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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till barn med diabetes mellitus 

typ 1 upplever och hanterar sin vardag samt hur de upplever stöd och information från 

sjukvården. Den design som användes var beskrivande litteraturstudie. De databaser som 

användes var Cinahl och PubMed och resultatet formades från 15 vetenskapliga artiklar. Det 

resultat som framkom var att i samband med barnets insjuknande upplevde föräldrar bland 

annat kaos, ångest, sorg och chock. Föräldrarna fick ta ett stort ansvar över sjukdomen och de 

använde olika copingstrategier för att kunna hantera detta. Oron för att barnet skulle drabbas 

av hypoglykemi var stor hos många föräldrar och många var också oroliga över att låta barnet 

ta ansvar över sin sjukdom. Att kunna få stöd från sjukvården tyckte många föräldrar var 

viktigt, de sökte också information på andra sätt exempelvis genom föräldragrupper. De 15 

vetenskapliga artiklarna kvalitetgranskades, analyserades och sammanställdes. Den slutsats 

som framkom var att livet förändrades på många olika sätt efter att barnet fått sin diagnos. 

Detta krävde stort engagemang från föräldrarna då hela familjens liv påverkades.  

 

Nyckelord: föräldrar, diabetes mellitus typ 1, coping, barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this study was to describe how parents of children with type 1 diabetes 

mellitus experienced and coped with their everyday lives and how they experienced support 

and information from health care. The used design was descriptive literature study. The 

databases used were Cinahl and PubMed and the result was formed from 15 scientific articles. 

The results that emerged were that in connection with the child got sick the parents 

experienced including chaos, anxiety, grief and shock. The parents had to take a major 

responsibility of the disease and used different coping strategies to deal with it. Concern that 

the child would suffer from hypoglycemia was high among many parents and many were also 

concerned about letting the child take responsibility over their illness. Many parents found it 

important to be eligible support from health care professionals, they also examined the 

information in other ways such as parent groups. The 15 scientific articles quality were 

examined analyzed and summarized. The conclusion that emerged was that life changed in 

many different ways after the child received his diagnosis. This required considerable 

commitment from the parents when the entire family´s lifes were affected.  
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1.  Introduktion 

1.1 Inledning 

Diabetes är en vanlig folksjukdom framförallt i Europa och USA. I dessa länder uppskattas ca 

50 miljoner människor leva med diabetes typ 1 eller typ 2. I världen tros 430 000 barn mellan 

0-14 år leva med diabetes typ 1 och cirka 77 000 barn insjuknar varje år (Hanås 2008). Idag 

finns det i Sverige cirka 7 000 barn och ungdomar som lever med typ 1 diabetes (Dahlquist, 

Ludvigsson & Sjöblad 2008).   

 

1.2 Diabetes mellitus typ 1 

Sjukdomen diabetes mellitus typ 1 (som hädan efter kommer kallas ”diabetes”) är en 

autoimmun sjukdom (Dahlquist 2006, Gillespie 2006). Diabetes är en sjukdom man får leva 

med resten av livet, den är kronisk men går att hålla i schack (Oyelana 2008). Sjukdomen 

karaktäriseras av en hög blodglukoshalt som leder till att kroppen inte kan lagra någon energi 

då lever, muskel- och fettceller inte kan ta tillvara på sockret (Dahlquist 2006). I vanliga fall 

fungerar insulin som ett hjälpmedel för att lagra energi, men vid diabetes är de 

insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln förstörda. Då drabbas kroppen av 

insulinbrist och blodglukoshalten stiger (Dahlquist m.fl. 2008, Gillespie 2006). Då 

blodglukoshalten stiger kan man få symtom som stora urinmängder eftersom sockret drar med 

sig vätska ut ur kroppen via urinen och därför blir man också törstig (Dahlquist 2006). 

Viktminskning, trötthet och svaghet är andra vanliga symtom (Oyelana 2008). För att hålla 

blodsockret på en ”bra” nivå krävs en balans mellan kost, insulin och motion. Det finns två 

möjliga akuta komplikationer, dessa är hyper- och hypoglykemi (Ericsson & Ericsson 2008, 

Almås 2002).  

 

1.3 Akuta komplikationer 

Hyperglykemi kan uppstå då blodglukoshalten blir för hög på grund av insulinbrist i blodet, 

man kan få lättare symtom såsom illamående och lättare medvetandesänkning till djup 

medvetlöshet/diabeteskoma. Orsaker till detta kan vara en obehandlad eller misskött diabetes. 

Behandlingen blir att tillföra kroppen insulin så att blodglukoshalten blir lägre. Hypoglykemi 

kan uppstå då det blir för låg blodglukoshalt på grund av att det är för mycket insulin i blodet 

(Ericsson & Ericsson 2008). Blodglukoshalten är då 3 mmol/l eller lägre (Almås 2002). Det 

kan visa sig som lättare insulinkänningar till djup medvetslöshet/insulinkoma. Orsaker kan 

vara för hög insulindos, ökad fysisk aktivitet eller att en måltid kanske har uteblivit eller blivit 
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försenad (Ericsson & Ericsson 2008, Almås 2002). Även ett stort intag av alkohol kan orsaka 

låg blodglukoshalt. Behandling blir att tillföra kroppen kolhydrater så att den återfår sina 

normala värden (Ericsson & Ericsson 2008). Om patienten är medvetslös ges glukos 

intravenöst (Almås 2002).  

 

1.4 Långsiktiga komplikationer 

Makroangiopati och mikroangiopati är båda långsiktiga komplikationer vid diabetes, både vid 

typ 1- och 2. Makroangiopati innefattar större kärl som kan leda till ateroskleros som i sin tur 

ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och perifera kärlsjukdomar. Mikroangiopati innefattar de 

mindre blodkärlen och kan ge skador på ögon, njurar och nerver (Ericsson & Ericsson 2008, 

Almås 2002). De långsiktiga komplikationerna beror till stor del på dålig skötsel av 

sjukdomen (Sjöblad 2008).  

 

1.5 Behandling 

För att kunna upprätthålla rätt balans av blodsockernivån och för att kunna ha en normal 

ämnesomsättning måste kontroll av blodsocker göras kontinuerligt och insulin måste tas 

dagligen. För att få rätt behandling läggs detta upp individuellt. Det är viktigt att patienten har 

kunskap om insulinets verkan och hur de ställer in dosen, de får undervisning i 

injektionsteknik och på injektionsställen. Det vanligaste insulinet är kortverkande insulin som 

tas före måltider och långverkande insulin som tas på morgonen och på kvällen. Insulinet ges 

i form av en insulinpump, insulinpenna eller insulinspruta. Detta ska tas subkutant i buken, 

fram eller yttersida av låren eller i sätesmuskulaturen (Almås 2002).  

 

1.6 Föräldrars upplevelse av kroniska sjukdomar  

Det finns flera olika kroniska sjukdomar som diabetes, astma, cystisk fibros eller 

inflammatorisk tarmsjukdom. När ett barn drabbas av någon av dessa påverkas hela familjen, 

framförallt föräldrarna. Lindström, Åman och Norberg (2009) har kommit fram till att fler 

föräldrar till barn med kroniska sjukdomar är utbrända jämfört med föräldrar till friska barn. 

Föräldrarnas vardag påverkas av barnens sjukdom, de kan få problem med sömnen, känna 

aktivitetsbegränsningar eller tvingas att ändra sina planer. När ett barn drabbas av astma 

känner föräldrarna oro, trötthet och begränsningar (Al-Akour & Khader 2009). Pappor är ofta 

oroliga för mediciner, potentiella triggers och för framtiden (Geraldine, Small & Solberg 

2008). Brist på kunskap är en orsak till oro (Barton, Sulaiman, Clarke & Abramson 2005).  
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För föräldrar till barn med astma har det visat sig att utbildning och information om 

sjukdomen är viktig för föräldrarnas psykiska välmående(Geraldine m.fl. 2008). Miller, 

Condin, McKellin, Shaw, Klassen & Sheps (2009) har kommit fram till att föräldrarna till 

barn med cystisk fibros uppskattar att vårdaren har bra kunskap om barnet, att barnet känner 

sig trygg med vårdaren. Trollvik och Severinsson (2004) har i sin studie kommit fram till att 

föräldrar till barn med astma använder två olika copingstrategier. Den första innebär att 

föräldrarna provar sig fram, det kan handla om behandling eller aktiviteter som barnet kan 

delta i. Detta ger föräldrarna ny kunskap. Med den andra copingstrategin menas att 

föräldrarna söker ny information eftersom sjukdomen är komplicerad och många föräldrar 

tycker att information från sjukvården är bristfällig. 

