande sorg och emotionell chock beskrevs. Även svårigheter med att acceptera 
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diagnosen, som en ny del av livet, nämndes (Nordfeldt, Ängarne-Lindberg, Nordwall, & 

Krevers 2013). Det tog lång tid att acceptera att deras livssituation var förändrad för 

resten av livet och att deras föräldraskap hade fått en ny roll (Iversen, Graue, 

Haugstvedt, & Råheim 2018). Den nya rollen för föräldrarna innebar att ta ett större 

ansvar, ha mer kunskap om hanteringen av sjukdomen och kunna sköta åtgärderna 

självständigt (Morgan-Trimmer et al. 2015; Boogerd et al. 2015). Anpassning till 

sjukdomen var viktig för att kunna gå vidare och acceptera att den blev en del av den 

nya vardagen (Morgan-Trimmer et al. 2015).  

3.1.2 Rädsla för hypoglykemi  

Föräldrarna beskrev att ha koll på barnens blodsockernivå var en utmanande uppgift och 

tog mycket tid och energi. Rädslan för hypoglykemi när barnen skulle på aktiviteter 

gjorde att föräldrarna såg till att barnen låg lite för högt i blodsocker, för att själva känna 

sig mer säker i situationen. De beskrev också att om inte barnet hade vaknat tidigt på 

morgonen gick de och tittade efter, på grund av rädslan för hypoglykemi. Ingen vill 

hitta sitt barn medvetslöst (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Lawton et al. 2014). 

Ständig blodsockerkoll under nätterna resulterade i få timmar av sömn och många 

föräldrar stannade hemma från jobbet till följd av detta (Burckhardt et al. 2019). 

Det vardagliga livet kretsade kring att hålla blodsockernivån stadigt. Rutiner när det 

kommer till mat och aktivitet var viktigt för att uppnå denna nivå (Dashiff, Riley, 

Abdullatif, & Moreland 2011; Iversen et al. 2018; Lawton et al. 2014; Rifshana, 

Breheny, Taylor, & Ross 2017). Föräldrarna beskrev att hela familjen började äta mer 

hälsosamt och ändrade livsstilen. Vissa föräldrar agerade som förebilder för att stödja 

sina barn. De ändrade sina sätt att leva med kost och träning för att blodsockernivån 

skulle bli så stabil som möjligt (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Föräldrarna ansåg 

att det var betydelsefullt att familjen deltog i olika aktiviteter, men det ansågs svårt att 

vistas med andra familjer för då märktes det hur annorlunda de levde då mycket 

kretsade runt tider och mat. Detta för att undvika ojämna blodsockernivåer. (Iversen et 

al. 2018). De kände sig maktlösa, föräldrarna kände att de ständiga 

blodsockerkontrollerna påverkade barnens aktivitet och liv (Boogerd et al. 2015).   

Föräldrarna beskrev att sjukdomen aldrig försvinner och det var en ständig kamp 

(Holtslander, Kornder, Letourneau, Turner, & Paterson 2012). Föräldrarna hade en brist 

på vila och blev därför utmattade. Tankar på barnets blodsockerstatus var där hela tiden. 
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De är de främsta vårdgivarna dag som natt samt hade ett behov av kontroll. Konflikter 

mellan föräldrarna uppstod och de anklagade varandra gällande kontrollen av 

blodsockernivån. De beskrev att de bör respektera varandra och lita på att de gjorde det 

bästa för barnet (Iversen et al. 2018). Det var ständig planering och de kunde aldrig ta 

ledigt, för sjukdomen tar aldrig en paus (Rifshana et al. 2017). De beskrev att 

sjukdomen påverkade hela familjen och att det blev som att hela familjen levde med 

diagnosen (Holtslander et al. 2012).  

Kontinuerlig glukosövervakning var ett sätt att underlätta uppsikten över 

blodsockernivån. Föräldrarna beskrev att genom en kontinuerlig övervakning 

påverkades deras sömn positivt. En lugnare sömn resulterade i fler antal timmar av 

sömn. Återkomsten till jobb var även det ett resultat av en lugnare och längre sömn 

(Burckhardt et al. 2019). Enligt föräldrarna var insulininjektioner tidigare en stressfaktor 

hos både föräldrar och barn och de kände sig nedstämda på grund av detta. Genom 

kontinuerliga subkutana insulininjektioner via pump påverkades föräldrarnas vardag 

positivt. Förbättrad sömn är en stor del av denna påverkan. Även en mer flexibel livsstil 

gällande matintag skapades genom kontinuerliga insulininjektioner då pumpen kunde 

administrera mer exakta doser och reglera blodsockret jämnare (Rankin et al. 2015). 

3.1.3 Ge andra ansvaret över barnet  

Föräldrarna beskrev sina erfarenheter av att de ansåg att det var svårt med att lita på 

andra i sin omgivning och kunna låta dem ansvara över barnet. De ville ha kontroll. De 

ville att barnen skulle ringa hem och gjorde upp om antalet blodsockermätningar på 

grund av rädslan för hypoglykemi och framtida komplikationer. Ständigt påminna, 

ifrågasätta och bevaka är momentet föräldrar hade erfarenhet av. Det kunde leda till en 

sämre relation med barnet, då föräldrarna kände att barnet ansåg dem som tjatiga. Det är 

en ständig kamp och frustration parterna emellan (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; 

Dashiff et al. 2011). Föräldrarna hade en liten tillit till att barnet klarade av att själv ha 

koll på blodsockernivån (Lawton et al. 2014). Det fanns en önskan om att alltid vara till 

hands när oväntade situationer inträffar (Holtslander et al. 2012). Det var svårt att låta 

andra vuxna än föräldrarna själva ha ansvaret över barnet. De behövde utbilda personal 

på förskola/skola och vänner innan de kunde lämna över barnet. De var osäkra på hur 

mycket de kunde förvänta sig av andra föräldrar om olika händelser skulle ske och de 

fick ofta samtal med frågor om blodsockernivå och åtgärder. Föräldrarna måste alltid 

vara tillgänglig via telefon (Iversen et al. 2018; Dashiff et al. 2011). De kände oro över 
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att lämna barnet till andra på grund av okunnighet av allmänheten om sjukdomen. 

