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Sammanfattning 

I Sverige insjuknar årligen ca 900 barn i diabetes typ 1 vilket är den vanligaste allvarliga 

kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar. Prevalensen av diabetes ökar stadigt i hela 

världen. Sjukdomen innebär en förhöjd risk att dö i förtid trots relativt god 

blodsockerkontroll. Internationella studier visar att föräldrar till barn med diabetes typ 1 

känner oro för hypoglykemi, barnens framtida hälsa och eventuella komplikationer, samt sina 

egna emotionella och psykiska konsekvenser. Vidare framkommer att föräldrar saknar 

förtroende för sin egen förmåga att hantera sitt barns sjukdom och säkerställa välbefinnande. 

Syftet: Syftet med studien är att återge föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har 

diabetes typ 1. Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning baserad på fyra 

självbiografiska böcker skrivna av föräldrar. Böckerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv manifest ansats. Resultat: Resultatet utgörs av tiden från 

barnens insjuknande till det att den kroniska sjukdomen blivit en del av vardagen. Det 

framkommer i resultatet att föräldrar till barn som har diabetes typ 1 först känner en chock 

och sorg över att deras barn fått diagnosen diabetes typ 1 som sedan övergår i att vilja ha 

kontroll över sjukdomen. Föräldrarna vill ha kontroll av både höga och låga blodsockervärden 

och oroar sig för barnens framtida hälsa. Efter en tid så finner föräldrarna en trygghet i 

situationen. Slutsats: Litteraturstudien visar att det pågår en process från diagnos till efter en 

tid då anpassning till den nya livssituationen skett. Från början är allt chockartat och 

föräldrarna beskriver många olika känslor som senare blir en del av vardagen och det nya 

livet. Föräldrarna går igenom olika faser som kan kopplas till Cullbergs teori om kris.  

Nyckelord: Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar; Självbiografier 

Teori: Kris 

  



  

Abstract 

In Sweden, approximately 900 children suffer from type 1 diabetes annually wich is the most 

common serious chronic disease in children and adolescents. The prevalence of diabetes is 

steadily increasing worldwide. The disease involves an increased risk of dying prematurely 

despite relatively good blood sugar control. International studies show that parents of children 

with type 1 diabetes parents feel anxious about hypoglycemia, their future health and possible 

complications, and their own emotional and psychological consequences. Furthermore, it 

appears that parents lack confidence in their own ability to manage their child's illness and 

ensure well-being. Purpose: The purpose of the study was to recount parents' experiences of 

living with children with type 1 diabetes. Method: A descriptive literature study with 

systematic search based on four autobiographical books written by parents. The books were 

analyzed with qualitative content analysis with an inductive manifest approach. Results: The 

result compises the time from children's illness to the fact that the chronic illness has become 

part of everyday life. The results show that parents of children who have type 1 diabetes first 

feel a shock and sadness that their child has been diagnosed with type 1 diabetes who then 

goes into wanting to have control over the disease. The parents want control of both high and 

low blood sugar level and worry about the children´s future health. After some time, the 

parents find security in the situation. Conclusion: The literature study showed that a process 

is ongoing from diagnosis to after a while when adaption to the new life situation took place. 

From the beginning everything is shocking and the parents describe many different feelings 

that later become part of everyday life and the new life. The parents go through different 

phases that can be linked to Cullbergs theory of crisis. 

Keyword: Children, Type 1 diabetes, Experiences, Parents, Autobiographies 

Theory: Crisis 
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1. Bakgrund 

1.1. Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 beror på bristande insulinproduktion och för att upprätthålla god metabol 

kontroll krävs tillförsel av insulin som en första åtgärd. Insulin ordineras direkt efter att 

diagnos satts (Attvall, 2019), och ges flera gånger om dagen för att personer med diabetes typ 

1 ska må bra och sjukdomen är livslång och kan inte botas. (Åkesson, 2018). Klassiska 

symtom vid insjuknande i diabetes typ 1 är ökad törst, ökade urinmängder, nattenures och 

viktnedgång (Hanås, 2019). Komplikationer till diabetes oavsett typ är bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke, njursvikt, nerv- och synskador (World Health Organization [WHO], 

2016). Trots en relativt god blodsockerkontroll kan personer med diabetes typ 1 ha en ökad 

risk att dö tidigare (Socialstyrelsen, 2018). Att drabbas av diabetes typ 1 går med dagens 

aktuella kunskaper inte att förhindra (WHO, 2016). 

Enligt WHO (2016) ökar prevalensen av diabetes stadigt i hela världen. År 2014 var det 

globalt sett 422 miljoner vuxna som levde med diabetes jämfört med 108 miljoner år 1980. 

Då det krävs förfinade provtagningar för att skilja på typ 1 och typ 2 förekommer inga 

separata siffror vid globala mätningar (ibid). I världen lever 524 000 barn med diabetes typ 1 

(Diabetesförbundet, 2017), och i Sverige lever 7 333 barn under 18 år med diabetes typ 1. 

Varje år insjuknar cirka 900 barn i diabetes typ 1 i Sverige och är den vanligaste allvarliga 

kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (Åkesson, 2018). 

Internationella studier visar att föräldrars oro för sina barn med diabetes typ 1 påverkar deras 

livskvalitet. Föräldrarna känner oro för hypoglykemi, barnens framtida hälsa och eventuella 

komplikationer, samt sina egna emotionella och psykiska konsekvenser. Vidare framkommer 

att föräldrar saknar förtroende för sin egen förmåga att hantera sitt barns sjukdom och 

säkerställa välbefinnande (Herbert et al., 2014; Erickson et al., 2015; Rifshana, Breheny, 

Tayler & Ross 2017; Morawska, Calam & Fraser, 2014). 

I andra internationella studier framkommer att föräldrar oroar sig för sina barn när de är med 

vänner eller deltar i aktiviteter där föräldrarna inte närvarar. (Iversen, Grau, Haugstvedt & 

Råheim, 2018; Smaldone & Ritholtz, 2011). 