 

1.7 Barnets upplevelser 

Då barnet insjuknar i diabetes går det igenom en kris. Yngre barn hanterar denna situation 

genom lek, önsketänkande och magiskt tänkande. Tonåringar kan istället bli 

handlingsförlamade, förvirrade, hyperaktiva eller trötta. De kan även få problem att fatta 

beslut samt få svårt att ta till sig information. De kan också känna sig ledsna och arga och de 

bearbetar detta genom stöd och samtal (Sjöblad 2008). Det som upplevs som mest besvärligt 

med att ha diabetes varierar. Att bli stucken flera gånger dagligen tycker de yngre barnen är 

jobbigt. Att passa tider upplever ungdomarna som tröttsamt (Hanås 2008).  

 

1.8 Omvårdnadsteori 

Kari Martinsen säger i sin omvårdnadsteori att människor är beroende av varandra och att 

detta tydligt märks vid exempelvis sjukdom. Martinsen menar också att alla människor är av 

lika värde och alla kan någon gång hamna i en situation där man behöver hjälp. Omsorg 

menar Martinsen handlar om en social relation som har med andra människor att göra, om 

förståelse för andra och en äkta omsorg där det är viktigt att kunna utgå ifrån en annan 

persons perspektiv (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005). Familjen och då framförallt 

föräldrarna spelar en viktig roll vid vårdandet av ett sjukt barn. Idag är vården 

familjefokuserad, vilket innebär att omvårdnaden utgår ifrån varje familjs olika behov. 

Behoven varierar beroende på om det sjuka barnet känner sig hotat eller inte. I en situation där 

barnet känner sig hotat är det viktigt för barnet att dess integritet respekteras och att barnen får 

vara nära sina föräldrar. I en situation där barnet inte känner sig hotat är det viktigt för barnet 

att aktiveras, få information och känna delaktighet (Hallström & Lindberg 2009).  
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1.9 Problemformulering 

Föräldrar till med barn med kroniska sjukdomar har liknande upplevelser vad gäller astma, 

cystisk fibros eller inflammatorisk tarmsjukdom. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska står tydligt att sjuksköterskan ska kunna stödja och vägleda patienter och 

närstående och då har kunskap stor betydelse (Socialstyrelsen 2005). Därför vill författarna 

göra en litteraturstudie där det undersöks hur föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplever 

och hanterar sin vardag. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur föräldrar 

upplever sjukvården och barnens sjukdom för att kunna vara ett bra stöd och ge den hjälp som 

behövs.  

 

1.10 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till barn med diabetes typ 1 

upplever och hanterar sin vardag samt hur de upplever stöd och information från sjukvården. 

 

1.11 Frågeställning 

1) Hur har vardagen förändrats efter insjuknandet och hur upplever och hanterar 

föräldrarna detta? 

2) Hur påverkas föräldrarna av vetskapen om akuta och långsiktiga komplikationer? 

3) Hur upplever föräldrar stöd och information från sjukvården?  

4) Är de ingående artiklarnas undersökningsgrupp lämplig i relation till syftet? 

 

2 Metod  

2.1 Design 

Författarna har valt att göra en beskrivande litteraturstudie. 

 

2.2 Databaser och sökord 

De databaser som användes var; PubMed och Cinahl, då dessa databaser innehåller 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, de sökord som användes var; diabetes mellitus type 1 

(diabetes mellitus typ 1), parents (föräldrar), children (barn), complications (komplikationer), 

quality (kvalitet), coping (coping), quality of life (livskvalitet), experience (upplevelse) och 

diet (kost) . Sökorden kombinerades för att få så specifika artiklar som möjligt. Författarna till 
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föreliggande studie använde sig av artiklar som publicerats år 1999 och senare för att få 

tillgång till nyare forskning men också för att få ett brett urval av artiklar. 

I följande tabell visas hur litteratursökning skett:  

Tabell 1: Litteratursökning 

Databas Sökord Limits Antal träffar Använda 

artiklar 

PubMed Diabetes 

mellitus type 1 

[MeSH] AND 

parents [MeSH] 

AND children 

Humans, 

English, all 

child 0-18, free 

full text 

208 5 

PubMed Diabetes 

mellitus type  1 

[MeSH] AND 

parents [MeSH] 

AND 

complications 

Humans, 

English, all 

child 0-18, free 

full text 

28 1 

Cinahl Diabetes 

mellitus type  1 

[MeSH] AND 

children AND 

parents [MeSH] 

Linked full text, 

English, peer 

reviewed, 

2005 -> 

90 2 

Cinahl Diabetes AND 

children AND 

coping 

Linked full text, 

English, peer 

reviewed, 

2005 -> 

15 1 

Cinahl Diabetes 

mellitus type 1 

[MeSH] AND 

children AND 

experience 

Linked full text, 

English, peer 

reviewed, 

2005 -> 

18 1 

Cinahl Diabetes 

mellitus type  1 

[MeSH] AND 

children AND 

diet[MeSH] 

Linked full text, 

English, peer 

reviewed, 

2005 -> 

21 1 

PubMed Diabetes 

mellitus type 

1[MeSH] AND 

coping AND 

children 

Humans, 

English, all 

child 0-18 

292 1 

Artiklar hittade 

i referenslistor: 

   1 

Totalt:    672 13 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

De begränsningar som gjordes vid sökning i PubMed var ”Humans”, ”English”& ”All Child, 

0-18 years”. Begränsningar gjordes även vid artikelsökning i Cinahl, då var begränsningarna 

“Linked full text”, ”English”, “peer reviewed” och artiklar från 2005 . Alla använda artiklar 

var skrivna på engelska. Vid artikelsökning lästes först titlarna och redan där sållades många 
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artiklar bort. Därefter lästes abstrakten på de artiklar som författarna ansåg relevanta för 

studien. 28 artiklar valdes ut och lästes noggrant av båda författarna. Av dessa valde 

författarna sedan ut 13 artiklar, åtta kvalitativa och fem kvantitativa utifrån författarnas syfte 

och frågeställning. De 15 artiklar som valdes bort motsvarade inte föreliggande studies 

frågeställning och syfte. Författarna strävade efter artiklar som var från 2005 eller senare för 

att få nyare forskning. Men två artiklar var äldre (1999, 2003) och dessa togs med då dem 

ansågs mycket relevanta till denna studie.  

 

2.4 Dataanalys 

All litteratur har lästs av båda författarna och granskats enligt Forsberg och Wengström 

(2008), det vill säga att de bearbetades och analyserades utifrån syftet och frågeställningarna. 

Artiklarna delades upp utifrån vilken frågeställning den svarade på, efter vidare bearbetning 

växte sedan tre kategorier fram och även sju underkategorier och detta utgör studiens resultat. 

Sammanställning av artikelgranskningen se bilaga 1. Författarna granskade 

undersökningsgruppen i relation till syftet och tillsammans diskuterades sedan om 

undersökningsgruppen verkligen var relevant.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har utgått från de lagar och riktlinjer som finns för 

omvårdnadsforskning.  I Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) nämns att 

forskaren ska publicera allt de kommer fram till, både positivt och negativt. Forskningens 

syfte är att hitta ny kunskap så att utveckling kan ske för människor, hälsa och sjukdom. Detta 

strävade författarna efter i föreliggande examensarbete. Författarna använde sig av granskade 

artiklar och ingen artikel valdes bort på grund av författarnas åsikter. Författarna har inte 

förfalskat eller plagierat någon annans arbete.  

