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Sammanfattning 

Risken att insjukna i typ 1 diabetes är högst hos barn. Föräldrar upplever 

svårigheter när barnet får diagnosen typ 1 diabetes. En litteraturstudie med 

deskriptiv design genomfördes. Syftet med studien var att beskriva föräldrars 

upplevelser av att leva med barn som har typ 1 diabetes. En systematisk 

sökning gjordes i databaserna Cinahl och Medline som resulterade i 11 

relevanta artiklar. Artiklarna analyserades med inspiration av innehållsanalys. 

Resultatet resulterade i tre kategorier; Känslomässiga reaktioner, Svårigheter i 

vardagen och Hanterbar situation med subkategorier. Resultatet visade att 

föräldrarna upplevde oro inför allt nytt de ställdes inför när barnet fick 

diagnosen diabetes. Föräldrarna upplevde även en oro över att inte ha lika stor 

kontroll över barnet när det blev äldre och mer självständigt. Att det tog tid och 

var svårt att anpassa sig till sjukdomen upplevde föräldrarna frustrerande. Att 

ha familjen som stöd upplevdes viktigt för att kunna hantera situationen. Till 

slut upplevdes diabetessjukdomen som en normalitet i vardagen och 

föräldrarna upplevde att de kunde släppa kontrollen. Upplevelserna från 

föräldrarna kan vara både positiva och negativa och de förändras med tiden.  
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1. Bakgrund 
1.1 Diabetes 

Vid diabetes har kroppens förmåga att använda sig av eller att producera insulin påverkats 

vilket leder till hyperglykemi hos den drabbade personen (World Health Organization, 

[WHO], 2011). Det finns flera olika typer av diabetes där de vanligaste är typ 1 diabetes, typ 

2 diabetes och graviditetsdiabetes (International Diabetes Federation, [IDF], 2012). Vid typ 1 

diabetes har personen till en början insulinbrist i större eller mindre grad, till slut upphör 

insulinproduktionen helt (Allgot, 2002/2006; Lenmark & Cilio, 2010; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, [SBU], 2009). Det beror på en autoimmun process som startar en 

inflammatorisk reaktion i beta-cellerna i Langerhans öar. Orsakerna till typ 1 diabetes anges 

vara multifaktoriella, där både genetiska faktorer och omgivningsfaktorer har betydelse. 

Exempel på skadliga omgivningsfaktorer är exponering av röda-hundviruset och olika 

enterovirus eller att barnet i ett tidigt skede fått komjölk. Andra riskfaktorer är snabb 

viktökning eller trauman (Dalquist & Sjöblad, 2008). Vanliga symtom vid typ 1 diabetes är 

törst, stora urinmängder, trötthet, viktminskning, humörsvängning, svampinfektion, dimsyn 

och stickningar i händer och fötter (Jerreat, 2003). Vid typ 2 diabetes är personen 

insulinresistent, orsaken beror på både arv och miljöfaktorer där livsstilen har stor betydelse 

(Groop, Lyssenko & Renström, 2010). 

Hypoglykemi och hyperglykemi är kortsiktiga komplikationer som kan drabba personer med 

diabetes (Agardh, 2010). Långsiktiga komplikationer som sjukdomen kan leda till är hjärt- 

och kärlsjukdomar, neuropati, retinopati och påverkan på njurarna. Neuropati och sänkt 

blodflöde ökar risken för fotsår som kan leda till amputation (WHO, 2011). 

1.2 Historik 

Det som idag tros vara de första anteckningarna om diabetes är från år 1500 före Kristus, då 

en sjukdomsbild med polyuri som främsta symtom beskrevs (Lindholm, 2010). 

Femtonhundra år senare gav läkaren Aretaios sjukdomen namnet Diabetes, vilket han beskrev 

som: ” Det syns mig som om sjukdomen bör kallas diabetes - något som liknar ett vattenrör, 

därför att vätskan inte stannar i kroppen utan använder människan som ett vattenrör, genom 

vilket den rinner ut” (Ajanki, 1999, s. 14). Redan 500 år före Kristus hade indiska läkare 

konstaterat att urinen var söt hos personer med sjukdomen (Lindholm, 2010). År 1764 

återupptäckte den engelska läkaren Tomas Willis att urinen smakade sött och gav sjukdomen 

tilläggsnamnet Mellitus som betyder honungssöt på latin. Han såg även att en proteinrik och 

kolhydratfattig kost passade bäst för sina patienter. En revolutionerande händelse för 

sjukdomen var när insulinet upptäcktes år 1922. Då började personerna med diabetes 

överleva vilket gjorde att komplikationer som följde med sjukdomen började upptäckas 

(Ajanki, 1999). 

1.3 Prevalens 

Idag har cirka 346 miljoner människor diabetes i hela världen, varav 10 % har typ 1 diabetes. 

Det är 50 % större risk för en person med diabetes att dö jämfört med en frisk person på 

grund av de komplikationer som kan följa med sjukdomen (WHO, 2011). I Sverige har cirka 

365 000 personer diabetes, av dem har 40 000 personer typ 1 diabetes. Sverige har näst högst 

insjuknandefrekvens i världen när det gäller barn med typ 1 diabetes, endast Finland har fler 

fall. Åldern på de barn som drabbas av typ 1 diabetes blir allt lägre, vilket anses bero på 

högre födelsevikt och ett ökat energiintag under barndomen (Socialstyrelsen, 2009a). Av alla 

barn som har diabetes i Sverige så har 98 % typ 1 diabetes (Dalquist & Sjöblad, 2008).  

Risken att insjukna i typ 1 diabetes är störst vid 12 års ålder för flickor och vid 14 års ålder 

för pojkar. Risken ökar successivt från födseln upp till tonåren för att sedan minska. Orsaken 
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till att det skiljer två år mellan flickor och pojkar är att den perifera insulinkänsligheten 

minskar starkt under puberteten. Det är något större andel pojkar än flickor som får typ 1 

diabetes innan 15 års ålder. Därefter ökar skillnaden och nästan dubbelt så många pojkar som 

flickor insjuknar. Orsaken är okänd (Dahlquist, 2010). 

1.4 Barn med kronisk sjukdom 

Diabetessjukdomen drabbar både individen och familjen (Johansson & Leksell, 2010; 

Hägglöf, 2008). För den enskilde individen kan reaktionen om beskedet av sjukdomen se ut 

på många sätt vilket beror på en rad olika faktorer så som ålder, livssituation, personlighet 

och förmågan att hantera svåra situationer. Socialt stöd är viktigt när en individ blir drabbad 

av diabetes och när det gäller barn har familjen en betydande roll (Johansson & Leksell, 

2010). Beroende på hur familjen fungerar, hur atmosfären i familjen är och hur familjens 

förmåga till anpassning är kan det medföra negativa eller positiva konsekvenser med tanke på 

barnets sjukdom. Om barnet upplever stress kan kontrollen av blodsockernivån påverkas 

negativt (Hägglöf, 2008). Även samhället påverkas, både ekonomiskt och organisatoriskt 

inom vården, till exempel läkemedelskostnader och resurser vid diabetessamtal 

(Socialstyrelsen, 2010). 