Det saknas nationella studier gällande föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har 

diabetes typ 1. 

1.2. Lagar, riktlinjer och folkhälsopolitiska mål 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) 2 kap 6§ ansvarar primärvården bland annat 

för behovet av grundläggande omvårdnad och förbyggande arbete som inte kräver sjukhusens 

resurser och kompetens. I 3 kap 1§ står att målet är att vård ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för människors lika värde och den enskilda människans 

värdighet. Vidare går det att läsa i kap 5 1§ att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska främja god 

kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Folkhälsomyndigheten beskriver åtta målområden, varav ett målområde beskriver att hälso- 

och sjukvården bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med befintliga resurser. Det 

innebär att vården bör vara tillgänglig efter behov samt att patienter ska erbjudas bland annat 

förbyggande och behandlande insatser av god kvalitet samt delaktighet och kontinuitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

1.3. Distriktssköterskans kompetens 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2019) beskriver att distriktssköterskans arbetsområden 

är många, inom olika verksamhetsområden och vårdformer, vilket kräver bred kunskap. Yrket 

innefattar bland annat att förstå och agera utifrån psykosociala förhållandens påverkan på 
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hälsa. Vidare innebär det att identifiera och agera utifrån förändringar i patienters 

hälsotillstånd och övriga behov, samt att självständigt kunna organisera och driva arbetet med 

livsstilsförändringar som tex stress. 

1.4. Teoretisk referensram 

Vid oönskade upplevelser som till exempel olyckor eller diagnos av sjukdom bearbetas 

händelserna genom olika faser. Målet med att gå igenom de olika faserna är att det leder till 

acceptans (Åkerström & Jacobsson, 2015). Cullberg (2006) beskriver krisens fyra faser, som 

är snarlika hos alla individer oavsett vad som utlöst krisen, och kan påverka individen mer 

eller mindre starkt. Samtliga faser är inte tydligt åtskilda utan kan vävas in i varandra eller 

helt saknas. Första fasen är chockfasen och varar från ett kort ögonblick till några dygn. 

Individen tar inte in det som skett och kan ha svårt att minnas vad som sagts och hänt. Andra 

fasen är reaktionsfasen som varar från fyra till sex veckor och utgör tillsammans med 

chockfasen den akuta krisen. I reaktionsfasen börjar individen ta in det som skett och försöker 

finna någon mening med det som hänt och många känslor är i omlopp. I bearbetningsfasen, 

som är den tredje fasen, börjar individen blicka framåt istället för att se bakåt på det som hänt. 

Sista och fjärde fasen är nyorienteringsfasen som aldrig tar slut och innebär att individen lever 

med det som skett men att det inte hindrar livet från att fortsätta. 

2. Problemformulering 
I Sverige har 7 333 barn diagnosen diabetes typ 1, och är den vanligaste allvarliga kroniska 

sjukdomen bland barn och ungdomar. Diabetes kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, stroke, 

njursvikt och nerv- och synskador trots en relativt god blodsockerkontroll. Aktuell 

internationell forskning tyder på att föräldrar oroar sig för barnets framtida hälsa och 

eventuella komplikationer. Oro för hypoglykemi föreligger liksom föräldrarnas egen tro och 

förmåga att hantera sjukdomen. Då det saknas svenska studier gällande föräldrars erfarenheter 

hur det är att leva med barn som har diabetes typ 1 finns det ett behov att fylla 

kunskapsglappet. Litteraturstudien kan ligga till grund för att öka distriktssköterskornas 

erfarenhet och kunskap i mötet med dessa föräldrar, till exempel inom primärvården. 

3. Syfte 
Syftet med studien är att återge föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har diabetes 

typ. 

4. Metod 

4.1. Design 

Metoden som valdes var en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning där kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv manifest ansats som analysmetod användes (Graneheim & 

Lundman, 2004) för att återspegla föräldrarnas erfarenheter av att leva med barn som har 

diabetes typ 1. Graneheim och Lundman (2004) skriver att metoden är applicerbar på olika 

texter och abstraktion. Tolkning kan ske på olika nivåer inom många områden. Inom vård- 

och omvårdnadsforskning kan den användas för att till exempel tolka och granska texter.  

4.2. Urval 

Inklusionkriterier för litteraturstudien var självbiografier skrivna av föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 och självbiografierna skulle beröra barn i åldrarna ett till arton år. 

Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika feltolkningar och vara skrivna 

år 2010 eller senare för att vara aktuella till dagens samhälle och sjukvård. 

Exlusionskriterier för litteraturstudien var e-böcker och ljudböcker för att möjliggöra analys. 

Andra exlusionskriterier var böcker som riktade sig till barn och ungdomar, då de inte 
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besvarade syftet. Multisjuklighet och andra funktionshinder hos barnen exkluderades för att 

vara säkra på att föräldrars erfarenheter fokuserades på diabetes typ 1. 

4.3. Datainsamling 

LIBRIS (2019) valdes som databas som är en gemensam katalog för biblioteksenheter bland 

annat vid svenska universitets- högskole- och forskningsbibliotek. Databasen uppdateras 

dagligen. 

4.3.1 Flödesschema 

Litteratursökningen redovisas dels i text och i ett flödesschema över sökprocessen och urval 

(figur 1). 

Sökning ett gjordes med följande sökord: diabetes typ ett, barn. För att avgränsa träffmängden 

valdes svenska som språk och bok. Samtliga titlar lästes, böcker som var skrivna före år 2010 

valdes bort, faktaböcker samt böcker som var skrivna för barn och ungdomar. En självbiografi 

inkluderades. 

Sökning två gjordes med följande sökord: diabetes, biografi. Sökningen avgränsades med 

böcker som var skrivna på svenska och bok. Samtliga titlar lästes, böcker som var skrivna före 

år 2010 valdes bort, e-böcker och böcker som var skrivna av vuxna med diabetes valdes också 

bort. Två självbiografier inkluderades. 