Frustration uppkom när folk gav barnen godis och inte förstod konsekvenserna (Lawton 

et al. 2014; Spencer et al. 2012).  

Genom användningen av kontinuerlig glukosövervakning var föräldrarna mer öppna till 

att låta sina barn genomföra aktiviteter själva och gå till skolan utan att ständigt känna 

att de behövde övervaka barnen. Tilliten till lärare ökade då föräldrarna ansåg 

övervakningen som ett stort hjälpmedel även för dem. Föräldrarna kände också större 

frihet genom användningen och kunde därmed ha ett mer omfattande socialt liv utan att 

behöva oroa sig (Burckhardt et al. 2019). 

3.2 Emotionella aspekter 

3.2.1 Erfarna känslor 

Föräldrarna erfor ett flertal känslor såsom frustration, stress, ilska och misslyckande. 

Dessa beskrevs som vanliga när det kom till hanteringen av diabetes och dess 

svårigheter. Föräldrarna uttryckte dock sällan sina känslor på grund av olika skäl. Enligt 

föräldrarna kunde detta leda till sämre kommunikation och försämrade relationer mellan 

dem och barnen (Starkman et al. 2019). Föräldrarna kände en stor sorg över barnens 

hälsa och över hur deras barndom varit och vad barnen fått gå igenom (Iversen et al. 

2018; Rifshana et al. 2017). Föräldrarna beskrev att det var fysiskt och emotionellt 

jobbigt när de kände att sjukdomen hade tagit barnens barndom ifrån dem (Lawton et al. 

2014).  

Mödrar tog på sig ansvaret över barnets sjukdom. Tankar som att de hade gjort något fel 

under graviditeten, till exempel ätit fel kost, resulterade i skuldkänslor (Iversen et al. 

2018; Spencer et al. 2012). Känslor som panik uppkom när de skulle mäta upp rätt 

dosering av insulin, då föräldrarna tvekade på sina mattekunskaper. Tankar som att de 

kommer döda barnet kom upp, på grund av oro av att ge fel mängd insulin (Rankin et al. 

2015).  

Alkohol, droger och sex var svåra ämnen hos föräldrar att ta upp, speciellt med en 

ungdom som har diabetes. Föräldrarna kände sig stressade och oroade inför dessa 

ämnen. De hade dock insikt i att det var viktigt och var villiga att ta tag i dem för att 

undvika framtida konsekvenser (Holtslander et al. 2012).  
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3.2.2 Framtiden 

Föräldrarna beskrev att framtiden var ett stort orosmoment för dem angående barnen, 

speciellt när det gällde utbildning och att bilda familj. Även långsiktiga komplikationer 

var ett orosmoment för föräldrarna. Synen av äldre människor med diabetes och 

komplikationerna de drabbats av skrämde föräldrarna (Castensøe-Seidenfaden et al. 

2016; Starkman et al. 2019; Rifshana et al. 2017). Komplikationer kunde vara till 

exempel amputationer, blindhet och död (Rifshana et al. 2017).  

Det fanns delade erfarenheter av övergången till att barnen skulle bli mer självständiga i 

sin diabeteshantering. Några föräldrar ifrågasatte om barnen var tillräckligt förberedda, 

medan andra såg en stor utveckling desto äldre barnen blev och därmed ökade 

förtroendet över barnens ansvarstagande (Dashiff et al. 2011). Övergången till att inte 

längre få närvara vid sjukhusbesök var stor och medförde oro. Frågor från föräldrar 

kvarstod efter mötena då barnen inte tog ansvaret att själva ta upp dessa och det 

resulterade i att förtroendet för barnet minskade (Holtslander et al. 2012). Frustration 

och oro uppkom till följd av föräldrarnas vetskap om att barnets liv aldrig kommer 

anses normalt (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). 

3.3 Behov av stöd 

3.3.1 Hälso- och sjukvård 

Föräldrarna beskrev utifrån sina erfarenheter att en viktig källa för dem var att ta del av 

kunskap från sjukvårdspersonalen. Föräldrarna ansåg att de var livsviktiga när det kom 

till specialiserad vård, tillförlitlig vetskap och stöd. Föräldrarnas behov av engagemang 

från vårdpersonalen var även det en stor del. Erfarenheter av att behöva mer omfattande 

stöd av dietister och psykologer i initialfasen av sjukdomen fanns. Negativt var även att 

vårdpersonal inte frekvent diskuterade eventuella problem som kunde uppkomma. 

Tillgängligheten av vårdpersonal eftertraktades vara mer flexibel. Önskan om att alltid 

kunna nå professioner inom området var stor då oväntade frågor kunde uppstå (Boogerd 

et al. 2015). 

Positiva rapporter från föräldrar behandlade förberedande åtgärder såsom instruktioner 

för injektioner, var information kunde hittas och att vårdpersonalen fanns till hands om 

några frågor uppstod (Morgan-Trimmer et al. 2015). Vårdpersonalen var även ett stort 

stöd när ingen i nära relationer kunde ställa upp på liknande sätt (Boogerd et al. 2015).   
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3.3.2 Nära relationer  

Föräldrarna beskrev en känsla av att personer i föräldrarnas och barnens omgivning inte 

hade tillräckligt med kunskap för att hantera sjukdomen. Det fanns en ignorans från 

personerna i deras omgivning och föräldrar önskade att information om diabetes kunde 

finnas mer lättillgängligt för utomstående att ta del av (Boogerd et al. 2015). 

Föräldrarna kände att omgivningen inte förstod hur jobbigt det var med att hantera en 

sjukdom åt någon annan (Rifshana et al. 2017).  

Föräldrar strävade efter att få dela med sig av sina erfarenheter samt ta del av andras. 

Upplevda erfarenheter genom någon annans perspektiv kunde addera mycket hjälp med 

hanteringen av sjukdomen (Boogerd et al. 2015; Holtslander et al. 2012; Nordfeldt et al. 

2013). Känslan av att inte få tillräckligt med support från nära relationer var ett faktum. 