När ett barn diagnostiseras med typ 1 diabetes upplever föräldrarna en svår tid. De har svårt 

att acceptera det oundvikliga och svårt att förstå varför deras barn har drabbats. När ett barn 

får diagnosen diabetes skapar det även en oro med tanke på framtiden, vad som kan hända. 

Föräldrarna har svårt att prata om sitt sjuka barn utan att börja gråta och de upplever att deras 

föräldraroll tagits ifrån dem (Wennick & Hallström, 2006). Bowes, Lowes, Warner och 

Gregory (2008) fann i sin studie att mammor var mer öppna och hellre pratade om sina 

känslor än pappor. De fann dock att efter tio år hade en del föräldrar fortfarande inte samtalat 

om de känslor som uppstod i samband med att leva med ett barn med diabetes. Föräldrarna 

uttryckte att det fanns ett behov av känslomässigt stöd.  

1.5 Definitioner 
Förälder definieras som ” Person som är far eller mor till en viss person” 

(Nationalencyklopedin, [NE], 1996). I denna studie inkluderas föräldrar som personer som 

lever och bor ihop med barnet, hela tiden eller delvis. Det behöver inte vara den biologiska 

modern eller fadern. 

1.6 Egenvård 

Egenvården är en stor del för den som drabbas av diabetes. Enligt Wikblad (2006, s. 176) 

innebär egenvård vid diabetes ”…allt det man själv gör för att må bra trots livslång sjukdom”. 

Den innefattar bland annat att hålla en jämn blodsockernivå, vilket leder till minskad risk för 

långsiktiga komplikationer. Egenvården inkluderar även närstående (Wikblad, 2006). När 

barnen är yngre är det till en början föräldrarna som utför egenvården. Föräldrarna får 

information om olika symtom att observera och vara uppmärksamma på med tanke på 

hypoglykemi och hyperglykemi samt hur de ska agera om dessa tillstånd uppträder (Viklund, 

2006a).  

När det gäller barn i puberteten befinner de sig i en övergångsperiod mellan barn- och 

vuxenlivet. Då kan barnet uppleva nya viktiga saker som stjäl tid från hanteringen av 

diabetessjukdomen. Blodsockernivån kan vara svårare att kontrollera och många blir helt 

insulinresistenta under puberteten. Föräldrarna är under denna period fortfarande en viktig del 

av barnens liv, samtidigt som barnen bör ta mer och mer eget ansvar för sin diabetes 

(Viklund, 2006b).  
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1.7 Teoretisk ram 

Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem utvecklade en omvårdnadsteori 

om egenvård som består av teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om 

omvårdnadssystem. Teorin om egenvård grundas på att en person på eget bevåg utför 

aktiviteter för sig själv och andra för att främja ett bra liv. Teorin om egenvårdsbrist grundas 

på en persons egenvårdsbehov, terapeutiska egenvårdkrav och egenvårdskapacitet. Det finns 

tre olika egenvårdsbehov vilka är universella egenvårdsbehov som gäller för alla personer, 

utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov som ser olika ut beroende på var i 

utvecklingsprocessen personen befinner sig och egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem 

som uppstår när en person drabbats av en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en 

begränsning eller förändring. De terapeutiska egenvårdskraven är det som måste utföras av 

personen själv eller av någon annan för att egenvårdsbehoven ska tillgodoses. 

Egenvårdskapacitet är vad personen själv klarar av att utföra där flera faktorer har betydelse. 

Några av dem är ålder, utvecklingsnivå, hälsotillstånd, familjesituation, livsstil och 

levnadssätt och tillgängliga resurser. Råder det obalans mellan egenvårdskapaciteten och 

terapeutiska egenvårdskraven har personen egenvårdsbrist. Teorin om omvårdnadssystem 

grundas på den hjälp personen behöver utifrån de brister som finns i utförandet av 

egenvården (Orem, 2001).  

När ett tillstånd inträder hos en person som kräver egenvård görs en bedömning av personens 

förmåga att utföra egenvården av hälso- och sjukvårdspersonal. Då vägs personens 

livssituation och fysiska och psykiska hälsa in. Om personen inte kan ta ansvar för 

egenvården kan närstående ta det ansvaret om det är möjligt, när det gäller barn är det vanligt 

att föräldrarna tar det ansvaret (Socialstyrelsen, 2009b). När en person drabbas av diabetes 

kan det innebära att en förändring av livsstilen krävs (Allgot, 2002/2006). 

1.8 Problemformulering 

När diabetes drabbar ett barn påverkas hela familjen (Haram, 2002/2006). När det gäller barn 

med diabetes tar föräldrarna ofta hand om deras egenvård hemma (Socialstyrelsen, 2009b). 
Wennick och Hallström (2006) belyser i sin studie att föräldrar upplever en svår tid när 

barnet får diagnosen diabetes. En del föräldrar upplever att det är svårt att diskutera känslor 

kring barnets diabetes en lång tid efter diagnosen (Bowes et al., 2008). Att ge information och 

att hjälpa föräldrarna att planera egenvården är viktigt så att de kan utföra den på ett säkert 

sätt (Socialstyrelsen, 2009b). Föräldrar till barn med typ 1 diabetes har individuella behov 

relaterat till sin egen situation och barnens sjukdom. För att kunna ge varje förälder ett 

optimalt och individanpassat stöd för att denne ska kunna hantera sin situation och hjälpa sina 

barn är det viktigt att ha kunskap om föräldrarnas upplevelser efter att barnet diagnostiserats. 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn med typ 1 diabetes. 

3. Metod 
En litteraturstudie med systematiska sökningar med deskriptiv design genomfördes. Det 

innebär att tidigare forskning inom området granskades och sammanställdes för att få svar på 

syftet (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Sökstrategi 

De databaser som valdes ut var Cinahl och Medline. De meningsbärande orden som valdes ut 

från syftet var typ 1 diabetes, föräldrar och upplevelse. De begränsningar som gjordes var att 
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artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren och vara skrivna på engelska. I Cinahl 

valdes även att de skulle vara vetenskapligt granskade. I Medline finns inte valmöjligheten att 

begränsa till vetenskapligt granskade. För att få fram rätt ämnesord till databassökningen som 

skulle göras i respektive databas skrevs de meningsbärande orden in i Cinahl Headings och 

Medical Subject Headings (MeSH) (Forsberg & Wengström, 2008). 

Vid sökning i Cinahl Headings framkom ämnesorden diabetes mellitus, type 1, parents, life 

change events och life experiences som användes vid sökningen efter artiklar. I Medline 

framkom MeSH-termerna diabetes mellitus, type 1, parents och lifechange events som 

användes vid sökningen där. En fritextsökning gjordes även med ordet experience efter att det 

slogs upp i ett engelskt lexikon. För att få in alla varianter av orden parents och experience i 

artiklarna användes trunkering, vilket resulterade i att parent* och experience* användes. 