Sökning tre gjordes med följande sökord: diabetes, barn, föräldrar. Sökningen avgränsades 

med böcker som var skrivna på svenska och bok. Samtliga titlar lästes, böcker som var skrivna 

före år 2010 valdes bort liksom faktaböcker, böcker som var riktade till barn och ungdom och 

e-böcker. En självbiografi inkluderades. 

Totalt identifierades fyra självbiografiska böcker som svarade mot studiens syfte. 

Självbiografierna redovisas i en bokmatris (tabell 1). 
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Tabell 1: Bokmatris av valda biografier. 

 
Författare  Titel År Förlag Handling 

Bach, S. M. 

 

 

 

 

 

 

Ljung, T. 

 

 

 

 

Nyman, M. S 

 

 

 

 

 

 

Skånberg-

Dahlstedt, A. 

 

 

 

 

”Men mamma, 

jag är inte sjuk. 

Jag har bara 

lite diabetes” 

 

 

 

Krisclownen. 

En familj 

drabbas av  

Typ-1 diabetes 

 

Låt det gå ett 

år…. 

 

 

 

 

 

Älskade 

vampyr. Om 

livet med ett 

barn med 

diabetes typ 1 

2011 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2010 

Books on 

Demand  

 

 

 

 

 

psoyf! 

 

 

 

 

Svenska 

diabetes-

förbundet 

 

 

 

 

Gothia 

Förlag 

En femårig pojke insjuknar i diabetes typ 1 och 

mamma Martina beskriver hur tillvaron rämnar 

vid insjuknandet. Hur de strävar efter bra 

blodsockervärden och den omtumlande vägen 

tillbaka till tro på framtiden. Utgiven ett år efter 

insjuknandet. 

 

2015 drabbas en fyraårig flicka av diabetes typ 1. 

Boken är skriven av pappan och baserad på 

verkliga händelser. Platser och karaktärer är 

anonymiserade. Utgiven ett år efter insjuknandet. 

 

Här får vi följa mamma Malin som skriver om 

sina känslor och erfarenheter när dottern som är 

två år drabbas av diabetes typ 1. Mamman 

beskriver hur deras vardag blir upp-och nedvänd 

men till slut anpassar sig till den nya vardagen. 

Utgiven sju år efter insjuknandet. 

 

Yngsta sonen tre år gammal får diagnosen 

diabetes typ 1 och familjens tillvaro ställs på 

ända. Det är mamma Ami som berättar om hur 

familjen lyckas hålla ihop. Utgiven 5 år efter 

insjuknandet.  

 

 

4.4. Dataanalys 

Fyra självbiografier analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysprocessen utfördes 

enligt Graneheim och Lundman (2004) analysprocess och redovisas i tabell 2 och 3. 

Självbiografierna lästes av båda författarna var och en för sig. Lagom stora meningsenheter 

urskildes ur materialet för att innehåll inte skulle gå förlorat, och utgjorde grunden för 

analysen och relaterades till varandra genom innehållet och sammanhanget. För att göra 

materialet mer lätthanterligt samtidigt som kärnan bevarades kortades meningsenheterna ner 

genom kondensering. Genom en låg abstraktionsnivå skapades tema, koder, underkategorier 

och kategorier. Nästa steg i processen var att skapa koder för att urskilja likheter och 

skillnader. Därefter skapades underkategorier för att belysa föräldrarnas erfarenheter. 

Underkategorierna mynnade ut i kategorier som hade gemensamma nämnare. Sista steget i 

processen var att bilda ett tema som svarade på frågan ”vad handlar det här om?”. Genom 

hela analysprocessen användes ett manifest förhållningssätt och låg tolkningsgrad.  
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Tabell 2: Exempel från analysprocessen 

Tema: Att leva i en process 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag kände hjälplöshet, 

förvirring, ångest och 

rädsla och oroade mig 

för framtiden.” (Nyman, 

2012, s. 33–34)  

 

”Det kändes så sorgligt 

och var så upprörande 

alltihop. Jag såg med 

öppna ögon rakt in i 

mörkret i rummet och 

undrade varför min 

flicka drabbas av det 

här” (Ljung, 2016, s. 19). 

 

”Herregud, vad säger 

hon? Så här måste det 

kännas att vara chockad 

för jag kan helt enkelt 

inte förstå vad som 

händer” (Nyman, 2012, 

s. 10) 

Känsla av hjälplöshet, 

förvirring, ångest, rädsla 

och oro för framtiden. 

 

 

 

Sorg och upprördhet över 

att flickan drabbats. 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av att vara 

chockad och inte förstå. 

 

Känslor och 

tankar i 

samband 

med 

diagnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chock 

Sorg 

Rädsla/oro  

Att få besked 

 

Tabell 3: Del av analysprocessen 

Tema: Att leva i en process 

Kategorier Att få besked Att anpassa sig Att ha anpassat sig 

Underkategorier Chock 

Sorg 

Rädsla/oro 

Kontroll 

Saknad av det ”vanliga” 

livet 

Nya livssituationen 

Att leva med diabetes 

Fritidsaktiviteter 

Trygghet 

 

4.5. Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning på universitet och högskola behövs inga etikprövning utföras (Vetenskapsrådet, 

2017), men det är av vikt att ta hänsyn till forskningsetik även vid litteraturstudier, så de 

inblandade inte utsätts för skador eller kränkningar. Språket kan vara en begränsning i 

förståelsen för att kunna göra rättvisa bedömningar (Kjellström, 2018).  

Reflektioner över etiska principer som författarna har beaktat är autonomi, att göra gott, inte 

skada och rättvisa (Belmontrapport, 1979). Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller bland 

annat etiska standarder som främjar och säkerställer respekt för alla individer och skyddar 

deras hälsa och rättigheter. Författarna till studien läste självbiografierna, analyserade de 

erfarenheter som framkom med respekt för individerna som skrivit självbiografierna, och 

återgav materialets innehåll med respekt. I Lagen om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk, SFS 1960:729, går det att läsa att verk inte får ändras så att 

upphovsmannens konstnärliga eller litterära anseende eller egenart kränks. Författarna till 

studien beaktade denna lag genom att återge självbiografierna genom deras texter. 