Föräldrar uttryckte ett behov av större stöd från släkt och vänner för att själva kunna 

hantera sjukdomen och allt vad det innebar (Boogerd et al. 2015; Holtslander et al. 

2012; Nordfeldt et al. 2013).  

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

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

barn med diabetes typ 1. Det centrala i resultatet visade sig vara förändrad vardag, både 

när det gällde emotionell påverkan och det ansvar som låg över föräldrarna.  

Vid initialfasen efter diagnostisering fick föräldrar erfara känslor såsom sorg och 

överväldigande. Det var svårt att acceptera de nya livsförändringarna sjukdomen 

innebar och den nya rollen föräldrarna stod inför var övergripande tuff. En av de tuffa 

förändringarna föräldrarna uppgav var rädslan för eventuell hypoglykemi. Kampen för 

att undvika hypoglykemi styrde delvis deras vardag. Rädslan för hypoglykemi kunde 

kopplas ihop med att inte våga ge över ansvaret för barnet till andra, detta ofta på grund 

av okunskap hos andra i sin omgivning. Föräldrar hävdade att stödet från personer i sin 

omgivning, både sjukvårdspersonal och nära relationer, hade brister. Hanteringen av 

sjukdomen resulterade i känslor såsom oro, sorg och frustration. Även skuldkänslor 

uppgavs av mödrar då de ansåg sig själva som bidragande faktorer till uppkomsten av 

sjukdomen. Förutom den stora rädslan för hypoglykemi visade det sig i resultatet att 

även rädsla för framtida komplikationer var stor. Det resulterade i konflikter mellan 
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föräldrar och barn, speciellt när barnen blev äldre och skulle ta mer ansvar över sig 

själva och sjukdomen. Föräldrarna ville ständigt ha kontroll.   

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie var ett återkommande tema som författarna såg att det blev en stor 

livsförändring för föräldrarna att leva med ett barn med diabetes typ 1. Det gjorde en 

inverkan på föräldrarnas vardag och välmående (Boogerd et al. 2015; Morgan-Trimmer 

et al. 2015; Spencer et al. 2012). En svårighet som upprepades av föräldrarna relaterat 

till diagnosen var att finna acceptans kring den nya situationen och sjukdomen 

(Nordfeldt et al. 2013; Iversen et al. 2018). När miljön runt om en förändras måste 

människan, enligt Roy’s adaptionsmodell, hitta sina egna förmågor till att anpassa sig 

till den nya situationen. För att kunna uppnå hälsa vid sjukdom, måste människor kunna 

anpassa sig till den nya vardagen (Phillips & Harris 2018). Ett liknande fynd sågs i en 

annan studie där deltagarna beskrev att en uppnådd acceptans kring sjukdomen, fås 

genom att omdefiniera vad som är viktigt i livet. Detta för att öka chansen för att få ett 

mer gynnsamt liv (Hedlund et al. 2019).  

Föräldrarna i den aktuella studien kände att deras roll som föräldrar hade fått en ny 

innebörd och att livet skulle bli förändrat för evigt (Iversen et al. 2018). Tidigare 

forskning beskrev att föräldrarna måste anpassa sig och omvärdera sina tidigare dagliga 

mönster för att kunna möta upp allt vad den nya sjukdomen innebar för sin närstående 

(Sparud-Lundin, Hallström, & Erlandsson 2013). Även detta relateras till Roy’s 

anpassningsmodell. Anpassning är ett måste och det är upp till var och en hur god den 

anpassningen blir (Phillips & Harris 2018).  

I resultatet framkom det att föräldrarna rapporterade att de vid diagnostisering av 

barnens diagnos kände att det var överväldigande med all information som skulle läras 

in för att inom en snar framtid hantera sjukdomen själva och vara dess barns främsta 

vårdgivare, dag som natt (Boogerd et al. 2015; Morgan-Trimmer et al. 2015; Spencer et 

al. 2018). Detta kan relateras till ett tidigare arbete som gjorts på regeringens begäran. 

Där beskrivs att ett sätt att få tydlig information är från anhörigstöd, vilket innebär 

samtalskontakt där möjlighet finns för information (Socialstyrelsen, 2015).  

Ett till övergripande tema i föreliggande studie var rädslan för hypoglykemi som 

föräldrarna kände inför deras barn. Detta resulterade i ständig känsla av att behöva 

övervaka, dålig sömn, vara hemma från jobbet, ändrade matvanor och rädsla för 
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aktivitet (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Lawton et al. 2014). Detta kan relateras till 

tidigare forskning då föräldrar övervakade sina barn på nätterna, vilket resulterade i 

dålig sömn. Oron var där hela tiden för hur blodsockernivån såg ut (Sparud-Lundin et 

al. 2013). Sömnen är en viktig komponent för att dagen ska kunna fungera och för att 

minska risken för ångest och depression (Asp & Ekstedt 2014). Föräldrar beskrev att 

med hjälp av kontinuerlig glukosövervakning och insulinpumpar kunde de få bättre 

sömn och fler timmar av sömn (Burckhardt et al. 2019; Rankin et al. 2015). 

Det framkom i resultatet att föräldrarna belyser en oro över att lämna barnet till någon 

annan på grund av omgivningens okunskap om sjukdomen och dess konsekvenser 

(Lawton et al. 2014; Spencer et al. 2012). Detta styrks med att även skolsköterskor 

kände att de hade bristande kunskap när det gäller att hantera sjukdomen. De kände 

även av föräldrarnas oro över att lämna bort sitt barn (Wang & Volker 2013). I resultatet 

sågs ett stöd till skolpersonal och personer i familjens omgivning vara kontinuerlig 

glukosövervakning, vilket resulterade i mindre oro enligt föräldrarna (Burckhardt et al. 

2019). Det framkom att föräldrarna har en ständig strävan efter ett normalt liv, men då 

de måste utbilda personer i dess omgivning innan de kan lämna över barnet till någon 

annan, kände de en stor skillnad gentemot de familjer som inte har sjukdomen (Iversen 

et al. 2018; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Socialstyrelsen (2015) skriver att den 

som har ansvar över ett barn, har även ansvar över att hen ska bli omhändertagen på 

bästa möjliga vis. Detta innefattar även att ta hänsyn till omständigheter, såsom 

sjukdom.  