 

3 Resultat 

13 vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna litteraturstudie. Resultatet kommer att 

redovisas i löpande text med tre huvudkategorier; ”förändringar i vardagen”, ”oro för 

komplikationer” samt ”sjukvårdens roll” och sju underkategorier; ”föräldrars känslor vid 

barnets insjuknande”, ”föräldrarnas roll som vårdgivare i vardagen”, ”coping”, ”akuta 

komplikationer”, ”långsiktiga komplikationer”, ”information” och ”stöd”. En 

sammanställning av studiernas syfte och resultat finns i bilaga 2. 
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3.1. Förändringar i vardagen 

3.1.1 Föräldrars känslor vid barnets insjuknande 

Kaos (Wennick & Hallström 2006), ångest (Buckloh, Lochrie, Antal, Milkes, Canas, 

Hutchinson & Wysocki 2008, Streisand, Mackey, Elliot, Mednick, Slaughter, Turek & Austin 

2008) och sorg var några av de känslor som föräldrar beskrev i samband med att barnet fick 

sin diagnos (Buckloh m.fl.2008). 

 

Perioden då barnet fick sin diagnos var jobbig för föräldrarna, de har beskrivit många olika 

känslor vid diagnostillfället. Dessa känslor var bland annat kaos (Wennick & Hallström 

2006), ångest (Buckloh m.fl.2008, Streisand m.fl. 2008), sorg, skuld, ilska (Buckloh 

m.fl.2008), chock (Lowes, Lyne & Gregory 2003), stress och depression (Streisand m.fl. 

2008). Kaos var en känsla som föräldrar beskrev i samband med att de fick lära sig om 

barnets sjukdom. Sorg och förtvivlan hos föräldrarna kunde bero på vetskapen om 

komplikationer och dödsfall (Wennick & Hallström 2006). Ångest kunde bero på vad 

föräldrar har för tro på sig själv vad gäller skötsel av diabetes och hur de hanterar nya, 

främmande situationer. Enligt studien upplevde familjer med lägre ekonomisk status mer 

ångest och stress (Streisand m.fl. 2008). En del föräldrar kände förlust och sorg över att deras 

tidigare friska barn blivit kroniskt sjukt (Seppänen, Kyngäs & Nikkonen 1999). Chocken 

föräldrarna drabbades av berodde till stor del på att barnets diagnos kom plötsligt och var 

kronisk (Lowes m.fl. 2003). Stressen berodde på vetskapen att livet kommer förändras att för 

hela familjen och brist på kunskap (Seppänen m.fl. 1999). I resultatet i Jaser, Whittemore, 

Ambrosino, Lindemann och Greys (2009) studie framkom att familjer, speciellt mödrar med 

lägre inkomst, fick svårare att hantera den stress som diabetes medförde på grund utav sin 

redan stressfulla levnadssituation. Detta gav i sin tur mer ångest och depression. Stress, ångest 

och depression kunde även relateras till rädsla för hypoglykemi. 

  

3.1.2 Föräldrarnas roll som vårdgivare i vardagen 

Föräldrarna drog ett stort lass i samband med barnets insjuknande. Kost, motion och insulin 

var något som styrde familjens vardag (Lowes m.fl. 2003, Seppänen m.fl. 1999, Rovner, 

Mehta, Haynie, Robinson, Pound, Butler, Laffel & Nansel 2010). 
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Diabetes tvingade föräldrar att strukturera upp och planera vardagen mer än tidigare 

(Seppänen m.fl. 1999, Lowes m.fl. 2003). För att få vardagen att gå ihop behövde föräldrar 

kunskap, erfarenhet och rutin. De nya kunskaperna gav föräldrarna högre självförtroende och 

en känsla av kontroll (Seppänen m.fl. 1999). Det var svårt att hitta inspiration och planering 

inför matlagningen som tog tid och kraft från föräldrarna (Wennick, Lundqvist & Hallström 

2009, Seppänen m.fl. 1999). Det nya, mer inrutade, livet gjorde det svårt för 

familjemedlemmar att känna glädje (Wennick & Hallström 2006, Wennick m.fl.2009). 

 

De dagliga rutinerna formades av sjukdomen (Seppänen m.fl. 1999). Inom familjen handlade 

många samtal om just mat och blodglukoshalter. Det var numera klockan som styrde 

familjens liv (Wennick & Hallström 2006) men en del familjer har beskrivit att det inte var 

några problem i måltidssituationer annat än att familjen inte längre kunde vara spontana vad 

gäller klockslag för att inta måltiden. Detta upplevde familjer fyra månader efter diagnos 

(Lowes m.fl. 2003). För att föräldrarna skulle få bra koll på hur mycket barnet fick i sig, åt 

hela familjen tillsammans vilket ledde till att måltidssituationerna blev en positiv upplevelse 

för alla där de fick tid att umgås med varandra. Att familjen åt tillsammans gjorde också att 

hela familjen fick en mer hälsosam kost (Rovner m.fl. 2010). Föräldrarna strävade efter att 

uppnå bra glykemisk kontroll och avvikande blodglukosvärden, högt som lågt, gjorde 

föräldrarna förvirrade och besvikna samt att de kände att de förlorade kontrollen över 

sjukdomen (Lowes m.fl. 2003). 

 

Föräldrar oroade sig för olika saker, exempelvis över att ge sitt barn en injektion eller att de 

helt enkelt visste för lite om diabetes (Lowes m.fl. 2003). Behandlingen av sjukdomen var en 

krävande situation för föräldrarna speciellt för mödrar som var de primära vårdgivarna (Jaser 

m.fl. 2009). Efter diagnostisering försökte föräldrar aktivera sina tidigare inaktiva barn, men 

dem tyckte det var svårt att hitta passande aktiviteter att motivera sina barn med. Föräldrar 

tyckte också att det var svårt att innan aktiviteten hinna laga mat och justera insulindosen 

(Rovner m.fl. 2010).  

 

3.1.3  Coping 

Föräldrar använde sig av olika copingstrategier för att kunna hantera den nya situationen. Till 

en början förnekade dem det som skett, sedan sökte föräldrar emotionellt stöd och fick detta 

av släkt och vänner samt från andra föräldrar i liknande situationer (Seppänen m.fl. 1999). 
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Vissa föräldrar förnekade barnets sjukdom, till en början trodde de att det var en feldiagnos, 

de ville sedan inte konfrontera sanningen om att deras barn hade drabbats av en kronisk 

sjukdom (Lowes m.fl. 2003, Seppänen m.fl. 1999), detta är en copingstrategi för att hantera 

känslor. Emotionell coping innebär att föräldrarna försökte hitta en ny mer positiv mening. En 

annan copingstrategi föräldrarna använde var att de önskade att återgå till sina ”normala” liv. 

Sjukhusrutinerna tog kraft från föräldrarna och de ville komma hem för att kunna ge mer tid 

till syskon, hitta nya rutiner samt få tid för sig själva och tillsammans med sin respektive. En 

annan del som var viktig för föräldrarnas coping var att de under sjukhusvistelsen hann med 

att få all den information de behövde samt att de tillsammans med sjukvårdspersonal hann 

ställa frågor och diskutera framtiden. Ju mer föräldrarna lärde sig under sjukhusvistelsen desto 

mer självförtroende hade de inför hemkomsten och skötseln av barnets sjukdom (Seppänen 

m.fl. 1999).  

 

Inför barnets hemkomst förberedde sig föräldrar på flera sätt, bland annat fick syskon ta del 

av diabetesvården, föräldrarna försökte förutse eventuella förändringar som sjukdomen kunde 

innebära samt försökte få familjen att respektera den nya situationen (Seppänen m.fl. 1999). 

Många familjer tog en dag i taget för att komma in i det nya livet (Lowes m.fl. 2003). För att 

hantera sina känslor sökte föräldrar stöd från andra personer i liknande situationer. Genom att 

diskutera med varandra utbytte de information och erfarenheter som gav dem hopp och en 

positivare syn på framtiden (Seppänen m.fl. 1999).  I Lowes m.fl. studie (2003) fann 

författarna att deltagarna i studien tyckte det var bra att diskutera sin situation med personer 

som har mer erfarenhet av diabetes. Socialt stöd, såsom känslomässigt stöd och empati från 

släkt och vänner, gjorde att föräldrarna kände sig förstådda och det gjorde också att släkt och 

vänner fick en bättre insyn i familjens nya liv (Seppänen m.fl. 1999).  