4.6. Förförståelse 

Trovärdigheten i ett resultat kan enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) påverkas av 

förförståelse. En av författarna lever med barn som har diabetes typ 1 och båda författarna har 

teoretisk kunskap om ämnet. För att öka trovärdigheten i litteraturstudien minimerades 



7 

 

förförståelsen hos författarna genom att vara medvetna om tidigare erfarenheter, teoretisk 

kunskap och förutfattade meningar.  

 

5. Resultat 
I resultatet presenteras de tolkningar och den förståelsen som författarna till studien fick när 

självbiografierna bearbetades utifrån analysprocessen.  

Från kategorierna framkom temat att leva i en process. I självbiografierna framkom det tydligt 

att erfarenheterna är uppdelade i tiden för insjuknandet och vårdtiden, tiden efter utskrivning 

från sjukhus och tiden när familjen anpassat sig till den ”nya” vardagen. Samtliga kategorier 

fanns i majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 

2010), vilka är att få besked, att anpassa sig samt att ha anpassat sig. Ljung (2016) berörde 

inte kategorin att ha anpassat sig. Kategorierna delades in i underkategorier och var följande: 

chock, sorg, rädsla/oro, kontroll, saknad av det ”vanliga” livet, nya livssituationen, att leva 

med diabetes, fritidsaktiviteter och trygghet vilka återfanns i tre av självbiografierna. I en 

självbiografi (Ljung, 2016) återfanns endast chock, sorg, rädsla/oro, kontroll, saknad av det 

”vanliga” livet, nya livssituationen, då självbiografin endast berörde kategorierna att få 

besked och att anpassa sig.  

För att tydliggöra resultatet kommer kategorierna redovisas och beskrivas var och en för sig 

med sina respektive underkategorier. 

5.1. Att få besked 

Kategorin att få besked handlar om de känslor och tankar som föräldrarna har i samband med 

diagnos. 

5.1.1. Chock 

Det framkom att första tiden var chockartad och föräldrars erfarenheter kring känslor och 

tankar var relativt lika. Föräldrarna hade många frågor kring diagnosen och hade svårt att 

förstå vad som hände. I det chockartade tillståndet upplevde föräldrarna att de tappade 

fotfästet och förlorade kontrollen över livet. Det var angeläget för föräldrarna att få reda på 

eventuella komplikationer som redan hade kunnat drabbat deras barn (Bach, 2011; Ljung, 

2016; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010). I Ljung (2016) framkom färre 

frågeställningar på grund av att självbiografin inte var så beskrivande. En känsla av att 

situationen var övermäktig och ohanterbar beskrivs i majoriteten av böckerna (Bach, 2011; 

Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010). Föräldrarna blev delgivna mycket information som 

var svårt att ta till sig i den chockartade situationen och det fanns en längtan till att allt skulle 

vara som vanligt igen.  

Då känns allting totalt övermäktigt och jag tänker att det här kommer bara inte att gå. 

Men hur ska vi kunna leva våra liv med alla dessa extra moment i vår vardag? Hur ska 

Wilmer kunna leva sitt liv med alla dessa stick och allt han bör tänka på vad gäller 

kost, motion, insulin osv. Kommer vi att kunna tänka och göra något annat med detta 

hängande över oss dygnet runt? (Bach, 2011, s. 20) 

5.1.2. Sorg 

Föräldrarna i majoriteten i självbiografierna (Bach, 2011; Ljung, 2016; Nyman, 2012; 

Skånberg-Dahlstedt, 2010) beskrev en sorg i samband med diagnosen och att just deras barn 
hade drabbats. Ur föräldrarnas perspektiv framkom en sorg för att fritiden, spontaniteten och 

glädjen som tagits ifrån dem. Sorgen över allt som barnen kommer att ställas inför med 

kolhydratsräkning, nålstick och livshotande sjukdom var framträdande i majoriteten av 
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självbiografierna (Bach, 2011; Ljung, 2016; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010). 

Vetskapen om att livet för alltid hade förändrats och aldrig skulle bli sig likt igen var också 

framträdande i majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-

Dahlstedt, 2010).  

››Två veckor? ‹‹ Sa jag. Tårarna började köa i tårkanalen. ››Ja. Insulindosen ska ställas 

in och ni har mycket att lära om kost och så‹‹, sa läkaren. Jag tvingade tillbaka tårarna. 

››Måste han få sprutor nu? ‹‹ frågade jag. ››Ja. Det finns inget annat sätt att behandla 

diabetes på‹‹, svarade läkaren. Det var som om flera stora träportar slog igen 

samtidigt, med dova, bestämda ljud. Tjocka höga portar av gammalt mörkbrunt, segt 

ekträ. Mörka ekande smällar. (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s 31) 

5.1.3. Rädsla/oro 

I samtliga självbiografier (Bach, 2011; Ljung, 2016; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 

2010) framkom det att föräldrarna hade en oro/rädsla för eventuella komplikationer, både för 

akuta komplikationer och senkomplikationer. Föräldrarna var rädda för att deras barn skulle få 

lågt blodsocker, särskilt nattetid. En rädsla för att feldosera insulinet var framträdande. En 

annan framträdande rädsla i majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; 

Skånberg-Dahlstedt, 2010) var en rädsla att själv bryta ihop och på så vis inte vara ett stöd till 

sitt sjuka barn. 

På natten tänkte jag också på senkomplikationerna. Jag hade frågat om dem men 

sjuksköterskorna hade förklarat att det låg så långt fram i tiden och att det inte var 

säkert att Egil behövde få några. Om tio år kunde man börja titta på dem. Då var Egil 

tretton år. Nefropati, neuropati, nekrobiosis lipoidica diabeticorum, det var så hemska 

ord. (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 73–74) 

5.2. Att anpassa sig 

Kategorin att anpassa sig handlar om känslor och tankar som föräldrarna har i samband med 

hemkomsten. 