I resultatet visades det att många starka känslor framkom av föräldrarna om hur det var 

att leva med sjukdomen i familjen. Frustration, misslyckande och sorg var exempel på 

dessa (Starkman et al. 2019; Iversen et al. 2018; Rifshana et al. 2017). Speciellt 

mödrarna kände att det var deras fel att sjukdomen bröt ut, vilket visades i resultatet 

(Iversen et al. 2018; Spencer et al. 2012). Detta fynd bekräftas även av en annan studie 

som handlar om erfarenheter hos föräldrar med barn med diabetes typ 1, där även 

mödrarna tog på sig skulden (Bowes, Lowes, Warner, & Gregory 2009). Ericson & 

Ericson (2012) skriver att det dock inte finns någon klar förklaring till varför sjukdomen 

bryter ut. 

Föräldrarna i föreliggande studie uppgav att det blev konflikter de sinsemellan, att de 

anklagade varandra om barnets blodsockernivå inte varit stabilt (Iversen et al. 2018). 
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Socialstyrelsen (2014) beskriver att förbättrade åtgärder inom vård och omsorg skulle 

kunna lägga grund till en bättre situation för de anhöriga. Staten ger inte ett tillräckligt 

bra stöd till de anhöriga med tanke på dess behov. 

I den aktuella studien beskrev föräldrarna att de blev utmattade av att konstant ha det 

största ansvaret över barnet (Iversen et al. 2018). Socialstyrelsen (2015) belyser att även 

fast inställningen till att vårda sin närstående var övergripande positiv, visas det att ju 

mer omvårdnad som utförs desto större risk finns det att drabbas av depression. Detta 

kan kopplas till en tidigare studie där det rapporterades att en stor del av anhörigvårdare 

hade någon form av depression (Juntunen et al. 2018).  

I resultatet framkom det att komplikationer, övergången när barnet ska börja ta mer 

ansvar, vetskapen om att sjukdomen aldrig kommer att ta en paus och att barnets liv 

aldrig kommer att anses normalt, var orosmoment hos föräldrarna inför framtiden 

(Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Starkman et al. 2019; Dashiff et al. 2011). Tidigare 

forskning visar på att framtida komplikationer var ett återkommande dilemma för 

flertalet föräldrar och det beskrevs emellanåt som en oundviklig tanke (Bowes et al. 

2009). Resultatet visar på att när barnen blev äldre fick inte föräldrarna närvara vid 

sjukhusbesök, vilket skapade oro hos dem, eftersom de ständigt ville ha kontroll 

(Holtslander et al. 2012). I tidigare forskning sågs det liknande reaktioner hos flera av 

föräldrarna när barnen övergick från pediatriken till vuxenvården. Föräldrarna i studien 

uppgavs vara ledsna över att helt plötsligt släppa kontrollen över diabeteshanteringen 

och att inte ha rätten till att längre få vara med i vårdplaneringen (Bowes et al. 2009).   

I föreliggande studie beskrevs behovet av stöd hos flertalet föräldrar, både från anhöriga 

och vårdpersonal (Boogerd et al. 2015; Holtslander et al. 2012). För att föräldrarna 

skulle kunna sköta diabeteshanteringen så bra som möjligt ansågs stödet från nära 

relationer vitalt (Boogerd et al. 2015; Holtslander et al. 2012; Nordfeldt et al. 2013). 

Stödet från vårdpersonal, speciellt i början när barnet fick sjukdomen, uttryckte 

föräldrarna som viktigt och engagemanget från vårdpersonalen var betydande för 

föräldrarna (Boogerd et al. 2015). Det kan kopplas till Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) som belyser vikten av att sjuksköterskan ska fokusera på hela familjen när det 

kommer till hantering av sjukdom. Familjemedlemmarna påverkar varandra och om en 

av parterna känner ohälsa kan risken vara att även resterande medlemmar känner ohälsa. 

Därmed ses samspelet mellan sjuksköterska och familj som betydelsefullt för att de ska 
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kunna bevara sin hälsa och livskvalité. Svensk sjuksköterskeförening (2017) hävdar att 

sjuksköterskans centrala ansvarsområden, som beskrevs i tidigare forskning, är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det betyder i det 

här fallet att hen ansvarar över att den enskilde ska få en förståelig, korrekt och lämplig 

information som möjligt som både föräldrar och barn kan ta del av. Enligt Roy’s 

adaptionsmodell är omvårdnad sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgift, vilket 

sjuksköterskan kan ha i åtanke när hen hjälper personer att anpassa sig till nya 

situationer (Phillips & Harris 2018).  

I resultatet noterades det att föräldrarna kände oro när det kom till att lämna över 

ansvaret för barnen till förskola och skola (Iversen et al. 2018; Dashiff et al. 2011). 

Socialstyrelsen utförde en undersökning där målet var att kartlägga hur hälso- och 

sjukvården arbetar när det kommer till egenvårdsinsatser. Dialogmöten med patient- och 

professionsorganisationer gjordes, däribland inom barndiabetes. Det framkom från 

dessa dialogmöten att det fanns brister i hur hälso- och sjukvården sköter informationen 

gentemot förskolan och skolan och att det därmed ofta blir föräldrarna som blir 

informatörer. Detta på grund av resursbrist (Socialstyrelsen, 2017). Detta kan styrkas 

med att även Diabetesförbundet (2014) beskrev att i Sverige ska barndiabetesteamet 

som tar hand om familjen erbjuda undervisning till familjens nära relationer för att även 

de ska kunna handskas med sjukdomen och dess innebörd. Socialstyrelsen (2014), i sin 

tur, belyser att ett hinder som upptäckts är att sjukvården inte anser att de har ansvar för 

de närstående, utan endast den som är sjuk. Miljöpåverkan kan, enligt Roy, i detta fall 

ses som negativt då föräldrarna får ännu ett extra ansvar på sina axlar. Har föräldrarna 

inte anpassningsförmågan att adaptera sig efter miljöomställningen kan resultatet bli 

skadligt (Phillips & Harris 2018).  