 

Då familjen kommit hem insåg föräldrarna att diabetesskötseln var mer krävande än förväntat 

och att sjukdomen förändrade livet för hela familjen. Detta ledde till en osäker familj och på 

grund av detta hamnade syskon i skymundan. Då familjen varit i sin hemmiljö ett tag återgick 

livet sakta men säkert till det normala, familjen hade hittat nya rutiner som de anpassat sig till 

(Seppänen m.fl.1999). Lowes m.fl. (2003) beskrev att drygt 60 % av föräldrarna tyckte det var 

viktigt att få rutiner i vardagen. Föräldrar ansåg att de lärt sig av erfarenhet. Ansvaret för 
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sjukdomen delades mellan familjemedlemmar och diabetes styrde inte längre deras liv 

(Seppänen m.fl. 1999).  

 

3.2 Oro för komplikationer 

3.2.1 Akuta komplikationer 

Många föräldrar var oroliga för att barnet skulle drabbas av hypoglykemi under natten 

(Patton, Dolan, Henry & Powers 2008, Patton, Dolan, Henry & Powers 2007). Föräldrarna 

hade vissa strategier för att undvika detta (Patton m.fl. 2007).  

 

Patton m.fl. (2008) kom i sin forskning fram till att mödrar till barn med diabetes var mer 

oroliga för hypoglykemiska episoder ju oftare barnen drabbats av hypoglykemi. Patton m.fl. 

(2007) kom fram till att föräldrar till barn som använder sig av insulinpump kände större oro 

för att dess barn ska drabbas av hypoglykemi om barnen tidigare drabbats av allvarlig 

hypoglykemi. Resultaten i Patton m.fl. (2008) studie tydde på att mammor till yngre barn var 

mer rädda för hypoglykemi än vad pappor var. Föräldrars oro för hypoglykemi kunde leda till 

att barnen förlorade viss frihet (Lowes m.fl. 2003). Med hjälp av t-test jämförde Patton m.fl. 

(2008) oro och beteende hos mödrar till yngre barn (2-8 år) och hos mödrar till barn 8-12 år 

och resultatet visade ingen skillnad vad gäller oro. Författarna beskrev också att mödrar till 

små barn hade en större rädsla för hypoglykemi i jämförelse med vuxna patienter med 

diabetes typ 1. För att undvika situationer då barnet drabbas av hypoglykemi visar studier att 

mödrar försökte höja blodglukoshalten (Patton m.fl.2008). En annan studie visade att 100 % 

av föräldrarna alltid bar med sig snabbverkande socker och 67 % av föräldrarna försökte att 

vara i närheten av sitt barn då det fanns risk att blodglukoshalten blev låg. 63 % av föräldrarna 

gav sitt barn något att äta så fort tecken på låg blodglukoshalt visade sig och 75 % av 

föräldrarna läste av blodglukoshalten ofta om barnet skulle åka bort under längre tid, 

exempelvis på skolan eller på ett party. 13 % hade blodglukoshalten lite högt för att inte 

riskera en hypoglykemisk episod (Patton m.fl. 2007). 

 

Att föräldrarna fick se sitt barn växa upp och bli en självständig individ var något som oroade 

dem och många föräldrar upplevde också oro att i framtiden inte kunna skydda sina barn. 

Resultat tydde på att redan då barnen var små var föräldrarna oroliga inför tonåren som de 

trodde skulle bli en särskilt stressig period då dem måste låta barnen själva ta ansvar 

(Marshall, Carter, Rose & Brotherton 2008). Många mödrar kände ångest över att inte ha full 



11 

 

kontroll över sjukdomen. Det var svårt för föräldrarna att hitta en balans mellan att vara 

intresserad och att ta över kontrollen (Marshall m.fl. 2008).    

 

3.2.2. Långsiktiga komplikationer 

Långsiktiga komplikationer var ingenting som till en början oroade föräldrarna, men ju mer 

erfarenhet och kunskap föräldrarna fick desto större insikt i sjukdomen fick de (Buckloh m.fl. 

2008).  

 

Oron för långsiktiga komplikationer verkade bli starkare ju mer föräldrarna visste om 

sjukdomen. Många föräldrar ville till en början inte lära sig för mycket om långsiktiga 

komplikationer utan ville istället koncentrera sig på deras nya dagliga liv. De tyckte istället att 

det var mer fördelaktigt att få kunskap om långsiktiga komplikationer efter några månader då 

de blivit mer bekväma i sin nya situation. Då diabeteskontrollen var dålig kunde 

komplikationer diskuteras mellan förälder och barn för att motivera barnet till självkontroll. 

För att förhindra komplikationer i framtiden har föräldrar använt sig av många olika knep, 

bland annat belöningssystem, fakta om komplikationer eller att skrämma barnen vad gäller 

komplikationer (Buckloh m.fl. 2008).  

 

3.3 Sjukvårdens roll  

3.3.1 Information 

Föräldrar och barn använde sig av olika sätt för att få information om diabetes. Dessa kunde 

exempelvis vara internet eller föräldragrupper. Många föräldrar tyckte det var svårt att 

informera sina barn om långsiktiga komplikationer på ett bra sätt (Buckloh m.fl.2008). 

 

Hur barnen och deras föräldrar fick information angående diabetes och långsiktiga 

komplikationer varierade. Internet var barnens och tonåringarnas sätt att skaffa sig 

information medan föräldrarna gick i diabetesgrupper, läste om forskning samt pratade med 

andra föräldrar i samma sits (Buckloh m.fl.2008). Nordfeldt, Hanberger och Berterö (2010) 

undersökte vad barn med diabetes och deras föräldrar hade för inställning till en hemsida som 

handlade om diabetes. Det framkom många positiva saker med den hemsidan. Information 

online var alltid tillgänglig. Positivt med ”diabit”, som hemsidan kallas, var att användarna 

kunde få svar på olika frågor, dessa kunde handla om mat, motion, ändring i insulindosen 

samt ångest. Hemsidan var till hjälp för patienter i det dagliga livet då det fanns värdefull 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Nordfeldt%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Hanberger%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Berter%C3%B6%20C%22%5BAuthor%5D
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information att läsa. Ännu en positiv sak med hemsidan är att användarna vet att 

informationen är tillförlitlig, då den är skriven av sjukvårdspersonal och detta leder till att 

patienten känner sig tryggare (Nordfeldt m.fl. 2010).  

 

Vissa föräldrar ansåg att de själva behövde hjälp att informera sina barn kring långsiktiga 

komplikationer, de skulle tacksamt ta emot tips från läkare och psykologer. Detta för att 

utbilda sina barn mer optimistiskt och på ett mer konstruktivt sätt (Buckloh m.fl. 2008). 

Sullivan-Bolyai, Bova, Leung, Trudeau, Lee & Gruppuso (2010) skrev att föräldrarna ville 

hjälpa barnet att klara av sin sjukdom själv genom att ge dem mer ansvar, men för föräldrarna 

var detta svårt.  

 

3.3.2 Stöd  

Föräldrar hade ett stort behov av stöd vid barnets diagnostisering, därför var professionell 

hjälp från sjukvården av stor vikt (Lowes m.fl. 2003, Buckloh m.fl.2008, Seppänen m.fl. 

1999). Rådgivning från personlig mentor eller via telefon upplevdes av föräldrarna som 

positivt (Lowes m.fl. 2003, Sullivan-Bolyai m.fl. 2010). 