5.2.1. Kontroll 

I majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010) 

framkom att föräldrarna ville ha kontroll över blodsockervärden, måltider och aktiviteter. 

Kontrollbehovet ledde till att föräldrarna hade svårt att lämna barnen till andra vuxna det vill 

säga barnomsorg och kompisars föräldrar. Trots en medvetenhet om kontrollbehovet försökte 

föräldrarna hitta strategier att våga släppa kontrollen. Frågeställningar kring vad som skulle 

hända om barnet kom bort framkom i hälften av självbiografierna.  

Svårare är det i andra vardagliga situationer. Som att följa med en kompis hem och 

leka. Eller gå på kalas. Eller gå på Bamsegympa. Den typen av aktiviteter kräver sin 

genomtänkta planering och timing. Om det gäller lek med en kompis förordar vi att de 

leker hemma hos oss. Då har vi koll på honom, hur mycket de stojar och leker och vi 

ser till att de får i sig ett mellanmål som är diabetesvänligt. (Bach, 2011, s. 75) 

Kontroll för att inte feldosera insulinet var framkom i kategorin att anpassa sig och var 

framträdande i majoriteten av självbiografierna (Ljung, 2016; Nyman, 2012; Skånberg-

Dahlstedt, 2010). Kontroll över att inte ge felaktig kost som kunde påverka blodsockret 

negativt och därmed medföra eventuella senkomplikationer förekom i majoriteten av 

självbiografierna (Bach, 2011; Ljung, 2016; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010). I en 

av självbiografierna (Skånberg-Dahlstedt, 2010) framkommer det symtom på 

utmattningssyndrom, där föräldern en morgon blev rädd när hon kände smärta trots känslan 

av att inte ha någon kropp. Hon kände sig helt lealös som en docka.  
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Men-glass ÄR inte lycka. Och han hade inte läst allt det jag läst. Han visste inte det 

som jag var rädd för. Det som alla i min situation var rädda för. Högt 

blodsocker=stroke, ökad risk för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njurpaj, kapade 

fötter, blindhet, döden! Det som sjukhuset knappt nämnde men som alla artiklar, 

media, broschyrer var fulla av. (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 100–101) 

5.2.2. Saknad av det ”vanliga” livet och anpassning till nya livssituationen 

Saknad av det vanliga livet och anpassningen till den nya livssituationen förekom i 

majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Ljung, 2016; Nyman, 2012; Skånberg-

Dahlstedt, 2010). Samtidigt som försök att anpassa sig till den nya livssituationen pågick ville 

föräldrarna ändå tillbaka till det vanliga livet. Föräldrarna utför så småningom aktiviteter 

utanför hemmet.  

Det man har läst och hört av mer kloka och erfarna människor blir plötsligt ens lag. 

Man tycker att ens åsikter är ristade i sten men ju mer man lär sig om sina barn desto 

lugnare blir man i föräldrarollen/sin nya livssituation, desto coolare blir man också och 

ens tidigare strikta åsikter förfaller inte så viktiga längre. (Nyman, 2012, s. 96) 

5.3. Att ha anpassat sig 

Kategorin att ha anpassat sig avser de känslor och tankar som finns hos föräldrarna efter en 

tid. 

5.3.1. Att leva med diabetes 

I majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010) 

framkom det att efter en tid hade föräldrarna anpassat sig och accepterat att diabetes har blivit 

en del av vardagen. Föräldrarna ägnade mindre tid till planering kring måltider och aktiviteter. 

Acceptansen till att diabetes drabbat familjen var framträdande i majoriteten av 

självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010). Kolhydratsräkning, 

insulindosering och allt annat som hör till diabetes tog mindre fokus från föräldrarna och hade 

blivit en vana.  

”Holy-me-Moly” som Nike säger… Men denna dag känns som helt vanlig, betyder 

inte det att vi verkligen har kommit in i allt, vi har återfått vår vardag, att diabetesen 

inte tar så mycket fokus längre? Var det inte just det jag har velat ha? Det jag strävat 

efter att vi skulle uppnå? Idag ska vi fira, men inte att det gått ett år utan att vi har fått 

tillbaka vår efterlängtade vardag. (Nyman, 2012, s. 129) 

5.3.2. Fritidsaktiviteter 

Här blir det framträdande att majoriteten av föräldrarna i självbiografierna (Bach, 2011; 

Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010) hade anpassat sig till den nya livssituationen och 

vågade utföra fritidsaktiviteter samt låta barnen göra saker på egen hand. Föräldrarna vågade 

utföra längre resor och insåg att diabetes kunde hanteras var som helst. Umgänget med vänner 

återupptogs.  

Vi beslutar oss för att tillsammans med Sandra och hennes familj …. Vi kommer fram 

till att vi behöver alla lite semester och flickorna vill inget hellre än att åka till 

EuroDisney såklart, så sagt och gjort, vi beger oss mot Paris. Förvånansvärt känner jag 

ingen större oro inför resan. Jag känner ett inre lugn, att det vi numera hanterar bra 

hemma kan vi hantera oavsett geografiskt läge, … (Nyman, 2012, s. 113) 

5.3.3. Trygghet 

I majoriteten av självbiografierna (Bach, 2011; Nyman, 2012; Skånberg-Dahlstedt, 2010) 

framkom det att föräldrarna kände en trygghet i vardagen med diabetes och började släppa på 

kontrollen. Höga och låga blodsockervärden var inte längre en katastrof och dokumentation 
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vid mätning och kolhydratsräkning hade upphört. Föräldrarna upplevde en befrielse av att de 

kände trygghet i vardagen trots att diabetes aldrig tar ”semester”. 