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie har gjorts med grund i artiklar från databaserna CINAHL och 

PubMed. Dessa databaser anses som lämpliga med inriktning mot omvårdnad (Polit & 

Beck 2017). Författarna har diskuterat om resultatet skulle kunnat se annorlunda ut om 

en empirisk studie hade gjorts istället. I diskussionen berördes risker med att genomföra 

en empirisk studie som debutant, då författarna aldrig tidigare genomfört denna typ av 

studie. Riskerna som författarna anser kan uppstå är att det blir feltolkning och 

missvisning av resultatet, eftersom kunskapen om uppbyggnad av frågor och 

tillvägagångssätt är begränsad. Tidsåtgången för den föreliggande studien anses för 
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begränsad för att kunna först sätta sig in i tillvägagångssätt för en empirisk studie och 

sedan kunna genomföra den. Med detta i åtanke ledde diskussionen fram till att en 

litteraturstudie lämpade sig bättre. Polit & Beck (2017) skriver att forskare arbetar med 

människor och måste då arbeta utifrån etiska principer. Författarna anser att risken är att 

det kan bli för mycket brister i denna aspekt, att det då inte blir etiskt försvarbart, 

eftersom det skulle kunna bli risk för feltolkning av materialet.  

Initialt användes begränsningen 15 år när det kommer till publiceringsdatum. I enlighet 

med Polit & Beck (2017) ändrades begränsningen till 10 år, då nyare och mer relevant 

forskning eftersträvas. Detta medförde att några av de artiklar som valdes ut som 

möjliga till studiens syfte gick förlorade. Det övervägdes om dessa fem artiklar hade en 

sådan betydande roll för resultatet att 15 år trots allt skulle användas. I slutändan 

beslutades det att de andra artiklarna som valts hade högre relevans och att de även 

följde IMRAD- strukturen som Polit & Beck (2017) beskriver som nödvändigt i 

kvalitativa studier. Därav valdes de andra artiklarna bort och 10 års begränsning 

användes. Detta medförde att ett inklusionskriterium blev att enbart använda artiklar 

med IMRAD-struktur. Endast artiklar med kvalitativ design användes, då det är mest 

lämpligt för att svara på studiens syfte som riktar sig mot erfarenheter, i enlighet med 

Polit & Beck (2017). Detta kan ses som en styrka i arbetet.  

Det valdes att inkludera artiklar som studerade föräldrar till barn mellan 0–18 år. Om 

det hade valts att fokusera på en specifik åldersgrupp skulle resultatet kunnat bli 

snävare. Syftet med studien var att undersöka föräldrarnas erfarenheter av att leva med 

ett barn med diabetes typ 1. Det strävades efter att få en helhetsbild av föräldrarnas 

erfarenheter, inte endast hur det är att leva med ett barn i en specifik ålder. 

I CINAHL användes “Diabetes Mellitus Type 1” som Major Heading. Detta användes 

för att få riktningen mot diabetes typ 1 i varje artikel. I sökningen i PubMed användes 

endast fritext med sökord som anses vara nyckelord i syftet. Dessa sökord var parents 

AND experiences AND child AND type 1 diabetes. Det provades att göra sökningen 

med MeSH-termer. Detta ledde till färre träffar på en redan begränsad träff på 75 

artiklar, därav användes endast sökning med fritext då det gav relevanta artiklar i den 

sökningen.  

Sökorden konstruerades av författarna själva. Om det hade tagits hjälp från 

bibliotekarier, jobbat mer med orden i till exempel Svensk MeSH och flera olika 

sökningar med andra ord gjorts, skulle det kunnat bli ett annorlunda resultat, eftersom 
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troligen andra artiklar skulle visas. Sökträffarna som visades på båda databaserna ansågs 

som relevanta då det visades många väsentliga artiklar som riktade sig mot det aktuella 

syftet för studien. Författarna tog beslutet att då använda de orden och arbeta vidare 

utifrån vad träffarna gav.  

Booleska termen “AND” användes i båda databassökningarna, detta för att få en 

kombination mellan sökorden. Det skulle kunnat bli ett resultat med endast ett av orden 

om termen “OR” hade använts.  

Vilken benämning på “parents”/ “föräldrar” som skulle användas har diskuterats. En 

benämning som varit på tal är “guardian”/ “vårdnadshavare”, men vilken ansågs vara 

svårt att definiera och beskriva vad det som begrepp innebär. En upptäckt som gjordes 

var att föräldrar inte alltid har en bestämd benämning som mamma och pappa. 

Definitionen på vad en förälder är kan vara unikt för varje familj.   

 

Det sågs att artiklarna hade en stor geografisk bredd. Även fast föräldrarna var från 

olika delar av världen hade de ändå i grund och botten liknande erfarenheter. En artikel 

som initialt inkluderades var från Ghana, där sågs det skillnader gentemot de andra 

artiklarna. Då det inte hittades någon till artikel som hade liknande erfarenheter som 

föräldrarna i Ghana, valdes den att plockas bort. I efterhand anser författarna att denna 

artikel hade kunnat inkluderas för att uppnå en större variation i den föreliggande 

studiens resultat. Reflektionen över de geografiska delarna kan ses som en styrka i 

arbetet. En svaghet kan vara att mycket av det som tas upp i introduktionen och i 

diskussionen är från Sverige och kan inte då kopplas rättvist till resultatet.  

En urvalsprocess genomfördes, se Figur 1, och de artiklar som inte riktade sig mot 

syftet uteslöts. Detta gjorde att risken för att välja icke relevanta artiklar minskade. 

Även icke relevanta artiklar försvann efter bedömningen av dess relevans, se Tabell 2 

(Bilaga 1). Två av artiklarnas relevans diskuterades mer än de andra då de handlade om 

specifika tekniska hjälpmedel och kunde anses som icke relevanta. Dessa två 

inkluderades ändå eftersom de ansågs användbara i delar av deras resultat som handlade 

om föräldrars erfarenheter och kunde kopplas samman med de andra artiklarnas resultat. 