 

Behovet av stöd var stort för alla föräldrar (Lowes m.fl. 2003) och i samband med barnets 

diagnostisering önskade föräldrarna att de hade kunnat få mer stöd från hälso- och sjukvården 

(Buckloh m.fl.2008, Seppänen m.fl. 1999). Föräldrar blev lugnare då de visste att det var 

enkelt att få professionellt stöd ex via telefonrådgivning (Lowes m.fl. 2003). De flesta 

föräldrar som deltog i Buckloh m.fl.(2008) studie upplevde den som positiv i den bemärkelsen 

att de kände stöd och tacksamhet över att kunna dela sina upplevelser kring sitt barns 

sjukdom. I Sullivan-Bolyai m.fl. (2010) studie hade föräldrar en personlig mentor som stöd 

upp till ett år efter barnet fått diagnosen. Mentorn gav råd om sömn- och kostfrågor, 

medicinering och behandlingar samt allmänna råd. Detta upplevde föräldrarna positivt, 

särskilt det personliga stöd som de fått. Föräldrar hittade också stöd på andra plan, bland annat 

med hjälp av internet eller föräldragrupper. Enligt Jaser m.fl. (2009) har författarna kommit 

fram till att mammor behövde mer känslomässigt stöd för att kunna möta och ta hand om sina 

barn. Föräldrarna undrade hur vida de skulle involvera övrig släkt och vänner i 

diabetessjukdomen. Detta var något som sjukvårdspersonalen inte uppmuntrade och det 

verkade som om sjukvårdspersonalen förbisåg vikten av känslomässigt stöd (Seppänen m.fl. 

1999). 
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3.4 Artiklarnas undersökningsgrupp i relation till syfte. 

Författarna har granskat artiklarna särskilt noga vad gäller om undersökningsgruppen är 

lämplig i relation till syftet. Fem artiklar (Patton m.fl. 2008, Patton m.fl. 2007, Lowes m.fl. 

2003, Streisand m.fl. 2008, Seppänen m.fl. 1999) hade föräldrar till barn med diabetes typ 1 

som undersökningsgrupp. Antal deltagare i studierna varierade mellan fyra (Seppänen m.fl. 

1999) och 145 (Patton m.fl. 2008) deltagare. Syften var bland annat att beskriva 

copingprocessen hos föräldrarna (Seppänen m.fl.1999) eller undersöka föräldrars rädsla för 

hypoglykemi. Undersökningsgruppen i två artiklar var mammor till barn med diabetes typ 1 

(Jaser m.fl. 2009, Sullivan-Bolyai m.fl. 2010). Där var studiernas syften att undersöka 

samband mellan mödrars stress och rädsla för hypoglykemi (Jaser m.fl. 2009) samt att se 

vilken effekt det blev då mödrar fick socialt stöd (Sullivan-Bolyai m.fl. 2010). I sex artiklar 

var det hela familjen som undersöktes (Marshall m.fl. 2008, Nordfeldt m.fl.2010, Wennick & 

Hallström 2006, Buckloh m.fl. 2008, Wennick m.fl. 2009, Rovner m.fl. 2010).  De olika 

syftena handlade om att bedöma hur familjer upplever måltidssituationer (Rovner m.fl. 2010), 

att beskriva vardagliga erfarenheter tre år efter barnet diagnostiserats med diabetes (Wennick  

m.fl. 2009), få kunskaper om föräldrars och barn erfarenhet att leva med diabetes och dess 

komplikationer (Buckloh m.fl. 2008), beskriva hur föräldrar och barn upplever tiden efter 

diagnos (Marshall m.fl. 2008), undersöka vad barn och föräldrar hade för inställning till en 

diabetes hemsida (Nordfeldt m.fl. 2010) samt att beskriva familjemedlemmars upplevelse då 

barnet insjuknade (Wennick & Hallström 2006). 

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till barn med diabetes typ 1 

upplever och hanterar sin vardag samt hur de upplever stöd och information från sjukvården. 

De tre huvudkategorierna som framkom var ”förändringar i vardagen”, ”oro för 

komplikationer” och ”sjukvårdens roll”. I samband med barnets insjuknande upplevde 

föräldrar bland annat kaos, ångest, sorg och chock. Föräldrarna fick ta ett stort ansvar över 

sjukdomen och de använde olika copingstrategier för att kunna hantera detta. Oron för att 

barnet skulle drabbas av hypoglykemi var stor hos många föräldrar och många var också 

oroliga över att låta barnet ta ansvar över sin sjukdom. Att kunna få stöd från sjukvården 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Nordfeldt%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Nordfeldt%20S%22%5BAuthor%5D
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tyckte många föräldrar var viktigt, de sökte också information på andra sätt exempelvis via 

föräldragrupper.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Tiden vid insjuknande upplevde föräldrarna som jobbig. I flera artiklar (Wennick & Hallström 

2006, Buckloh m.fl.2008, Streisand m.fl. 2008) framkom känslor som kaos, ångest, sorg, 

skuld, ilska, chock, stress och depression. Dessa känslor berodde bland annat på att barnet 

drabbats av en kronisk sjukdom och därmed förlorade föräldrarna sitt tidigare friska barn. 

Författarna till föreliggande studie tror att dessa känslor är vanligt förekommande då barnet 

drabbas av sjukdom och detta bekräftas av Nuutila och Salanterä (2006) som också beskriver 

känslor som kaos och chock i samband med att ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom. 

Däremot beskrev Geraldine m.fl. (2008) att pappor till barn med astma vid diagnostillfället 

kände befrielse då de upplevde astma som en hanterbar sjukdom. Även föräldrar till barn med 

astma upplevde känslor som ångest, främst vid tanken på exacerbationer i sjukdomen (Barton 

m.fl. 2005). Författarna till föreliggande studie tror att skillnader i reaktioner vid insjuknande 

kunde vara olika hos föräldrar till astma respektive diabetes på grund av vetskapen att 

diabetes är livslång medan astma kan växa bort eller förändras till det bättre. 

 

Hela familjens liv förändrades i och med diabetes och vardagen måste planeras noggrant 

(Seppänen m.fl.1999, Lowes m.fl. 2003). Al-Akour och Khader (2009) beskrev att föräldrar 

till barn med astma också upplever att vardagen förändras, bland annat gjorde astman att 

många föräldrar tvingades ändra sina planer eller att föräldrarna vaknade om natten. Enligt 

Wennick och Hallström (2006) gjorde det inrutade livet det svårt för familjemedlemmar att 

känna glädje. Författarna till föreliggande studie beskriver att situationer som dessa är jobbiga 

för föräldrar då de är begränsade och inte kan vara spontana. Spontanitet anser författarna är 

en viktig del av livet och kan föräldrarna inte vara spontana kan de liksom hela familjen missa 

olika aktiviteter. Lindström m.fl. (2009) skriver att familjer med barn med kroniska sjukdomar 

kände begränsning av sin vardag. 

 

Behandlingen av diabetes upplevs av föräldrarna som krävande (Jaser m.fl. 2009). Även 

pappor till barn med astma har rapporterat att medicinering av barnet tog mer kraft än de hade 

förväntat sig (Geraldine m.fl. 2008).  
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För att kunna hantera den nya situationen använde föräldrarna olika copingstrategier. Detta 

för att hitta en mer positiv mening i livet, för att kunna gå tillbaka till sitt ”normala” liv samt 

att få information för att kunna hantera sjukdomen då familjen kom hem igen (Seppänen m.fl. 

1999). Föräldrar sökte stöd och att ha någon att diskutera med, där föräldrar i liknande 

situationer, sjukvårdspersonal och bekanta var viktiga (Lowes m.fl. 2003, Seppänen m.fl. 

1999). Föräldrar till barn med astma använde även de socialt stöd som copingstrategi men 

också acceptans (Barton m.fl. 2005). Andra copingstrategier som använts av föräldrar var att 

ta en dag i taget, att hoppas på ett botemedel samt att upprätthålla normal familjeaktivitet 

(Azar & Solomon 2001). Författarna till föreliggande studie beskriver vikten av socialt stöd 

och tror att stöd från anhöriga och vänner är av stor betydelse. Sjukvården däremot fungerar 

nog mer som rådgivning om föräldrar har funderingar än som socialt stöd.  