Vi hade slutat slita vårt hår när blodsockret låg fel. Det var inte längre ››Katastrof! 

Han har 23! Nu faller himlen över oss!‹‹ Det blev mer ››Han har 23, då får vi ge rejält 

med insulin‹‹. Ett lugnt konstaterande, lite plock med vampyren, utan att ens hjärtat 

höjde sin puls. (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 213) 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning där kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv manifest ansats som analysmetod användes (Graneheim & 

Lundman, 2004). Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar att kvalitativ 

innehållsanalys används för att se likheter och skillnader i materialet (ibid). Den induktiva 

ansatsen var lämplig för litteraturstudiens syfte och innebär att specifika observationer leder 

till generalisering (Polit & Beck, 2017). Mönster, det vill säga likheter och skillnader, i 

materialet söktes och texten analyserade förutsättningslöst av litteraturstudiens författare 

vilket karaktäriserar den induktiva ansatsen menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). 

Ansatsen var lämpligast utifrån syftet då den undersöker människors upplevelser eller 

uppfattningar rörande ett visst fenomen vilket även Kristensson (2014) beskriver. Författarna 

till litteraturstudien valde att fokusera på manifest innehåll vid tolkning av självbiografierna. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2004) beskriver att manifest innehåll innebär att 

forskaren fokuserar på det textnära och uppenbara innehållet. Syftet med litteraturstudien var 

att undersöka hur självbiografiska böcker återger hur det är att som förälder leva med barn 

med diabetes typ 1. Genom att fokusera på manifest innehåll återspeglade analysen 

självbiografiernas författares erfarenheter. En svaghet med litteraturstudiens ansats är att 

helheten kan gå förlorad men kan även ses som en styrka då den latenta ansatsen påverkas av 

författarnas förförståelse. För att besvara litteraturstudiens syfte ansågs en låg 

abstraktionsnivå lämpligast och innebär fokus på det textnära och konkreta, vilket även 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) beskriver. En hög abstraktionsnivå hade lett till 

generella beskrivningar av innehållet och därmed påverkat trovärdigheten i studien. 

Författarna till litteraturstudien valde att använda en låg tolkningsgrad för att öka 

trovärdigheten i litteraturstudien och svara på litteraturstudiens syfte. Syftet med 

litteraturstudien var inte att ge utrymme för nya idéer att påverka tolkningen, som en hög 

tolkningsgrad hade kunnat medföra, utan att hålla sig till det konkreta i självbiografierna. 

Kristensson (2014) menar att validitets- och reliabilitetsbegreppen även kan användas inom 

kvalitativ forskning men med andra definitioner, eftersom validitet och reliabilitet avser att 

mäta något. Kvalitativ forskning avser inte att mäta något eller om mätningen sker säkert och 

istället kan trovärdighetsbegreppet användas för att bedöma kvaliteten på studien. Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2017) menar att val av metod och mängd data som samlats in 

påverkar studiens trovärdighet. Trovärdighet kan bedömas utifrån begreppen giltighet, 

delaktighet, tillförlitlighet och överförbarhet (ibid). Under hela analysprocessen värderades 

samtliga steg kontinuerligt och den kondenserade texten jämfördes med den ursprungliga 

texten upprepade gånger för att minimera risken för feltolkningar. Genom att författarna till 
litteraturstudien tydligt beskrivit tillvägagångssätt av metod och dataanalys ökade 

tillförlitligheten i litteraturstudien ytterligare. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

skriver att en noggrann beskrivning av ett analysarbete är nödvändigt för att öka 

tillförlitligheten i en studie (ibid). För att öka trovärdigheten valde författarna till 

litteraturstudien att stärka upp resultatet med citat från självbiografierna som författarna till 

litteraturstudien båda utsett som lämpliga som enligt Graneheim och Lundman (2004) ger 
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forskningsresultatet en trovärdighet. En viss grad av förförståelse fanns när författarna 

påbörjade datainsamling och analys. Genom att vara medvetna om förförståelsen gick 

författarna till litteraturstudien in i arbetet med objektivitet och på sätt återspeglades 

självbiografiernas författares erfarenheter och på så sätt påverkas inte resultatets trovärdighet 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Litteraturstudiens författare distanserade sig 

från materialet under analysprocessen för att minimera förförståelsen som leder till att det är 

författarnas röster till självbiografierna som redovisas. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att tillförlitlighet även berör frågan överförbarhet. Överförbarhet innebär i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. För att stärka 

överförbarheten är det viktigt att beskriva urval, datainsamling, analysprocess och deltagarna 

samt sammanhanget i litteraturstudien. Författarna till litteraturstudien fann att 

överförbarheten är stärkt då en noggrann beskrivning av analysprocessens samtliga steg är 

gjorda, vilket tydligt går att följa i tabell 2. Resultatet i litteraturstudien kan överföras till 

andra sammanhang till exempel när det gäller barn som har andra kroniska sjukdomar. 

Genom att ge förslag på hur litteraturstudien kan överföras till andra sammanhang skapas 

förutsättningar för överförbarhet enligt Sandelowski och Leeman (2012). Urvalet i 

litteraturstudien bestod av fyra självbiografiska böcker som var skrivna av tre kvinnor och en 

man. För att svara mot litteraturstudiens syfte valdes självbiografier som innebär att 

självbiografiernas författare själva valt att beskriva sin situation och de känslor och tankar 

som finns. Resultatet i litteraturstudien hade möjligen blivit mer trovärdigt om fler 

självbiografier hade använts då flera återspeglingar av föräldrars erfarenheter analyserats. 

Genom självbiografiernas beskrivningar finner författarna till litteraturstudien att verkligheten 

återspeglas och påvisar flera likheter och/eller skillnader. Vissa händelser och känslor kan 

dock ha glömts eller förträngts, på grund av den livsomvälvande situationen som det innebär 

när ett barn drabbas av en livshotande kronisk sjukdom. Det finns således ingen säkerhet i att 

det som redovisas i resultatet stämmer överens med vad som verkligen hände när barnen 

insjuknade och tiden därefter. Författarna till litteraturstudien menar att de självbiografier som 

är utgivna ett år efter insjuknandet kan vara mer sanningsenliga då minnena är färskare. 