Initialt genomfördes en sökning på varje enskilt ord för att se att de gav träffar. Sedan 

kombinerades sökord för att begränsa antalet träffar och för att få fram artiklar som svarade 

till syftet. Sökordet family inkluderades på grund av att många artiklar som hittades hade en 

titel som innefattade familjens upplevelse av att leva med barn med diabetes. Family var 

ämnesord i både Cinahl Headings och MeSH. I sökningarna användes de Booleska 

operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 2008). Se sökmatris i bilaga 1. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier var både kvalitativa och kvantitativa artiklar, som handlade om föräldrar, 

mammor eller pappor med barn till och med 18 år, barnen skulle ha typ 1 diabetes och 

artikeln skulle beskriva föräldrarnas upplevelser av att leva med barnet. Exklusionskriterier 

var artiklar som handlade om barn och ungdomars upplevelser, föräldrars upplevelser av att 

hantera en insulinpump, föräldrars upplevelser av att få sitt barn diagnostiserat med diabetes 

och litteraturstudier. Även artiklar som undersökte graden av stress hos föräldrarna 

exkluderades. 

För att relevanta artiklar ska hittas ska urvalet ske på ett korrekt sätt genom att använda olika 

urvalssteg. Första urvalet sker genom att samtliga titlar läses och relevanta titlar väljs ut. I 

andra urvalet läses artiklarnas sammanfattningar och i tredje urvalet läses artiklarna i sin 

helhet och relevanta artiklar väljs ut (Forsberg & Wengström, 2008).  

Sökningen gav 326 relevanta träffar, där samtliga titlar lästes igenom för att kunna göra ett 

första urval. Det resulterade i att 23 artiklar valdes ut. De artiklar det fanns dubbletter av 

redovisas i den databas där de först påträffades. I andra urvalet behölls 14 artiklar som var 

relevanta för syftet efter att sammanfattningarna lästs. I urval tre exkluderades tre artiklar 

efter att de lästs i sin helhet vilket innebär att totalt 11 artiklar inkluderades i studien . 

3.3 Värdering 

I denna litteraturstudie användes värderingsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) för att granska de 11 artiklarnas kvalitet. De kvalitativa artiklarna granskades utifrån 

syftets tydlighet, relevans av urvalsgrupp, urvalsförfarande, datainsamlings- och analysmetod 

och hur resultatet redovisades. Den kvantitativa artikeln granskades utifrån relevans av 

urvalsgrupp, urvalsförfarande, bortfall, metod, instrumentens validitet och reliabilitet och 

generaliserbarhet. Inga artiklar exkluderades efter genomförandet av värderingen.  

3.4 Etiska överväganden 

När artiklarna lästes igenom kontrollerades om de förde ett etiskt resonemang eller var etiskt 

godkända. Alla artiklar som valdes ut var etiskt godkända av en kommitté. Allt resultat från 

artiklarna som var relevant för studiens syfte presenteras utan att förvanskas, även om det inte 

stödjer författarnas förväntningar (Forsberg & Wengström, 2008).  
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3.5 Bearbetning och analysmetod 

Artiklarna lästes tillsammans av författarna igenom i sin helhet och därefter sammanställdes 

artiklarna i en artikelmatris, se bilaga 2. Artiklarna analyserades sedan med inspiration av 

Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Vid analysen lästes 

artiklarna återigen i sin helhet, denna gång enskilt, ett flertal gånger och nyckelord och 

meningsbärande enheter markerades. Den markerade texten analyserades efter likheter och 

skillnader och kodades. Därefter jämfördes meningsenheter och koder mellan författarna. 

Olikheter diskuterades tills ett gemensamt svar framkom. De koder som hörde ihop med 

varandra placerades i samma grupp. Därefter bildades kategorier och subkategorier.  

4. Resultat 
Resultatet presenterar föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med typ 1 diabetes 

utifrån tre kategorier vilka beskrivs som; Känslomässiga reaktioner, Svårigheter i vardagen 

och Hanterbar situation. Under varje kategori presenteras subkategorier.  

 

4.1 Känslomässiga reaktioner 

Under Känslomässiga reaktioner presenteras tre subkategorier; Rädsla och oro, Frustration 

och Sorg och skuld. 

4.1.1 Rädsla och oro 

Efter att barnet hade fått sin diagnos uttryckte föräldrarna en rädsla därför att de tvivlade på 

att de skulle kunna anpassa sig till allt det nya som sjukdomen förde med sig (Ritholz & 

Smaldone, 2011). Till en början upplevde mammorna en rädsla över att gå hemifrån och att 

det tog tid att lära sig allt kring barnets egenvård. Det ledde till att mammorna upplevde sig 

vara isolerade, ha sömnproblem och inte ha tillräckligt med kunskap (Sullivan-Bolyai, 

Deatrick, Gruppuso, Tamborlane & Grey, 2003). Det fanns även en oro att barnet själv inte 

skulle acceptera sin sjukdom när denne fick insikt och kunskap om vad det innebar att leva 

med diabetes (Marshall, Carter, Rose & Brothertone, 2009). Föräldrarna upplevde en oro 

över att göra sitt barn illa när de skulle ge sitt barn en insulininjektion (Sullivan- Bolyai, 

Rosenberg & Bayard, 2006). Flertalet föräldrar upplevde också oro över insulinreaktioner 

som hypoglykemi med tanke på vad det kunde innebära (Lowes, Lyne & Gregory, 2004; 

Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuo, Tamborlane & Grey, 2002; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Wennick & Hallström, 2007; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Oron var särskilt stark 

under natten (Sullivan-Bolyai et al., 2003; Wennick & Hallström, 2007; Wennick et al., 

2009). Även det medförde att mammorna inte själva fick den sömn de behövde (Sullivan-

Bolyai et al., 2003). Några av föräldrarna upplevde att deras självförtroende hörde samman 

med barnets hypoglykemireaktioner och att det minskade i samband med en svår 

hypoglykemireaktion hos barnet (Lowes 2004; Sullivan-Bolyai et al., 2003). När barnets 

blodsocker låg på en jämn nivå upplevde föräldrarna sig tryggare (Lowes et. al., 2004). En 

oro inför framtida komplikationer som kunde drabba barnet upplevdes även av många 

föräldrar (Lowes et al., 2004; Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Sullivan-Bolyai et al., 2003). 

Samtidigt var det en morot för att eftersträva en jämn blodsockernivå (Lowes et al., 2004). 

 

Föräldrarna upplevde även en oro över att inte själva ha full kontroll över sitt barn (Dashiff, 

Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Lin, Mu & Lee, 2008; Smaldone & Ritholz, 2011; 

Sullivan-Bolyai, et al., 2003; Wennick & Hallström, 2007). När barnen skulle lämnas till 

andra oroade sig föräldrarna över deras kompetens om diabetessjukdomen och förmåga att ta 

hand om barnet vilket medförde begränsningar i att finna barnvakt (Lin et al., 2008; 

Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2002; Sullivan-Bolyai et al., 2003).  
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En oro inför barnets självständighet upplevdes då det skulle innebära att de inte hade någon 

kontroll över hur och om barnet skötte sin diabetes (Dashiff et al., 2011; Marshall et al., 

2009; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna hade svårare att släppa taget om sitt sjuka 

barn jämfört med deras friska barn. Att de höll fast vid sitt sjuka barn upplevde föräldrarna 

förde familjen närmare varandra (Wennick et al., 2009). Föräldrarna upplevde också en oro 

över att barnen skulle anse att det fanns andra saker som var viktigare än att sköta sin 

sjukdom (Marshall et al., 2009). När de insåg att barnen tog ansvar och klarade av att hantera 

sin sjukdom på egen hand minskade deras oro (Dashiff et al., 2011). 