 

Många föräldrar var oroliga för hypoglykemi (Patton m.fl. 2008, Patton m.fl. 2007, Lowes 

m.fl. 2003). Resultaten tyder på att åldern hos barnet inte spelar någon roll, föräldrar är oroliga 

i vilket fall (Patton m.fl. 2008) och inte heller verkar det spela någon roll om barnet får 

insulininjektioner eller har insulinpump (Patton m.fl. 2008, Patton m.fl. 2007). Al-Akour och 

Khader (2009) beskrev att mödrar till barn med astma oroar sig för mediciner och 

biverkningar av dessa samt barnets möjlighet till dagliga aktiviteter. Barton m.fl. (2005) 

beskrev att föräldrarna blev lugnare och tryggare desto äldre barnet blev, eftersom barnet fick 

förståelse för sjukdomen och tog därmed ansvar över sjukdomen. Marshall m.fl. (2008) kom 

däremot fram till att föräldrar tidigt var oroliga över barnets tonårsperiod då barnen själva 

skulle ta hand om behandlingen. Författarna till föreliggande studie tror att oro är särskilt stor 

hos föräldrar till barn med diabetes då tonåren är en revolutionerande period i livet. Alkohol, 

idrott och kroppsideal har en stor betydelse för ungdomar och kan leda till att tonåringen inte 

klarar av att hålla blodglukoshalten på en bra nivå. Detta kan påverka sjukdomen negativt.   

 

Al-Akour och Khader (2009) skrev att nästan hälften av föräldrarna i deras studie var oroliga 

att bli överbeskyddande över sitt astmasjuka barn. Författarna till föreliggande studie tror att 

föräldrar blir överbeskyddande och att detta är ett allmänt beteende oavsett vilken kronisk 

sjukdom barnet drabbats av. Föräldrar har olika strategier för att undvika hypoglykemi, bland 

annat har de alltid snabbverkande socker med sig och så fort barnet visade tecken på 

hypoglykemi så fick de något att äta av föräldrarna (Patton m.fl. 2007). 
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Enligt Buckloh m.fl. (2008) var långsiktiga komplikationer inget som föräldrar till en början 

funderade på, det var någonting som föräldrarna kände att de kunde ta till sig då vardagen 

återgått till det normala. Det som istället oroade föräldrar till barn med astma var 

medicineringens effekt på långsikt (Geraldine m.fl. 2008). Författarna till föreliggande studie 

anser att det inte är konstigt att föräldrar till en början endast är oroliga för akuta 

komplikationer då de är livshotande. De långsiktiga komplikationerna känns troligen långt 

borta och inte hotande för stunden. 

 

Att få information var viktigt för föräldrar och tonåringar, internet och diabetesgrupper 

(Buckloh m.fl.2008) informerade bland annat om kost, motion och insulindosjusteringar 

(Nordfeldt m.fl. 2010). Föräldrar tyckte det var svårt att informera sina barn om 

komplikationer och de önskade få hjälp från sjukvården (Buckloh m.fl. 2008). Författarna till 

föreliggande studie tycker det är bra att det finns många olika sätt att få information om 

sjukdomen på. Detta gör att det förhoppningsvis finns ett sätt för alla att få den information 

som de söker. Om föräldrarna däremot inte får den information de behöver kan det leda till 

onödigt lidande. Författarna till föreliggande studie tror att det exempelvis kan det orsaka 

ännu mer oro och rädsla. Nuutila och Salanterä (2006) beskrev att vissa föräldrar till barn med 

kroniska sjukdomar upplevde att de fick bristfällig information vilket lett till misstro mot 

sjukvårdpersonal. 

 

Kari Martinsens omvårdnadsteori säger att människor någon gång kommer att hamna i en 

situation där de behöver hjälp (Kristoffersen m.fl. 2005). Detta blir tydligt då ett barn 

insjuknar i diabetes då de till en början är helt beroende av hjälp och omsorg från sina 

föräldrar. 

  

De använda artiklarna har bra undersökningsgrupper i relation till deras syfte. Framförallt 11 

stycken artiklar var särskilt bra. I en artikel var föräldrar undersökningsgruppen men syftet 

tog upp både föräldrar och barn, där kanske det hade varit bra om barnen fått säga sitt och att 

föräldrarna inte skulle ha svarat åt barnen (Buckloh m.fl.2008). En annan artikel hade mödrar 

som undersökningsgrupp medan syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd 

(Sullivan-Bolyai m.fl. 2010). Där borde även pappor ha undersökts så att båda föräldrars 

upplevelse framkommer. 
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4.3 Metoddiskussion  

Författarna valde att göra sina sökningar genom att använda databaserna Cinahl och PubMed 

med åtkomst från Högskolan i Gävle. Dessa databaser användes då de innehåller många 

vetenskapliga artiklar och författarna antog att dessa databaser skulle ge svar på föreliggande 

studies frågeställningar. De utvalda artiklarna i litteraturstudien publicerades 1999 eller 

senare. 11 av de utvalda artiklarna publicerades 2005 eller senare. De övriga två artiklarna 

publicerades 1999 och 2003. Detta anser författarna vara en styrka i föreliggande studie då 

nyare forskning kommer fram. De begränsningar som gjordes vid artikelsökningen var att alla 

artiklar skulle vara skrivna på engelska och de skulle vara tillgängliga i full text.  

Av de 13 artiklarna författarna fann var åtta kvalitativa och fem kvantitativa, detta anser 

författarna vara en styrka då det ger ett bredare perspektiv. De använda artiklarna var från 

USA, Storbritannien samt Norden. Författarna till föreliggande studie hade gärna sett att 

artiklarna var mer spridda geografiskt för att ge ett bredare perspektiv. Det är möjligt att 

resultatet hade blivit annorlunda om artiklarna också kommit från länder med ”sämre” 

välfärd. Men det är inte förvånande att artiklarna kommer från just dessa länder då diabetes 

typ 1 är mer utbredd där. Några artiklar inkluderade i sin studie endast mödrar till barn med 

diabetes. Författarna till föreliggande studie anser att resultatet i de två studierna kan blivit 

annorlunda om också fäder inkluderats.  

 

4.4 Allmän diskussion 

I föreliggande litteraturstudie belyses vikten av stöd och information då ett barn drabbas av 

diabetes. Föräldrar upplevde många olika känslor (Wennick & Hallström 2006, Buckloh 

m.fl.2008, Streisand m.fl. 2008). Sjukdomen kräver ett stort ansvar och engagemang från 

föräldrarna och till hjälp använde de sig av olika copingstrategier. Författarna anser att det är 

viktigt att sjukvårdspersonal hjälper familjerna att hantera den nya situationen som de tvingas 

in i. Familjen styrdes till en början av sjukdomen, det var kontroller av blodglukosvärden, 

insulindosjusteringar, regelbundna måltider m.m. vilket begränsade deras liv, de kunde inte 

leva som förut. Vetskapen om detta anser författarna viktig hos sjukvårdspersonal för att 

kunna bemöta på rätt sätt.  

 

Tillgången till nyare forskning inom området var stort. Men vissa artiklar var skrivna endast 

ur mödrars perspektiv. Detta anser författarna till föreliggande studie vara både positivt och 

negativt, positivt var att det är bra att belysa mödrars perspektiv för sig, men negativt var att 
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det inte finns artiklar som endast belyser fäders perspektiv, vilket författarna till föreliggande 

studie anser att det behövs mer forskning inom. Vidare anser författarna att forskning som 

handlar om sjukvården saknas. Hur föräldrar upplever sjukvården och vad det finns för hjälp 

att få var svår att finna.  

 

5. Slutsats 

Den slutsats som framkom var att livet förändrades på många olika sätt efter att barnet fått sin 

diagnos. Detta krävde stort engagemang från föräldrarna då hela familjens liv påverkades.  
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Bilaga 1. Artikelöversikt 

Författare + 

publ. År  

Titel Design Undersökn. 

Grupp 

Datainsaml. metod Dataanalys 

metod 

Buckloh, Lo

chrie, Antal, 

 Milkes, Ca

nas, Hutchin

son & 

Wysocki. 

2008 

 

Diabetes 

complications in 

youth: qualitative 

analysis of parents' 

perspectives of 

family learning and 

knowledge. 