Författarna till självbiografier som är utgivna fem och sju år senare kan ha förträngt känslor 

och glömt händelser och minns händelser på annat vis än de faktiska händelserna. De 

självbiografier som är utgivna några år efter insjuknandet är återgivna på ett mer beskrivande 

sätt jämfört med de självbiografier som är skrivna i nära anslutning till insjuknandet. 

Självbiografierna som analyserades handlade om barn som är mellan två och fem år. 

Inklusionskriterierna är bland annat barn i åldrarna ett till arton år. Vid sökning efter 

självbiografier framkommer inga träffar på barn äldre än fem år. Resultatet skulle kunna ha 

sett annorlunda ut om åldersspannet varit mer spritt. Författarna till litteraturstudien tror att 

det kan ha framkommit andra känslor och erfarenheter om barnen hade varit äldre som till 

exempel tonåringar. Ur ett genusperspektiv kan resultatet ha påverkats av att det är tre 

mammor och en pappa som har skrivit självbiografierna, då det inte är en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor. Författarna till litteraturstudien ser att det finns en skillnad i 

beskrivningarna av de självbiografier som är skrivna av kvinnor jämfört med den 

självbiografin som är skriven av en man. De självbiografier som är skrivna av kvinnor oavsett 

utgivningsår i förhållande till insjuknande är mer beskrivande jämfört med självbiografin som 

är skriven av en man. 

En annan metod som kunde ha valts är systematisk integrativ litteraturstudie. Whittemore och 

Knafl (2005) beskriver att en systematisk integrativ litteraturstudie innebär att sammanfatta 

tidigare empirisk eller teoretisk litteratur där både kvalitativa och kvantitativa studier ingår för 

att få en mer omfattande förståelse om ett visst fenomen eller hälsoproblem (ibid). Vid 

kartläggning av aktuell nationell forskning som svarade mot studiens syfte identifierades ett 
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kunskapsglapp, där inga studier hittades och litteraturstudier baserade på självbiografier 

valdes för att fylla kunskapsglappet.  

LIBRIS valdes som databas för sökning av självbiografier. Biblioteksdatabasen är en nationell 

databas som innehåller sex miljoner titlar från cirka 300 bibliotek, databasen uppdateras 

dagligen (LIBRIS, 2019). Författarna till litteraturstudien ansåg att databasen var tillförlitlig 

då den är nationell och uppdateras dagligen, och urvalet ansågs bli större vid sökning av 

självbiografier på LIBRIS i jämförelse med att söka på enskilda bibliotek. Sökningen 

resulterade i att fyra självbiografier valdes ut. Inklusions- och exklusionskriterier användes för 

att svara mot litteraturstudiens syfte och för att minska feltolkningar. Ett av 

inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna på svenska vilket hade kunnat 

innebära en begränsning. Författarna till litteraturstudien tror att dock att föräldrars 

erfarenheter av att leva med barn som har diabetes är snarlika världen över, vilket 

internationella studier i resultatdiskussionen även visar.  

6.2. Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkommer det att föräldrarnas erfarenheter kring känslor och tankar är 

ganska lika när deras barn får diagnosen diabetes typ 1 oavsett om de är pappa eller mamma. 

Första tiden beskrivs som chockartad och föräldrarna har svårt att förstå vad som har hänt. 

Andra känslor som föräldrarna återger är sorg och rädsla/oro. Smith, Cheater och Bekker 

(2013) beskriver föräldrars erfarenheter av barn med kronisk sjukdom. Förvirring, ångest och 

oro är en del av känslorna som uppstår i samband med en kronisk diagnos. Känslorna avtar 

med tiden när föräldrarna fokuserade på att tillgodose barnets behov. Här kan Cullbergs 

(2006) två första faser som finns i teorin om kris ses och uttrycks på olika sätt till exempel 

genom att föräldrarna har svårt att förstå vad som hänt. Så småningom förstår föräldrarna vad 

som har hänt och många känslor är i omlopp. 

I den föreliggande litteraturstudien framkommer att det finns ett behov av att ha kontroll av 

barnets blodsockervärden i samband med fysisk aktivitet och andra aktiviteter utanför 

hemmet. Föräldrarna vill kunna ha kontroll över aktivitet och diabetesvänlig kost. Det 

framkommer även i en kvalitativ intervjustudie gjord av Lawton et al. (2014) att föräldrar 

känner oro för att barnet inte ska känna av hypoglykemi och därmed inte kunna säga till. 

Föräldrarna känner även oro över att lämna sitt barn till annan omsorg. Oro finns även över att 

inte kunna kontrollera näringsintag och fysiska aktiviteter när barnet inte är hemma. 

Författarna till litteraturstudien ser en koppling mellan att ha kontroll gällande hypoglykemi 

och fysisk aktivitet och en oro över att inte ha kontroll. Även Iversen, Grau, Haugstvedt och 

Råheim (2018) studie visar att det finns en oro hos föräldrarna när barnen är med vänner eller 

deltar i aktiviteter där föräldrarna inte närvarar. Vidare går det att se att det finns en saknad av 

det ”vanliga” livet efter hemkomst från sjukhuset samtidigt som föräldrarna försöker anpassa 

sig till den nya livssituationen. I internationella studier visar att föräldrar står inför många 

utmaningar när det gäller att få balans i det vardagliga livet som leder till ytterligare effekter 

på föräldrarnas livskvalitet (Kish, Newcombe, & Haslam, 2018; Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton, 2009). Vidare framkommer det i en studie gjord av Castensøe-Seidenfaden et al. 