4.1.2 Frustration 

Föräldrarna upplevde frustration när det uppstod konflikter med skolan gällande uppsikt av 

barnen under skoltid. På grund av att det var svårt och besvärligt att hantera barnets diabetes 

kunde en frustration även upplevas över det (Dashiff et al., 2011). Föräldrarna upplevde att 

andra inte hade kunskap om diabetessjukdomen (Smaldone & Ritholz, 2011; Wennick et al., 

2009). Blodsockret upplevdes instabilt och oförutsägbart och det upplevdes svårt att finna en 

kost som höll blodsockret på en jämn nivå (Wennick et al., 2009). Papporna upplevde 

frustration i och med att nya omständigheter framkom hela tiden som gjorde att det var svårt 

att hitta en ultimat dosering för insulinet. När barnen kallades för en ”diabetiker” istället för 

att "han/hon har diabetes” upplevde mammorna en frustration. Att barnet kunde drabbas av 

komplikationer i framtiden trots att de strävade efter att hålla en jämn blodsockernivå hos sitt 

barn gjorde att en frustration upplevdes bland mammorna. Föräldrarna upplevde sig 

övervakade av personal vid sjukhuskontrollerna eftersom de upplevde att barnets 

blodsockernivå visade hur bra de tagit hand om sitt barn (Wennick & Hallström, 2007).  

4.1.3 Sorg och skuld 

Att föräldrarna hade förlorat deras friska barn, att det innebar en förändring i deras vardag 

och i relationen till deras barn gjorde att de kände sig sorgsna (Marshall et al., 2009). 

Mammorna upplevde sorg över att deras barn hade diabetes och när andra barn inte ville leka 

med det egna barnet (Lin et al., 2008).  Föräldrarna var ledsna och kände skuld vid jobbiga 

situationer när barnets diabetes var i centrum (Lowes et al., 2005). Att deras barn skulle bli 

självständiga gjorde att föräldrarna upplevde vemod, då det kändes som att deras barn 

tvingades till att lära sig vad diabetessjukdomen handlade om. En del föräldrarna som inte 

hade deltagit i sitt barns egenvård initialt upplevde skuldkänslor över att inte vara ett bättre 

exempel. Föräldrar uppmärksammade att delar av deras eget beteende inte alltid stöttade 

deras barn, som när de övervakade sina barn genom att de var fördömande, att de tjatade och 

blev känslosamma (Dashiff et al., 2011). 

4.2 Svårigheter i vardagen 

Under Svårigheter i vardagen presenteras tre subkategorier; Förlust av frihet och spontanitet, 

Förändrad relation mellan familjemedlemmar och Svårt att finna balans i egenvården. 

 

4.2.1 Förlust av frihet och spontanitet 

Föräldrarna upplevde att de behövde strukturera och planera vardagen efter att deras barn fått 

diabetes, vilket gjorde att de upplevde en förlust av spontanitet (Lowes et al., 2004; Lowes et 

al., 2005; Wennick et al., 2009). Även en förlust av frihet upplevdes (Lowes et al., 2004; 

Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009). Att hantera diabetessjukdomen upplevdes av 

föräldrarna som en stor vaksamhet (Dashiff et al., 2011; Marshall et al., 2009; Sullivan-

Bolyai et al., 2002; Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006; Wennick et al., 

2009). Att behöva lära sig att se skillnad på om barnets dåliga uppförande berodde på en 

ojämn blodsockernivå eller på grund av att det helt enkelt uppförde sig dåligt kunde innebära 
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en förlust av frihet (Sullivan-Bolyai et al., 2003). En ojämn blodsockernivå kunde även 

innebära en förlust av kontroll, förvirring och besvikelse hos föräldrarna (Lowes et al., 2004). 

Föräldrarna upplevde även att de behövde kontrollera barnets blodsocker, insulin och 

matintag (Wennick et al., 2009). En förlust av föräldrarnas självförtroende uppstod när de 

tänkte på om de skulle kunna skydda sitt barn i framtiden (Lowes et al., 2005; Marshall et al., 

2009). Även en förlust av barnets hälsa upplevdes av föräldrarna (Lowes et al., 2004; Lowes 

et al., 2005). 

4.2.2 Förändrad relation mellan familjemedlemmar 

Föräldrarna upplevde att relationen föräldrar/barn påverkades, vilket kunde bero på hur stort 

engagemang föräldrarna hade i barnens diabetesegenvård (Dashiff et al., 2011; Marshall et 

al., 2009; Sullivan-Bolyai et al., 2002). Relationen till barnet påverkades också av att 

föräldrarna upplevde det svårare att släppa kontrollen när barnet hade diabetes (Lowes et al., 

2005). En upplevelse av att sitt barn var annorlunda fanns hos föräldrarna, men en önskan att 

barnet själv skulle se sig som alla andra barn som inte har sjukdomen diabetes (Wennick & 

Hallström, 2007). Att papporna var mer delaktiga i sitt barns liv på grund av 

diabetessjukdomen jämfört med andra pappor gjorde att de inte upplevde sig som vanliga 

pappor. Att delta i den egenvård barnets sjukdom medförde upplevdes som positivt av 

papporna (Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

Relationen mellan föräldrarna kunde påverkas negativt, vilket berodde på att de inte alltid 

kunde samarbeta när det gällde deras barns egenvård. Detta trots att föräldrarna hade deltagit 

i diabeteskurser där de bland annat fick utbildning i hur de kunde samarbeta kring barnens 

egenvård (Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldraskapet upplevdes som ambivalent på grund 

av de krav sjukdomen medförde (Wennick et al., 2009). 

 

4.2.3 Svårt att finna balans i egenvården 

Föräldrarna upplevde svårigheter i att finna en balans i hur involverade de skulle vara i 

barnets egenvård. Balansen pendlade mellan att visa intresse för barnens egenvård till att 

kontrollera den (Marshall et al., 2009). En upplevelse av att behöva stödja sitt barn så att det 

skulle bli mer självständigt och på så sätt kunna uppleva att barnen hade kontroll på sin 

diabetes fanns hos föräldrarna. Detta upplevdes svårt på grund av att de behövde påminna sitt 

barn så att det utförde egenvården (Wennick et al., 2009). Föräldrarna upplevde att de var ett 

viktigt stöd för barnen när de själva skulle ta eget ansvar för egenvården vid sin diabetes. 

Samtidigt var de medvetna om att de inte skulle vara lika delaktiga i egenvården då barnen 

blev äldre. Svårigheter upplevdes i att finna balans mellan stillasittande aktiviteter och rörliga 

aktiviteter, då barnen hade mycket egentid vilket medförde att de fastnade framför datorn 

(Wennick et al., 2009). Mammorna upplevde att barnens egenvård var krävande, vilket 

medförde hälsoproblem hos mammorna (Sullivan-Bolyai et al., 2003).  

4.3 Hanterbar situation 

Under Hanterbar situation presenteras tre subkategorier; Stöd från familj och omgivning, 

Normalitet i vardagen och Att kunna släppa kontrollen. 