Ut-

forskande 

Föräldrar till barn 

mellan 8-18 år 

som har diabetes. 

30 mödrar & 14 

fäder deltog, en 

styvpappa, en 

mormor och en 

syster. 

 Fokus grupps 

intervjuer 

genomfördes under 

60-75 minuter 

Kvalitativ 

analys. 

Kodning och 

teman. 

Jaser, 

Whittemore, 

Ambrosino, 

Lindemann 

&  Grey 

2009 

Coping and 

Psychosocial 

Adjustment 

in Mothers of 

Young Children 

With Type 1 

Diabetes 

Ut-

forskande 

67 deltagare, 

endast mammor 

till barn med 

diabetes. 

The Center for 

Epidemiologic 

Studies–Depression 

(CES–D) scale. The 

State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI). 

The Issues in 

Coping With 

Insulin-Dependent 

Diabetes Mellitus–

Parent scale. The 

Hypoglycemia Fear 

Survey. HbA1C 

Medelvärde, 

standardavvikel

se, 

frekvensfördeln

ing, 

Bivariata korrel

ationer, 

multipla 

regressionsanal

yser.  

Lowes, 

Lyne & 

Gregory 

2003 

 

Childhood diabetes: 

parents’ experience 

of home 

management and 

the first year 

following diagnosis 

Beskriva Föräldrar till barn 

med 

nydiagnostiserad 

diabetes som 

vårdas hemma. 38 

deltagare i olika 

många intervjuer. 

Intervjuer, 30-90 

min med öppna 

frågor. 

Analysering, 

med kodning 

och teman. 

Marshall, C

arter, Rose 

& 

Brotherton 

2009 

Living with type 1 

diabetes: 

perceptions of 

children and their 

parents. 

Be-

skrivande 

och ut-

forskande 

Barn med 

diabetes samt 

deras föräldrar. 10 

barn 4-17 år. 10 

mödrar, 1 fäder. 

Individuella 

intervjuer 

Fenomenologis

k metod med 

kodning och 

teman 

Nordfeldt, H

anberger 

& Berterö  

2010 

 

Patient and parent 

views on a Web 2.0 

Diabetes Portal--the 

management tool, 

the generator, and 

the gatekeeper: 

qualitative study. 

Utforskand

e 

Diabetes patienter 

mellan 11-18 år 

och deras 

föräldrar som 

använder diabit. 

23 deltagare. 16 

mödrar, 3 fäder, 4 

patienter mellan 

11-18 år. 

Skriva en essä och 

svara på frågor via 

brev eller mail. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

uppdelning i 

positiva och 

negativa 

kategorier. 

Meningsbärand

e enheter, 

kondensering, 

kodning, 

subkategorier 

och kategorier. 
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Författare + 

publ. År  

Titel Design Undersökn. 

Grupp 

Datainsaml. 

metod 

Dataanalys 

metod 

Patton, Dolan, 

Henry & 

Powers  

2007 

 

Parental fear of 

hypoglycemia: 

young children 

treated with 

continuous 

subcutaneous 

insulin 

Infusion 

Utforskande Föräldrar till barn 

med diabetes 

mellan 2-8 år som 

använder insulin 

pump. 24 

deltagare.  

HFS-PYC 

formulär, 

blodglukosmätn

ing. 

Hollingshead 

Four-Factor 

scale. 

Test-retest, two-

tailed Pearson 

product-moment 

correlations, Post 

Hoc correlations, 

one sample t-test, 

cronbachs alpha 

coefficient 

Patton, Dolan, 

Henry &  

Powers  2008 

 

Fear of 

hypoglycemia in 

parents of young 

children with type 

1 diabetes 

mellitus 

Jämförande 

och 

utforskande 

Föräldrar till barn 

mellan 2-8 år med 

diabetes som 

kräver insulin 

dagligen. 81 

mödrar och 64 

fäder deltog.  

 HFS-P-YC 

(Hypoglycemia 

Fear Survey-

Parents of 

Young 

Children) 

frågeformulär, 

blodsocker-

värden 

Cronbach´s alpha 

coefficient, 

Pearson 

correlation test & 

T-test 

Rovner, 

Mehta, 

Haynie, 

Robinson, 

 Pound, 

Butler, Laffel 

& Nansel 

2010 

Perceived 

Benefits, Barriers, 

and Strategies of 

Family Meals 

among Children 

with Type 1 

Diabetes Mellitus 

and Their Parents: 

Focus- 

Group Findings 

Beskrivande Barn 8-20 år 

drabbade av 

diabetes samt 

deras föräldrar. 35 

ungdomar och 

deras föräldrar.  

Fokusgrupps 

intervjuer.  

Innehållsanalys 

med koder, 

kondensering och 

teman.  

Seppänen, 

Kyngäs & 

Nikkonen 

1999  

Coping and social 

support of parents 

with a diabetic 

child. 

 Beskrivande  Föräldrar till barn 

som nyligen 

insjuknat i 

diabetes. Fyra 

föräldrar till två 

barn. 

Intervjuer, 

observation, 

under fyra 

veckor efter 

insjuknandet.  

Innehållsanalys 

med teman. 

Streisand, 

Mackey, 

Elliot, 

Mednick, 

Slaughter, 

Turek & 

Austin. 

2008 

 

Parental anxiety 

and depression 

associated with 

caring for a child 

newly 

diagnosed with 

type 1 diabetes: 

Opportunities for 

education and 

counseling 

Jämförande 

och 

beskrivande 

Urvalet var 

föräldrar till barn 

som 

diagnostiserats 

diabetes mellitus 

typ 1. 102 

deltagare 

Enkäter delades 

ut som sedan 

returnerades 

inom 1-4 

veckor. Self-

Efficacy for 

Diabetes scale 

(SED) 

State-Trait 

Anxiety 

Inventory 

(STAI) Center 

for 

Epidemiologic 

Studies 

Depression 

(CESD) scale. 

Pediatric 

Inventory for 

Parents (PIP) 

Cronbach’s alpha 

coefficient. 

Regressions 

analys, p-värde, 

Pearson product-

moment and 

point-biserial 

correlation 
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Författare + 

publ. År  

Titel Design Undersökn. 

Grupp 

Datainsaml. 

metod 

Dataanalys 

metod 

Sullivan-

Bolyai, Bova, 

Leung, 

Trudeau, Lee 

& Gruppuso 

2009  

 

Social Support to 

Empower Parents 

(STEP) : An 

Intervention for 

Parents of Young 

Children Newly 

Diagnosed With 

Type 1 Diabetes 

Jämförande 

och 

beskrivande 

design 

Urvalet är mödrar 

till barn med 

diabetes mellitus 

typ 1. 60 mödrar 

till barn med 

diabetes togs ut 

32  i en 

experimentell 

grupp och 28 till 

kontrollgruppen.   

Stöd via 

telefonkontakt 

och hembesök. 

Parental 

Confidence 

Scale, Worry 

Scale, Banion 

Concern 

Questionnaire, 

Family Scale, 

Support 

Inventory 

 

T-test, Fisher´s 

exact or chi-

squared tests, 

likelihood ratio 

test, Fisher´s 

exact test. 

Wennick & 

Hallström 

2006 

 

Swedish Families’ 

Lived Experience 

When a Child Is 

First Diagnosed 

as Having Insulin-

Dependent 

Diabetes Mellitus 

Beskrivande

och 

longitudinell 

Familjer med barn 

över 7 år med ny 

diagnostiserad 

diabetes.12 

mödrar, 11 fäder, 

5 pojkar och 7 

flickor 

diagnostiserade 

samt 7 syskon, 5 

bröder och 2 

systrar 

Intervjuer 

vuxna: 22-117 

min. Barn 5-27 

min 

Intervjuerna 

transkriberade, 

författarna 

analyserade 

intervjuerna  

genom 

uppdelning i 

teman. Sedan 

diskuterade vad 

som framkommit.  