En kvalitetsbedömning gjordes på de 13 utvalda artiklarna, se Tabell 3 (Bilaga 2). Alla 

artiklar klarade bedömningen och ansågs vara i så god kvalitet att de kunde inkluderas i 

studien. Det fanns vissa brister i kvalitetsbedömningen hos några artiklar, men dessa 

ansågs inte vara så betydelsefulla att de var tvungna att exkluderas. I dessa 13 utvalda 
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artiklar var det några som innehöll både föräldrars och barns erfarenheter, detta 

observerades och endast föräldrarnas erfarenheter identifierades. Detta kan ses som en 

styrka i arbetet.  

Artiklarna bearbetades grundligt och individuellt av författarna. Sedan diskuterades 

fynden i artiklarna tillsammans för att se om resultatet uppfattats och översatts på 

liknande sätt. Detta för att maximera objektiviteten och det ses som en styrka i detta 

arbete. Nyckelord, likheter och skillnader identifierades, allt enligt Aveyard (2014) och 

Polit & Beck (2017). Med hjälp av Aveyard (2014) och Polit & Beck (2017) blev det 

tydligt och strukturerat genom att hitta teman för att kunna skriva resultatet utifrån de 

artiklar som hittats.  

Något som kan anses som en svaghet är att författarna är svensktalande, vilket innebär 

att det lättare skulle kunna bli feltolkning när artiklarna skrivna på engelska översattes. 

Översättningen gjordes med försiktighet, för att undvika feltolkning (Polit & Beck 

2017).  

Strävan efter att uppnå objektivitet har varit målet. Detta har funnits i åtanke hos 

författarna under hela arbetets gång. I valet av resultatbeskrivning angående föräldrars 

erfarenheter har målet ständigt varit att inte använda författarnas egen bakgrund och 

tankar kring ämnet. Detta i enlighet med (Polit & Beck 2017).  

 4.4 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie ger en bild av föräldrars beskrivning, utifrån sina erfarenheter, 

hur det är att leva med ett barn med diabetes typ 1. Genom att sjuksköterskan tar del av 

föräldrarnas erfarenheter kring sjukdomen kan det leda till ökad förståelse och kunskap 

när det kommer till hur det är att leva bredvid ett sjukt barn. Ökad förståelse och 

kunskap är betydelsefullt för att tillgodose föräldrarnas individuella behov. Som 

sjuksköterska är det av stor betydelse att inte bara se till patienten, utan även närstående 

runt omkring, då även de har en stor betydelse för vårdandet.  

4.5 Förslag på fortsatt forskning  

Det finns forskning kring föräldrars erfarenheter av hur det är att leva med ett barn med 

diabetes typ 1. Majoriteten av de erfarenheter som beskrevs av föräldrarna är negativa, 

från diagnostisering till övergången från barndom till mer vuxet ansvar. En 

övergripande del av föräldrarna rapporterade bristen på stöd genom hela processen. De 
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negativa erfarenheterna kan kopplas samman med bristen på stöd. Med fortsatt 

forskning om vilket stöd som skulle behövas för föräldrarna kanske deras hälsa och 

välbefinnande i slutändan ökar samt att kunskapen hos sjuksköterskorna växer. Arbetet 

kring detta anser författarna är en viktig del av professionens arbetsområde och därför är 

det av stor vikt att vi som sjuksköterskor ökar medvetenheten kring stöd och dess 

relation med upplevda erfarenheter.  

4.6 Slutsats 

Resultatet visade på delade erfarenheter från föräldrar. Majoriteten visade att det är 

krävande att leva med sjukdomen i familjen då det tar över mycket av det vardagliga 

livet. För att sjuksköterskan ska kunna stödja föräldrarna i denna tuffa händelse att 

vårda en familjemedlem är det viktigt att ta del av upplevda erfarenheter. Ökad 

förståelse och kunskap är två viktiga komponenter hos sjuksköterskan för att maximera 

chanserna med att uppnå målet med en god och säker vård.
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6. Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 2: Relevansbedömningsmall  

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    

   

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

  

  

  

  



 

2 

 

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

4. Är granskad studies ansats och design relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**?   
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Bilaga 2  

Tabell 3: Kvalitetsbedömningsmall 

  Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

  

Syfte 

Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

          

Metod 

Är designen lämplig utifrån studiens syfte?           

Är metodavsnittet tydligt beskrivet?           



 

4 

 

Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens 

syfte? 

           

Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

        

Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen 

genomförs beskrivet? 

 

  

        

Är metoden för datainsamling relevant? 

 

        

Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

        

Görs relevanta etiska reflektioner?           



 

5 

 

Resultat 

Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

          

Diskussion 

Diskuteras den kliniska betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

           

Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

  

  

        

Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade?           
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Bilaga 3  

Tabell 4: Valda artiklarnas syfte och resultat  

 

Författare  
+ publikationsår/ studieland 

Titel  Design och 

eventuellt ansats 
Undersöknings-grupp Datainsamlings-metod Dataanalysmetod 

Boogerd E.A, Maas-van 

Schaaijk N.M, Noordam C, 

Marks H.J.G & Verhaak C.M 

 
2014 
Nederländerna  

Parents’ experiences, needs, and 

preferences in pediatric diabetes 

care: Suggestions for improvement 

of care and the possible role of the 

Internet. A qualitative study 

Kvalitativ ansats Föräldrar (n=34).  Fokusgrupps- 

intervjuer 
Tematisk 

innehållsanalys  

Burckhardt M-A, Fried L, 

Bebbington K, Hancock M, 

Nicholas J.A, Roberts A, 

Abraham M.B, Davis E.A & 

Jones T.W 
 
2019 
Australien 

Use of remote monitoring with 

continuous glucose monitoring in 

young children with Type 1 diabetes: 

the parents’ perspective 

Tvärsnittsstudie 

med kvalitativ 

ansats 

Föräldrar (n=20) till 

barn med diabetes typ 1 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Tematisk 

innehållsanalys 

Castensøe-Seidenfaden P, 

Teilmann G, Kensing F, 

Hommel E, Olsen B-S & 

Husted, G-R 
 
2016 
Danmark 

Isolated thoughts and feelings and 

unsolved concerns: adolescents’ and 

parents’ perspectives on living with 

type 1 diabetes - a qualitative study 

using viral storytelling 

Explorativ design 

med kvalitativ 

ansats 

Föräldrar (n=13) och 

barn (n=9) som skulle 

ha haft diabetes typ 1 

minst ett år 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Tematisk analys 
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Dashiff, C, Riley, B.H, 

Abdullatif, H, & Moreland, E 

 
2011 
USA 

Parents' experiences supporting self-

management of middle adolescents 

with type 1 diabetes mellitus 

Kvalitativ ansats  Föräldrar (n=40)  Separata intervjuer 

med deltagarna  
Kvalitativ 

innehållsanalys  

Holtslander L, Kornder N, 

Letourneau N, Turner H & 

Paterson B 

 
2012 
Kanada 

Finding straight answers: identifying 

the needs of parents and service 

providers of adolescents with type 1 

diabetes to aid in the creation of an 

online support intervention 

Deltagande design 

med kvalitativ 

ansats. 