4.3.1 Stöd från familj och omgivning 

Föräldrarna upplevde ett betydelsefullt stöd hos sin familj, make/maka och vänner (Sullivan-

Bolyai et al., 2002). Genom att båda föräldrarna var delaktiga diabetesvården bidrog det till 

ett stöd när föräldrarna anpassade sig till diabetessjukdomen, vilket gjorde att de kunde 

hantera situationen (Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai 

et al., 2006). De äldre barnen deltog i egenvården och var uppmärksamma på symtom och 

reaktioner hos sina syskon för att eliminera risken för hypoglykemi, vilket medförde att 
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mammorna upplevde stöd från familjen (Sullivan- Bolyai et al., 2003). Sextio procent av 

mammorna upplevde att de hade vänner och släktingar de kunde få stöd från och 52 % 

upplevde att de alltid hade någon de kunde ringa och få stöd från (Sullivan-Bolyai et al., 

2002).   

Att veta att barnets mediciner fanns i hemmet upplevde mammorna som ett stöd (Sullivan-

Bolyai et al., 2002). Att delta i stödgrupper med andra föräldrar i liknande situation gjorde att 

mammorna upplevde sig förstådda och känslan av ensamhet minskade när det gällde att 

uppfostra sitt barn med diabetes. Papporna upplevde också ett stöd men inte lika uttalat som 

sina fruar (Smaldone & Ritholz, 2011). I Sullivan-Bolyai et al. (2003) studie upplevde 

föräldrarna att både stödgrupper och diabetesteam var till stöd. I diabetesteamet kunde de 

alltid kontakta någon om de funderade över något (Sullivan-Bolyai et al., 2003). 

Diabetesteamen gav också föräldrarna en bekräftelse på att de hanterade sitt barns diabetes på 

ett bra sätt (Wennick et al., 2009). Ibland upplevde mammorna dock ett bristande stöd när de 

ansåg att diabetesteamet inte tyckte att de gjorde tillräckligt för sina barn (Sullivan-Bolyai et 

al., 2003). En del pappor upplevde bristande stöd i samband med möten då de upplevde det 

jobbigt att höra andra föräldrars berättelser (Smaldone & Ritholz, 2011). Ibland när 

föräldrarna kontaktade diabetesteamet telefonledes fick de till svar att de hade lika god 

kunskap om barnets diabetes och egenvård som personalen på sjukhuset. Detta upplevdes 

som att föräldrarna behövde klara av egenvården på egen hand (Wennick & Hallström, 

2007).  

Att diabetessjukdomen hanterades hemifrån istället för på sjukhuset var ett stöd så att 

föräldrarna kunde hantera situationen. Att den hanterades hemifrån gjorde att barnets diabetes 

upplevdes som ett hanterbart tillstånd istället för en sjukdom (Lowes et al., 2004). När 

papporna fick kunskap om vad egenvården innebar och var delaktiga i egenvården behöll de 

sitt självförtroende. Tidigare erfarenheter som hade med diabetes att göra var ett stöd för att 

hantera situationen (Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

4.3.2 Normalitet i vardagen 

Fyra månader efter diagnostillfället upplevde föräldrarna att de behövde ha mer kunskap om 

sjukdomen för att kunna hantera situationen vilket medförde att de aktivt sökte egen kunskap. 

Efter ett år upplevdes att de hanterade sjukdomen större delen av vardagen. Därtill upplevde 

68 % att diabetessjukdomen var en del av deras vardag (Lowes et al., 2004). I Lowes et al. 

(2005) studie upplevde de flesta föräldrarna att de hade anpassat sig till sjukdomen efter fyra 

månader och efter ett år upplevde alla föräldrar att diabetessjukdomen var en del av deras 

vardag. I en annan studie (Dashiff et al., 2011) upplevdes att sjukdomen under det senaste 

året varit lättare att hantera. I studierna av Marshall et al. (2009) och Sullivan-Bolyai et al. 

(2006) framkommer att föräldrarna till barn med diabetes över tid upplevde sjukdomen som 

en del av vardagen. Papporna upplevde att det bara var att ”Suck it up and do it” och på så 

sätt lära sig handskas med diabetessjukdomen (Sullivan-Bolyai et al., 2006, s. 28). När 

mammorna klarade av att hantera de nya rutinerna upplevdes att de kunde hantera den nya 

situationen, vilket gjorde att de kunde slappna av. Därtill upplevdes en trygghet av 

föräldrarna när barnen kunde känna igen symtom på en insulinreaktion vilket medförde att 

föräldrarna kunde se sjukdomen som en del av deras vardag (Wennick & Hallström, 2007). 

Mammorna upplevde även att tålamod och flexibilitet krävdes för att kunna hantera den 

dagliga egenvården. När mammorna fått rutiner och kunde hantera egenvården blev 

sjukdomen en del av deras vardag (Sullivan-Bolyai et al., 2003). 

4.3.3 Att kunna släppa kontrollen 

Mammorna insåg att barnen behövde bli självständiga eftersom deras förmåga att både lära 
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och ta till sig kunskap ökar med stigande ålder. De upplevde även att barnen tog efter deras 

egna attityder till sjukdomen. Därför gav de sina barn kunskap så att de kunde hantera sin 

diabetes (Lin et al., 2008). Ett behov av att lära barnen vad sjukdomen innebar upplevdes av 

föräldrarna. Det skulle ge barnen en bra grund tills de blev vuxna (Wennick & Hallström, 

2007).  

När barnet själv klarade av att hantera sin egenvård i skolan upplevde föräldrarna 

självförtroende och kunde släppa kontrollen. När barnen besökte kamrater kontaktade 

föräldrarna till slut inte kamratens föräldrar och informerade om barnets diabetes, vilket 

medförde att barnen hade kontroll över sin egenvård (Wennick et al., 2009).  

4.4 Syntes 

Resultatet visar att föräldrarna upplever oro inför allt det nya de ställs inför när deras barn fått 

diagnosen diabetes. En oro över att inte ha lika stor kontroll över barnet i samband med att 

barnet blir självständigt upplevdes av föräldrarna. Att det är svårt att hantera 

diabetessjukdomen samt att framtida komplikationer kan uppstå trots god kontroll av barnets 

blodsockernivå upplevdes som frustrerande. Föräldrarna upplevde en sorg över att deras 

tidigare friska barn blivit sjuk. De upplevde även en förlust av sin frihet och spontanitet 

eftersom vardagen krävde mer planering. Relationen föräldrar/barn påverkades av hur 

engagemanget från föräldrarna såg ut i barnens diabetesegenvård. Svårigheter i att hitta rätt 

balans angående hur mycket de skulle stödja sina barn för att inte bli för kontrollerande i 

egenvården upplevdes av föräldrarna. Att ha familj, vänner och omgivning som stöd var 

viktigt för att kunna hantera vardagen. Över tid lärde sig föräldrarna att leva med sjukdomen 

och barnens diabetes blev en del av vardagen. När barnen lekte med kamrater upplevde 

föräldrarna inte längre ett behov av att informera om barnets diabetes. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Valet av databaserna gjordes utifrån att det är databaser som täcker området omvårdnad. 

Publiceringsår begränsades till de senaste 10 åren för att få aktuell forskning, engelskt språk 

valdes då det är det språk som behärskas av författarna (Forsberg & Wengström, 2008).  