(2016) det att föräldrar har svårt att acceptera och normalisera diabetes typ 1 till en del av 

vardagen och känner oro för barnens framtida hälsa. Vid hemkomsten kan författarna till 

litteraturstudien se att reaktionsfasen fortgår i samtliga självbiografier. I reaktionsfasen 

förekommer det ibland försvarsmekanismer som kan förlänga och försvåra övergången till 

bearbetningsfasen (Cullberg, 2006). Författarna till studien kan inte se att några 

försvarsmekanismer förekommer under kategorin hemkomsten. Möjligen hade 

försvarsmekanismer kunnat framkomma om en latent tolkning använts där det som sägs 

mellan raderna lyfts fram och tolkas. Cullberg (2006) beskriver att reaktionsfasen övergår till 

bearbetningsfas som varar i ett halvt till ett år. Författarna till litteraturstudien kan finna att 
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fasen uttrycks i samtliga självbiografier fast på olika vis samt att en anpassning till den nya 

livssituationen beskrivs. I en av självbiografierna framkommer symtom på 

utmattningssyndrom, vilket även går att härleda till en nationell studie av Lindström, Åman 

och Norberg (2010) där det framkommer att föräldrar till kroniskt sjuka barn löper högre risk 

för att drabbas av utbrändhet. Författarna till litteraturstudien finner att föräldrarna till 

självbiografierna efter en tid anpassar sig till sin nya livssituation. Med tiden finner de en 

trygghet i sjukdomen och vardagen och kan utföra fritidsaktiviteter och resor samt umgås med 

vänner. Hanteringen av sjukdomen sker med en annan trygghet jämfört med i början av 

sjukdomen. I Doron, Hen och Sharabi (2018) studie beskriver föräldrar till kroniskt sjuka barn 

tiden efter diagnos och framåt. Första tiden känns svår, föräldrarna är ofta upprörda, 

skuldsätter sig själva och har en känsla av hopplöshet. Så småningom övergår känslorna till 

att mestadels kännas bra och tillfredsställande. Författarna till litteraturstudien kan se att 

bearbetningsfasen fortsätter i tre av självbiografierna och att nyorienteringsfasen tar vid. Det 

framkommer tydligt i tre av självbiografierna att livet går vidare trots svår kronisk sjukdom 

hos barnet och att föräldrarna vågar göra saker som de gjorde innan barnet fick diagnosen.  

6.3. Etikdiskussion 

För att minska risken för feltolkningar valdes självbiografier som var skrivna på svensk, då 

språket behärskas av båda författarna och därmed minskar risken för att återge materialet 

felaktigt. Ur ett etiskt perspektiv tog författarna hänsyn till de etiska principerna, 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen (Polit och 

Beck, 2017), genom att återge självbiografierna på ett manifest sätt och med låg 

tolkningsgrad. Författarna till självbiografierna kan anses ha gett sitt samtycke vid 

publiceringen, därmed inhämtades inget samtycke. Genom att beakta lagen om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729, har författarna till litteraturstudien varken 

förvrängt eller lagt till något i resultatet.  

6.4. Kliniska implikationer 

Arbetet som distriktssköterska i primärvården kräver bred kunskap och en förståelse för att 

psykosociala förhållanden påverkar hälsan. Litteraturstudien kan genom att tydliggöra 

föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har diabetes typ 1 göra distriktssköterskor 

medvetna om föräldrarnas livssituation som kan påverka hälsan. Vetenskapsrådet (2017) 

skriver i God forskningssed att forskningen är viktig för samhället och medborgarna då det 

kan leda till förbättringar av till exempel livskvalitet och hälsa. Ur ett samhällsperspektiv är 

forskning viktigt då det kan leda till förbättringar av till exempel livskvalitet och hälsa. 

Genom att tydliggöra föräldrars erfarenheter kan litteraturstudien leda till ökad livskvalitet 

och hälsa. Det framkommer i litteraturstudien att utbrändhet kan förekomma hos föräldrar 

som lever med barn som har diabetes typ 1. Utbrändhet kan leda till sjukskrivning vilket 

medför kostnader för samhället. Artikel 12 i Internationell konvention om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter belyser att alla konventionsstater menar att alla individer ska 

ha rätt till bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa och det åligger konventionsstaterna att 

förbättra samhällets hälsovård samt att skapa förutsättningar som gör att alla kan få vård 

(FN:s konventioner 2011).  

6.5. Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra både kvalitativa och kvantitativa 

interventionsstudier om krisreaktioner och olika former av stödinsatser till föräldrar som lever 

med barn som har drabbats av kroniska sjukdomar. I samband med resultatdiskussionen 

söktes aktuell forskning om föräldrar i krisreaktioner i samband med att barnet får en kronisk 

diagnos för att kunna styrka studiens giltighet. De resultat som framkom i sökningen var 

publicerade 1982 och 1991 och därför inte aktuella.  
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7. Slutsats 
Studien visade att det pågår en process från beskedet om att barnet fått diabetes typ 1 till det 

att familjen har anpassat sig till den nya livssituationen. När barnet får diagnosen diabetes typ 

1 uppstår många känslor hos föräldrarna. Föräldrarna har svårt att förstå vad som händer och 

många frågor uppkommer. Föräldrarna känner en sorg över att barnet har drabbats och 

rädsla/oro över sjukdomens eventuella komplikationer. Efter att familjen kommit hem från 

sjukhuset tar andra erfarenheter vid. Föräldrarna känner ett behov av att ha kontroll över 

insulindoser, och en rädsla över att barnet ska få hypoglykemi till följd av feldosering av 

insulinet. Kosten blir en viktig del av behandlingen. Föräldrarna saknar det ”vanliga” livet 

men försöker anpassa sig till det nya livet. Efter en tid blir diabetesen föräldrarnas vardag och 

familjerna vågar utföra fritidsaktiviteter och känner en trygghet gentemot sjukdomen. 

Litteraturstudien kan ligga till grund för att medvetandegöra distriktssköterskor att föräldrar 

till barn med diabetes typ 1 uppsöker primärvården i första hand vid psykisk och fysisk 

ohälsa. 
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