Wennick, 

Lundqvist & 

Hallström 

2009 

Everyday 

Experience of 

Families Three 

Years after 

Diagnosis of Type 

1 Diabetes in 

Children: 

A research paper 

Belysa 35 familje-

medlemmar  

undersöktes. 

Under den tredje 

intervjun har 12 

familjer 

undersökts varav 

5 pojkar och 6 

flickor 11-16 år. 4 

syskon till barnen 

i åldern  13-16 år. 

9 pappor och 11 

mammor,1 pappa 

och 2 syskon var 

vid den tredje 

intervjun inte 

delaktig. 

Intervjuer och 

enkäter 

Intervjuerna 

bandinspelade 

och 

transkriberades. 

De analyserades 

med hjälp av 

latent 

innehållsanalys 

med 

meningsenheter, 

kondensering, 

kodning  
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Buckloh, Lochrie, Antal, Milkes, 

Canas, Hutchinson & Wysocki 

 

Syftet med studien var att med 

hjälp av kvalitativ information 

få kunskap om föräldrars och 

barns erfarenheter av att leva 

med diabetes typ1 och dess 

komplikationer. 

Resultat tyder på att föräldrar är oroliga 

för komplikationer, både vad gäller 

akuta och långsiktiga sådana. Stöd och 

kommunikation från vårdgivare ville 

många föräldrar ha mer av.   

Jaser, Whittemore, Ambrosino, 

Lindemann &  Grey 

 

Undersöka samband mellan 

mödrars stress och rädsla för 

hypoglykemi, mödrars ångest 

och depression samt stress 

relaterad till diabetes. De ville 

också se samband mellan 

barnets glukoskontroll och 

mödrarnas ångest och 

depression.  

Mödrar visade måttlig rädsla för 

hypoglykemi och tyckte det var svårt att 

hantera diabetes. Flera av mödrarna 

visade tycken på ångest och depression. 

Detta hade samband med att mödrarna 

tyckte det var jobbigt att handskas med 

sjukdomen. Ångest och depression hade 

inget samband med barnets HbA1C 

Lowes, Lyne & Gregory 

 

Att utforska hur föräldrar 

upplevde det första året efter 

barnets fått sin diagnos.  

Föräldrar var nöjda att barnet vårdades i 

hemmet istället för på sjukhus. Detta 

gjorde att diabetesen blev en del av livet 

direkt. Föräldrarna visste att 

professionellt stöd fanns nära och detta 

lugnade dem. Föräldrarna var oroliga för 

att barnet skulle drabbas av hypoglykemi 

och dem kände också en förlust av 

spontanitet.  

Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton  

Syftet med denna studie var att 

utforska och beskriva hur 

föräldrar och deras barn med 

diabetes typ 1 upplever tiden 

efter diagnos. 

Författarna har kommit fram till fyra 

teman; ”övergång” menas att barnet tar 

allt mer ansvar för diabetesen och detta 

kan påverka relationen mellan barn och 

förälder då föräldrar tycker att det är 

svårt att släppa kontrollen.  

Nordfeldt, Hanberger & Berterö  

 

Att undersöka vad unga barn 

med diabetes och deras föräldrar 

hade för inställning till Web 2.0 

portalen samt att se om 

hemsidan vad anpassade till 

denna grupp.  

 

Internetkällor som informerar om 

sjukdomen behövs i denna tekniska 

värld. Många deltagare var mycket 

positiva till denna enkla och mycket 

informativa hemsida. Särskilt bra verkar 

denna vara för de nydiagnostiserade. 

Patton, Dolan, Henry & Powers Undersöka föräldrars rädsla för 

hypoglykemi och undersöka 

samband mellan föräldrars 

rädsla och barnets hälsa samt att 

jämföra resultaten med mödrar 

till barn i åldern 8-12 år. Samt 

att se om HFS-P-YC är 

tillförlitlig.  

Mammor till barn som ofta får 

hypoglykemi är mer oroliga för detta. 

Mödrar är mer oroliga än fäder, dock 

ingen skillnad vad barnet har för ålder. 

Föräldrar är oroliga för hypoglykemi. 

Patton, Dolan, Henry & Powers 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka om det finns något 

samband mellan barnets 

blodglukoshalt och föräldrars 

rädsla för hypoglykemi. 

Författarna ville också 

undersöka om den modifierade 

formen av HFS-skalan var 

tillförlitlig. 

Resultat tyder på att småbarnsföräldrar 

har en måttlig nivå av rädsla för 

hypoglykemi. Föräldrar vars barn hade 

högre blodglukoshalt visade högre rädsla 

för hypoglykemi. HFS-PYC visade sig 

vara tillförlitlig och stabil. 
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Författare Syfte Resultat 

Rovner, Mehta, Haynie, 

Robinson, 

 Pound, Butler, Laffel & Nansel 

 

Att bedöma hur familjer till barn 

med diabetes upplever 

måltidssituationer samt att se 

vad dem har för strategier för att 

klara ”hinder” 

Hela familjen tycker att måltiderna är 

viktiga och trevliga. Att både vuxna och 

barn hade fullspäckade scheman är en 

anledning till att dem ibland inte åt 

tillsammans. Föräldrar planerade 

matinköp m.m.  

Seppänen, Kyngäs & Nikkonen  Att beskriva och förstå hur 

copingprocessen går till hos 

föräldrar till små barn med 

diabetes. De ville också ta reda 

på vad socialt stöd har för 

betydelse. 

Fem teman framkom, dessa var; 

”misstro”, ”brist på information och 

skuld”, ”lär sig ta hand om”, 

”normalisering”, ”osäkerhet”, 

”omorganisation”. Med misstro menas 

att föräldrarna misstrodde diagnosen och 

ifrågasatte. Brist på information och 

skuld- information är viktigt, föräldrarna 

skyller på sig själva att barnet blivit 

sjukt. Lära sig ta hand om – föräldrarna 

började ta ansvar för barnet. 

Normalisering – familjen återvände hem 

och återgick till det normala. Osäkerhet 

– föräldrar insåg att sjukdomen 

förändrade rutiner. Omorganisation – 

livet återgick till det normala efter att 

föräldrarna anpassat sig.  

Streisand , Mackey, Elliot, 

Mednick, Slaughter, Turek & 

Austin. 

Syftet är att undersöka vilket 

samband som finns mellan 

stress, ångest, oro, depression 

och egenvård  hos föräldrar till 

barn med diabetes mellitus typ 

1.  

Det framkom att det finns risk att 

föräldrar till barn som nyligen har 

diagnostiserats med typ 1 diabetes 

drabbas av depression och ångest. 

Sullivan-Bolyai, Bova, Leung, 

Trudeau, Lee & Gruppuso 

 

Syftet med denna studie var att 

se vilket resultat som blev då 

föräldrar till barn med 

nyupptäckt diabetes typ 1 fick 

socialt stöd. 

De har kommit fram till att det inte 

skiljer sig mellan föräldrar som haft 

rådgivning under denna tid och 

föräldrarna i kontrollgruppen.  Det 

framkom att socialt stöd är viktigt för att 

kunna få råd om   

sömn och kost, medicin och 

behandlingar eller allmänna råd. 

Wennick & Hallström 

 

Syftet var att beskriva hur alla 

familjemedlemmar upplever då 

ett barn får diabetes. 

Hela familjen påverkas. 

Familjemedlemmar menar att ha 

sjukdomen i familjen innebär en 

pågående lärprocess med  nya situationer 

Wennick, Lundqvist & 

Hallström 

 

Syftet med denna studie var att 

belysa vardagliga erfarenhet av 

familjemedlemmar 3 år efter att 

barnet fått diagnosen diabetes 

typ 1.  

 

 

Författarna kom fram till åtta teman som 

handlar om familjens erfarenheter, dessa 

var; ”kunskap och beprövad erfarenhet 

som ger kompetens”, ”godtagbara 

blodglukosvärden”, ”ambivalenta 

föräldrar”, ”stressig vardag”, ”fysisk 

aktivitet som glädje och förtret”, ”rädsla 

att förlora kontrollen”, ”privat och 

offentligt intresse” samt ”behöva eller 

inte behöva medicinsk hjälp”. 

 

 