En fritextsökning med ordet experience gjordes på grund av att ämnesorden life change 

events och life experiences gav få antal träffar. Genom denna fritextsökning kunde ytterligare 

sju relevanta artiklar inkluderas till studien som inte framkom vid sökning med endast 

ämnesorden. 

Analysen av artiklarna till den genomförda litteraturstudien inspirerades av Graneheims och 

Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Inspirationen bestod av att meningsbärande 

enheter och nyckelord markerades, likheter och skillnader i den markerade texten söktes och 

koder skapades. Därefter skapades kategorier och subkategorier. Analysen innebar därmed att 

en exakt innehållsanalys inte genomfördes. Författarna till den genomförda litteraturstudien 

anser att detta var en bra analysmetod, då studiens inkluderade artiklar bra kunde analyseras 

på detta sätt. 

Två studier (Wennick & Hallström, 2007; Wennick et al., 2009) handlade om familjens 

upplevelser och en studie (Marshall et al., 2009) beskrev barnens och föräldrarnas 

upplevelser. Trots detta inkluderades dessa studier därför att det gick att särskilja föräldrarnas 

upplevelser i resultatet. Artiklarna med familjens upplevelser samt Lowes et al. (2004) och 

Lowes et al. (2005) studier var longitudinella studier. Longitudinella studier innebär att 
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deltagarna följs över tid och att forskarna kan se mönster som förändras med tiden (Polit & 

Beck, 2012), vilket kan bidra till en djupare förståelse för hur föräldrarna upplever sin 

situation. 

Samma forskare förekommer i några av de artiklar som inkluderades i studien, vilket kan 

vara både en fördel och en nackdel. En fördel kan vara att forskarna är väl insatta i området. 

En nackdel kan vara att forskarnas perspektiv blir smalt. 

Studien av Dashiff et al. (2011)  är en pilotstudie. Polit och Beck (2012) beskriver 

pilotstudier som studier i liten skala som kan göras för att se om det finns underlag för att 

genomföra en stor fullskalig studie. Egen åsikt är att studien har klinisk nytta och därför 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie. Vidare anses att den föreliggande 

litteraturstudiens resultat inte bör påverkas av detta då urvalsgruppen är relevant och 

datainsamling och dataanalys är väl beskriven. 

 I studien av Sullivan et al. (2006) hade barnen blivit diagnostiserade med diabetes från två 

veckor till tre år sedan. Två veckor kan anses nära diagnostillfället och att en familj då inte 

hunnit leva med sitt sjuka barn så länge i vardagen. Trots det inkluderades studien för att 

resultatet huvudsakligen berörde föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med typ 1 

diabetes.   

I Lowes et al. (2004) och Lowes et al. (2005) studier gjordes intervjuer tio dagar, fyra 

månader och 12 månader efter diagnostillfället. Författarna i den genomförda litteraturstudien 

valde att endast ta med data från fyra månader och 12 månader till resultatet. Detta på grund 

av att intervjuerna som skedde tio dagar efter diagnostillfället fokuserade på vilka symtom 

föräldrarna hade uppmärksammat hos sina barn innan diagnostillfället och hur föräldrarna 

upplevde själva diagnostillfället, vilket inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte. 

I de artiklar som inkluderades i den genomförda litteraturstudien är mer forskning genomförd 

på mammors upplevelser än på pappors upplevelser av att leva med barn med typ 1 diabetes. 

Av de 11 artiklar som inkluderades så handlade tre av dem om mammors upplevelser. Två av 

dessa genomfördes i Storbritannien och en studie i Taiwan. Det kan förklaras till viss del av 

det Dashiff, Morrison och Rowe (2008)  menar att anledningen till att det finns mer forskning 

gjord på mammor beror på att mammorna historiskt sett har varit den mer vårdande föräldern 

och tagit hand om barnen i hemmen. I en ytterligare studie från Storbritannien (Marshall et 

al., 2009) som beskrev föräldrarnas upplevelser, bestod urvalsgruppen av tio mammor och en 

pappa, medan fördelningen i urvalsgrupperna i två andra studier (Lowes et al., 2004; Lowes 

et al., 2005) också de från Storbritannien var ungefär jämlik mellan mammor och pappor. 

Författarna till den genomförda litteraturstudien reflekterar kring att fördelningen såg ut på 

detta sätt. I Marshall et al. (2009) studie bestod urvalsgruppen av deltagare från flera olika 

kulturer till skillnad från de två andra studierna från Storbritannien. Egen reflektion är att 

mammans roll kan se olika ut i olika kulturer vilket i så fall kan förklara fördelningen i 

Marshall et al. (2009) studie. Dock kan de deltagande personerna ha levt i Storbritannien hela 

sina liv och då borde olika kulturella bakgrunderna inte ha stor inverkan. 

5.2 Resultatdiskussion  

När sammanställning och analys av resultat genomförts framkom kategorierna 

Känslomässiga reaktioner, Svårigheter i vardagen och Hanterbar situation med 

subkategorier. 
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5.2.1 Känslomässiga reaktioner 

Resultatet visar att föräldrarna upplever en oro över att deras barn skulle få lågt blodsocker. 

Det är förståeligt mot bakgrund av att det är den vanligaste komplikationen för en person med 

typ 1 diabetes och att den kan ge allvarliga komplikationer som hjärnskador och död 

(Agardh, 2010).  Liknande resultat framkom även i Seppänen, Kyngäs och Nikkonens (1999) 

och Hatton, Canam, Thorne och Hughes (1995) studier där föräldrarna upplevde en rädsla 

över lågt blodsocker, speciellt nattetid. 

Resultatet visar även att föräldrarna upplevde en oro över framtida komplikationer hos 

barnen. Det visar även resultatet i Bowes et al. (2009) studie. Hatton et al. (1995) fann även 

de i sin studie att föräldrarna var oroliga inför framtiden, då med tanke på barnets säkerhet 

och överlevnad.  

Resultatet i föreliggande studie visar att föräldrarna upplevde svårigheter att få barnvakt 

vilket berodde på att de oroade sig för barnvaktens kompetens. Egenvården föräldrarna 

ansvarar för i samband med barnets diabetes är en kompensation för de egenvårdsbrister 

Orem (2001) beskriver att en person kan ha. Hatton et al. (1995) fann i sin studie att 

mammorna slutade att arbeta för att de inte kunde finna eller lita på någon barnvakt. Graue 

(2002/2006) menar att när föräldrar har svårt att finna barnvakt kan det medföra en negativ 

påverkan på familjens liv genom att deras umgängeskrets kan avta.  