Deltagare (n=60) där 

föräldrar (n=29) och 

vårdpersonal (n=31) 

ingår.  

Strukturerade 

gruppintervjuer 
Innehållsanalys 

Iversen, A.S, Graue, M, 

Haugstvedt, A, & Råheim, M 
 
2018 
Norge 

Being mothers and fathers of a child 

with type 1 diabetes aged 1 to 7 

years: a phenomenological study of 

parents' experiences 

Kvalitativ studie Föräldrar (n=15) till 

barn med diabetes typ 1 
Interpretativ 

fenomenologisk 
Innehållsanalys 

Lawton J, Waugh N, Barnard 

K.D, Noyes K, Harden J, 

Stephen J, McDowell J & 

Rankin D 
 
2014 
Storbritannien 

Challenges of optimizing glycaemic 

control in children with Type 1 

diabetes: a qualitative study of 

parents’ experiences and views 

Kvalitativ ansats Föräldrar (n=54) till 

barn (n=41) 
Fördjupade 

individuella 

intervjuer. 

Innehållsanalys 
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Morgan-Trimmer S, Channon 

S, Gregory J.W, Townson J & 

Lowes L  
 
2015  
Storbritannien  

Family preferences for home or 

hospital care at diagnosis for 

children with diabetes in the 

DECIDE study 

Kvalitativ ansats Föräldrar (n=11) 
Barn (n=7) i åldrarna 7-

16 blandade killar och 

tjejer  

Face‐to‐face 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Nordfeldt S, Ängarne-Lindberg 

T, Nordwall M & Krevers B 
 
2013 

Sverige 

Parents of Adolescents with Type 1 

Diabetes - Their Views on 

Information and Communication 

Needs and Internet Use. A 

Qualitative Study 

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

Föräldrar (n=27) i olika 

åldrar, med barn i åldrar 

10-17 (n=24).  

Strukturerade 

gruppintervjuer 
Induktiv 

innehållsanalys 

Rankin D, Harden J, Noyes K, 

Waugh N, Barnard K & 

Lawton J 

 
2015 
Storbritannien  

Parents’ experiences of managing 

their child’s diabetes using an insulin 

pump: a qualitative study 

Kvalitativ ansats Föräldrar (n=19) med 

barn i åldern 12 eller 

under (n=14) 

Fördjupade 

gruppintervjuer. 
Tematisk 

innehållsanalys 

Rifshana F, Breheny M, Taylor 

J.E & Ross, K 
 
2017 
Nya Zeeland 

The Parental Experience of Caring 

for a Child with Type 1 Diabetes 

Kvalitativ ansats Föräldrar (n=17) Fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer  

Interpretativ 

fenomenologisk 

analys 

Spencer E.J, Cooper H.C & 

Milton B  
 
2012  
Storbritannien  

The lived experiences of young 

people (13–16 years) with Type 1 

Kvalitativ ansats Ungdomar (n=20) 

mellan 13-16 år.  
Minst en förälder 

(n=27) till dessa 

ungdomar. 

Interpretativ 

fenomenologisk 
Tematisk 

innehållsanalys 
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diabetes mellitus and their parents – 

a qualitative phenomenological study 
 

Starkman H, Fisher K, Pilek 

N.L, Lopez-Henriquez G, 

Lynch L, & Bilkins-Morgis 

B.L 

 
2019  
 
USA 

Listening to Adolescents With 

Uncontrolled Diabetes, Their Parents 

and Medical Team 

Kvalitativ ansats  Ungdomar (n=9) mellan 

13-18 år. 
Föräldrar och 

vårdpersonal (n=10) 

Semistrukturerade 

intervjuer  
Tematisk 

innehållsanalys 
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Bilaga 4  
Tabell 5: Valda artiklarnas syfte och resultat  

 

Författare Syfte Resultat 

Boogerd E.A, 

Maas-van 

Schaaijk N.M, 

Noordam C, 

Marks H.J.G & 

Verhaak C.M  

Syftet med studien var att undersöka föräldrar 

till barn med diabetes typ 1, deras behov, 

preferenser med avseende på pediatrisk 

diabetesvård och användning av internet i vård  

Sju teman identifierades utifrån vad föräldrarna berättade: 1) påverkan av diabetes på det 

dagliga livet, 2) socialt och professionellt stöd, 3) stöd av vänner, 4) engagemang och 

anpassning av sjukvårdsteamet, 5) utveckling av diabeteshantering, 6) information om 

sjukdom och hantering och 7) tillgänglighet av sjukvården.  

Burckhardt M-A, 

Fried L, 

Bebbington K, 

Hancock M, 

Nicholas J.A, 

Roberts A, 

Abraham M.B, 

Davis E.A & 

Jones T.W 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars 

upplevelser av att använda kontinuerlig glukos-

övervakning hos sina barn. 

Fem teman framställdes utifrån vad föräldrarna beskrev: 1) förbättrad sömn, 2) sinnesro, 

3) ångestpåverkan, 4) frihet och tillit hos föräldrar och barn 5) påverkan på relationer. 