Resultatet visar att föräldrarna upplevde oro inför att deras barn skulle bli självständiga och 

då ta hand om sin egenvård själva. Det kan förstås med tanke på vad tonårstiden innebär, 

vilket Bunkholdt (1994/1995) beskriver är en tid då alla ungdomar frigör sig från sina 

föräldrar. Konflikter kan uppstå om vad ungdomen får eller ska göra. Det kan innebära en 

osäkerhet från både föräldrar och tonåringar om hur de kommer klara av självständigheten 

(Bunkholdt, 1994/1995). Graue (2002/2006) menar att när det gäller barn med diabetes 

innebär frigörelsen att föräldrarna förlorar den kontroll de tidigare haft över sina barn, en 

kontroll som antagligen varit viktig för föräldrarna. När det gäller egenvårdskapaciteten hos 

en person nämner Orem (2001) faktorer som har betydelse för egenvårdskapaciteten där ålder 

och utveckling är några faktorer. Egna reflektioner är att utvecklingsnivån när det gäller 

kunskap och insikt har ökat för barnen när de är i tonåren vilket gör att barnens 

egenvårdskapacitet har ökat. Det leder till att obalansen som Orem (2001) diskuterar i sin 

teori mellan egenvårdskapaciteten och de terapeutiska egenvårdskraven minskar och 

egenvårdsbristen blir därmed mindre. 

5.2.2 Svårigheter i vardagen 

Resultatet visar att när ens barn drabbas av typ 1 diabetes kan det innebära förluster av frihet 

och spontanitet. Liknande resultat framkom i Hatton et al. (1995) studie där föräldrarna 

beskrev förluster såsom av frihet, flexibilitet, spontanitet och stöd. En förlust av stöd går inte 

att finna i denna litteraturstudies resultat. Egna åsikter till varför föräldrarna upplever förlust 

av frihet och spontanitet är att i samband med att barnet får diabetes ökar deras ansvar. Detta 

innebär att familjen behöver få nya rutiner vilket leder till att en del tidigare intressen får 

åsidosättas. Vilken grad av behov och kontroll föräldrarna har över sin situation och tillvaro 

innan barnet blir sjukt kan också ha betydelse. Enligt Orems (2001) teori om egenvårdsbrist 

bör barnet i och med ökad ålder kunna hantera sin egenvård själv och därför är författarnas 

egen åsikt att föräldrarnas upplevelse av förlust av frihet och spontanitet borde minska över 

tid. 

Denna studies resultat visar att mammor upplevde att de behövde lära sig att se skillnad på 

om barnets beteende beror på en varierande blodsockernivå eller dåligt uppförande (Sullivan-
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Bolyai et al., 2003). Enligt Agardh (2010) kan en person med lågt blodsocker bli orolig, visa 

bristande uppmärksamhet, bli irriterad eller få en förändrad personlighet. Åkerman (1995) 

menar att ett barn i tre till fyraårsåldern börjar vilja bli oberoende av sina föräldrar. Det kan 

ges uttryck i form av ilska från barnet och att konflikter uppstår med föräldrarna. Egen åsikt 

är att informationen om barnets normala utveckling borde tas upp vid informationstillfällena 

om diabetes och egenvården för föräldrarna. Hallström och Elander (2004) har i sin studie 

beskrivit att föräldrar vill få information och utbildning om sitt barns normala utveckling 

vilket skulle bidra till stöd för familjen. 

5.2.3 Hanterbar situation 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde frustration och sorg över sin situation men när 

de hanterade sjukdomen fann de normalitet i vardagen. Sjövall (2002/2006) beskriver olika 

faser en individ som drabbats av en kronisk sjukdom genomgår. Agerande i vissa av faserna, 

såsom ilska, sorg och normalitet, upplever föräldrarna när de lever med sitt barn med typ 1 

diabetes. Accepterande är ytterligare en av faserna Sjövall (2002/2006) beskriver. Att 

föräldrarna accepterade sjukdomen och över tid upplevde en normalitet redovisas i Bowes et 

al. (2008) studie. Därtill visar deras studie att många föräldrar fortfarande inte hade 

accepterat sjukdomen till fullo, trots att deras barn haft sjukdomen i många år. Egna 

reflektioner väcktes kring att inga upplevelser av ett accepterande eller ett icke accepterande 

av diagnosen finns bland föräldrarnas upplevelser i den föreliggande studiens resultat. Om 

det är så att ett accepterande av diagnosen inte upplevs är en fundering om det beror på att 

föräldrarna är rädda att det skulle innebära att sjukdomen då blir verklighet. Så länge de inte 

accepterar sjukdomen kan de lyckas hålla den på avstånd i vissa situationer och därmed 

förtränga den för ett tag. Författarna till den genomförda litteraturstudien anser dock att om så 

är fallet kan det ha en negativ inverkan på hanteringen av diabetessjukdomen. Dessa 

reflektioner kan delvis kännas igen i Rydén och Stenströms (2008) beskrivning om 

copingstrategin Förneka det hotfulla som kan innebära en paus från akuta och jobbiga 

känslor. Den copingstrategin kan också göra att personen i fråga inte behöver fundera på 

framtiden. 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde ett stöd hos familjemedlemmar, vänner och 

stödgrupper. Seppänen et al. (1999) fann liknande upplevelser i sin studie. Hallström och 

Elanders (2004) studie om närståendes behov till barn med ohälsa, som innefattade olika 

vårdformer och bland annat kronisk sjukdom visar devis liknade resultat som den 

genomförda litteraturstudiens resultat. Föräldrarna i deras studie upplevde stöd hos familjen, 

vänner, omgivningen, i religionen och i den fysiska miljön. Egna funderingar väcktes kring 

om religionen inte upplevs som ett stöd hos föräldrar till barn med diabetes och i så fall 

varför. En orsak kan vara att diabetessjukdomen inte upplevs som en akut fara mot barnets 

liv, och därför uttrycks inte religionen som ett stöd hos föräldrarna. En annan orsak kan vara 

att inga av föräldrarna var troende.  

5.3 Slutsats 

Den genomförda litteraturstudiens resultat visar att föräldrar har många olika upplevelser av 

att leva med barn med typ 1 diabetes, både positiva och negativa, och att upplevelserna 

förändras över tid. Initialt upplever föräldrarna svårigheter med att anpassa sig till 

diabetessjukdomen och dess egenvård men över tid blir diabetessjukdomen en del av 

vardagen.  

5.4 Klinisk tillämpbarhet 

Genom att sjuksköterskan tillämpar kunskapen från resultatet i mötet med föräldrarna till 

barn med typ 1 diabetes kan det vara ett stöd för att förstå deras känslor och tankar. Resultatet 
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anses kunna vara ett stöd när egenvården till barnet med typ 1 diabetes ska planeras 

tillsammans med föräldrarna. Genom att sjuksköterskan tillämpar kunskapen medför det att 

föräldrarna kan uppleva mer begriplighet och hanterbarhet i situationen de befinner sig i.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

Eftersom att diabetessjukdomen ökar i unga år innebär det att fler föräldrar kommer att leva 

med barn som har typ 1 diabetes. I dagens samhälle ses sedan 1980- talet en ökning av 

psykisk stress vilket beror på samhällsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2009a).  Fortsätter 

stressen att öka påverkar det troligtvis hur mycket tid föräldrarna kan tillbringa med sitt barn. 

Ovanstående anser författarna till den genomförda litteraturstudien kan påverka föräldrars 

upplevelser av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes. Därför anses att forskning kring 

föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1 diabetes bör fortskrida. 
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Bilaga 1. Sökmatris.  Sökning i Cinahl 120130.   