Castensøe-

Seidenfaden P, 

Teilmann G, 

Kensing F, 

Hommel E, Olsen 

B-S & Husted, 

G-R  

Studiens syfte var att undersöka och förklara 

hur erfarenheterna hos föräldrar med ungdomar 

diagnostiserade med diabetes typ 1 ser ut, samt 

att identifiera deras behov av stöd när det 

kommer till att utveckla och förbättra 

ungdomarnas självhantering vid övergången 

från att vara barn till att bli vuxen. 

Fyra teman hittades hos ungdomar och deras föräldrar. 1) strävan efter säkerhet, 2) 

strävan efter normalitet, 3) strävan efter självständighet och 4) oro för framtiden.  
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Dashiff C, Riley 

B.H, Abdullatif 

H & Moreland E 

Syftet med artikeln var att beskriva föräldrars 

erfarenheter när det kommer till att främja 

självhantering hos deras ungdomar med 

diabetes typ 1.   

Tre övergripande teman identifierades: 1) uteslutande negativt - tufft, oroligt, svårt, 

frustrerande, 2) uteslutande positivt - bättre och lättare än förut, mindre oro och lycka 

över förbättrad glukoskontroll samt 3) både positiva och negativa inslag - förståelse och 

empati för ungdomarnas känslor och utvecklingsbehov samt samma åsikter som 1 och 2. 

Holtslander L, 

Kornder N, 

Letourneau N, 

Turner H & 

Paterson B  

Syftet med studien var att undersöka behov och 

preferenser hos föräldrar till ungdomar med 

diabetes typ 1 och tjänsteleverantörer i en 

online-stödinsats.  

Det identifierades fyra huvudteman: 1) finna raka svar inom det medicinska, 2) 

föräldraskap, 3) övergångsvård och 4) ansluta med andra  

Iversen, A.S., 

Graue, M., 

Haugstvedt, A., 

& Råheim, M 

Syftet med den här studien var att undersöka 

erfarenheter hos föräldrar till barn i åldrarna 1 

till 7 som diagnostiserats med diabetes typ 1. 

Ett huvudtema hittades: strävan efter att leva ett normalt familjeliv, men samtidigt känna 

och leva annorlunda. Tre underteman identifierades: 1) en förändrad livssituation, 2) 

alltid vara på sin vakt och 3) ansträngande att släppa taget.  

Lawton J, Waugh 

N, Barnard K.D, 

Noyes K, Harden 

J, Stephen J, 

McDowell J & 

Rankin D  

Syftet med studien var att undersöka 

svårigheterna som föräldrar stöter på när de 

försöker uppnå rekommenderade 

blodsockernivåer och hur föräldrarna skulle 

kunna stödjas för att få barnets blodsocker så 

bra som möjligt.  

Ett stort huvudtema hittades: rädsla för hypoglykemi. Flera underteman identifierades: 1) 

Barn - opålitliga att rapportera om hypoglykemi, 2) övervakning, 3) utanför hemmet, 4) 

förutsägande situationer, 5) andra människor, 6) konstruera en “normal” barndom, 7) 

minimera ångest och 8) behovet av stöd  

Morgan-Trimmer 

S, Channon S, 

Gregory J.W, 

Townson J. & 

Lowes L 

Syftet med studien var att beskriva acceptansen 

och erfarenheterna hos barn med diabetes typ 1 

och deras föräldrar, som deltagare i DECIDE 

(the Delivering Early Care In Diabetes 

Evaluation).  

Fyra huvudteman identifierades: 1) preferenser för vård i hemmet, 2) preferenser för 

sjukhusvård, 3) tidig vård i hemmet och 4) tidig sjukhusvård.  

Nordfeldt S, 

Ängarne-

Lindberg T, 

Studiens syfte var att undersöka föräldrars 

tolkning av deras informationssökande, 

användning av internet samt sociala nätverk 

online.  

Huvudtemat som identifierades var: vägen till att hitta information. Två underteman: 1) 

förtroende och 2) lämplighet hittades också.  
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Nordwall M & 

Krevers B 

Rankin D, 

Harden J, Noyes 

K, Waugh N, 

Barnard K & 

Lawton J 

Studiens syften var att 1) undersöka och förstå 

påverkan hos föräldrar som vårdar 

diabetesdrabbade barn som använder sig av 

insulinpumpar, 2) tyda psykologiska problem 

som rapporterats i tidigare studie och 3) att 

stödja framtida föräldrar i liknande situationer. 

Två huvudteman identifierades: 1) fördelar med insulinpumpar - färre injektioner och en 

mer flexibel livsstil, bättre kontroll och rådgivning för bolusdoser samt 2) större 

påverkan på hur mycket jobb man får utstå - preventivt jobb för att undvika risker för 

hypoglykemi, fokus på att alltid kunna kontrollera sitt barns diabetes. 

Rifshana F, 

Breheny M, 

Taylor J.E & 

Ross, K  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars 

erfarenheter av att vårda sitt barn med diabetes 

typ 1 och att upprätthålla en sådan bra hälsa och 

barndom som möjligt.  

Ett stort huvudtema hittades: att ta hand om ett barn med diabetes typ 1. Inom det temat 

identifierades två underteman: 1) ständig process och 2) jämföra diabetes med andra 

hälsotillstånd  

Spencer E.J, 

Cooper H.C, & 

Milton B   

Studiens syfte var att undersöka ungdomars och 

föräldrars erfarenheter av att leva med diabetes 

typ 1, utifrån ett interpretativt fenomenologiskt 

perspektiv.  

Tre huvudteman relaterade till steg i hanteringen av sjukdomen hittades: 1) hur man 

förhåller sig till diagnosen, 2) hur man lär sig leva med sjukdomen och 3) hur man blir 

självständig. 

Starkman H, 

Fisher K, Pilek 

N.L, Lopez-

Henriquez G, 

Lynch L & 

Bilkins-Morgis 

B.L 

Syftet med studien var att undersöka ungdomar 

med dåligt kontrollerad diabetes och deras 

interaktion med föräldrar och vårdpersonal, 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

Tre huvudteman identifierades: 1) att kunna reagera till hur hanteringen av diabetes blir 

omhändertagen, med dennes bästa i åtanke, 2) undanhålla känslor och 3) okontrollerad 

diabetes kan resultera i personlighetsförändring, distansering och försämrad närvaro.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