Sökning 

nummer 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Diabetes 

mellitus, type 

1 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

5049    

2 Parents 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

9937    

3 Life change 

events 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

1721    

4 Life 

experiences 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

4715    

5 Experience 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

47172    

6 Parent* 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

36087    

7 Experience* 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

83306    

8 # 1 AND # 2 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

140    

9 # 1 AND # 3 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

6    

10 # 1 AND # 4 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

23 6 3 3 

11 #1 AND # 5 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

144    

12 # 1 AND # 6 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

382    

13 # 1 AND # 7 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

285    

14 # 1 AND # 2 

AND # 7 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

21 7 5 4 

15 # 1 AND # 6 

AND  

# 7 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

62 5 4 3 

16 Family 2002-2012, 9671    



   

 
 

   engelskt språk, 

peer rewied 

17  # 2 OR # 16 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

19225    

18 # 1 AND # 

17 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

202    

19 # 1 AND # 7 

AND  

# 17 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

31    

20 Family* 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

60157    

21 # 20 OR # 6 2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

86346    

22 # 1 AND # 7 

AND   

# 21 

2002-2012, 

engelskt språk, 

peer rewied 

81 2 0 0 
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Sökning 

nummer 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Diabetes 

Mellitus, 

Type 1 

2002-2012, 

engelskt språk 

17755    

2 Parents 2002-2012, 

engelskt språk 

14742    

3 Life Change 

Events 

2002-2012, 

engelskt språk 

7584    

4 Experience 2002-2012, 

engelskt språk 

153472    

5 Parent* 2002-2012, 

engelskt språk 

111767    

6 Experience* 2002-2012, 

engelskt språk 

252310    

7 # 1 AND # 2 2002-2012, 

engelskt språk 

226    

8 # 1 AND # 3 2002-2012, 

engelskt språk 

22 1 0 0 

9 # 1 AND # 4 2002-2012, 

engelskt språk 

411    

10 #1 AND # 5 2002-2012, 

engelskt språk 

833    

11 # 1 AND # 6 2002-2012, 

engelskt språk 

744    

12 # 1 AND # 2 

AND  

# 4 

2002-2012, 

engelskt språk 

17 1 1 1 

13 # 1 AND # 5 

AND  

# 6 

2002-2012, 

engelskt språk 

100 1 1 0 

14 Family 2002-2012, 

engelskt språk 

16713    

15 # 2 OR # 14 2002-2012, 

engelskt språk 

30748    

16 # 1 AND # 

15 

2002-2012, 

engelskt språk 

384    

17 # 1 AND # 6 

AND  

# 15 

2002-2012, 

engelskt språk 

50    

18 Family* 2002-2012, 

engelskt språk 

289913    

19 # 5 OR # 17 2002-2012, 

engelskt språk 

379921    

20 # 1 AND # 6 

AND # 18 

2002-2012, 

engelskt språk 

135    
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Dashiff, C., Riley, H. B., 

Abdullatif, H. & 

Moreland, E. (2011). 

Parents´ Experiences 

Supporting Self-

Management of Middle 

Adolescents With Type 1 

Diabetes Mellitus. 

 

Journal of Pediatric 

Nursing 37(6), 304-310. 

Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text. 

 

USA 

 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelser 

angående att 

fostra sina 

tonåringar med 

typ 1 diabetes att 

hantera sin 

diabetesegenvård. 

 

Design: Beskrivande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var att föräldrarna 

skulle ha en tonåring som var mellan 16 och 18 år, som 

hade haft typ 1 diabetes i mer än ett år och gick i eller 

skulle börja 12th grade. Familjen skulle ha bott 

tillsammans det senaste året.  

Exklusionskriterier var om tonåringen hade någon 

annan allvarlig sjukdom, om familjen inte var 

engelskspråkig, om tonåringen var gravid eller om 

tonåringen eller föräldern hade stora 

beteendestörningar som kunde påverka användandet av 

protokollet.  

 

Urvalsförfarande: Familjer rekryterades från en 

endokrinologiavdelning på ett barnsjukhus under en 

tremånadersperiod genom brev från tonåringens 

personliga endokrinologist och huvudforskaren och via 

personlig kontakt under möten på kliniken. 

 

Urval: 23 familjer (40 deltagare), med 13 pojkar och 

10 flickor med typ 1 diabetes, åtta var 16 år, 11 var 17 

år, fyra var 18 år.  Medellängden med diabetes var 7,08 

år. Familjekonstruktionerna såg olika ut med 

biologiska föräldrar, styvföräldrar, mor/pappaföräldrar 

och singelföräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: Öppna intervjufrågor. 

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor: 
Inklusionskriterier är 

beskrivna. 

Exklusionskriterier är 

beskrivna. 

Återkommande citat ger 

ökad tillförlitlighet i 

resultatet. 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivet. 

 

Svagheter:  
Fyra av tonåringarna var 

över 18 år. 

 

Föräldrar som hade negativa 

upplevelser upplevde 

diabeteshanteringen som svår.  De 

upplevde att problem med barnets 

blodsockerkontroller hängde ihop 

med involvering av barnens 

kompisar.   De upplevde en oro för 

barnets egenvård framförallt när 

barnet inte var hemma.  Föräldrar 

upplevde att vissa av deras egna 

beteenden inte stöttade deras barns 

egenvård. Föräldrarna upplevde 

frustration över skolans involvering i 

barnets diabetesegenvård. De 

upplevde att de behövde vara 

vaksamma över sina barn och känslor 

av rädsla, sorg eller skuld kunde 

komma fram.  

Positiva upplevelser var att det 

senaste året upplevdes ”bättre” och 

”lättare” än det hade varit. 

Föräldrarnas oro hade minskat 

allteftersom att deras barn hade blivit 

mer självständiga och ansvarsfulla. 

Föräldrar upplevde sig själva som 

viktiga för sitt barn, samtidigt som de 

upplevde att de inte längre skulle 

vara en stor del av barnets egenvård. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Lin, H-P., Mu, P-F. & Lee, Y-

J. (2008).  

Mothers Experience 

Supporting Life Adjustment in 

Children With T1DM.  

 

Western Journal of Nursing 

Research 30(1), 96-110. doi: 

10.1177/0193945907302456 

 

Taiwan 

 

Att utforska den 

viktiga strukturen 

av mammors 

livserfarenheter när 

de hjälper sitt 

lågstadiebarn med 

diabetes med 

anpassningar i 

skolan. 

 

Design: Utforskande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier var mammor till 

lågstadiebarn som hade varit diagnostiserade med 

typ 1 diabetes minst ett år. Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval av mammor 

till lågstadiebarn med diabetes som stämde 

överens med inklusionskriterierna. 

 

Urval: 14 mammor erbjöds att delta i studien. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 12 mammor med 

medelålder 36,9år, alla var gifta och de hade 

varierad grad på utbildning. 12 barn varav fyra 

flickor och åtta pojkar. Sex familjer var 

kärnfamiljer och sex var nykonstruerande 

familjer.  

 

Datainsamlingsmetod: En öppen  intervju som  

fokuserade på hur mammorna hjälpte deras barn 

att göra livsanpassningar i skolan med tanke på att 

de hade diabetes. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk analysmetod. 

 

Styrkor:  

Datainsamlingen är tydligt 

beskriven.   

Återkommande citat ger ökad 

tillförlitlighet i resultatet. 

 

Svagheter: Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

När barnen började skolan 

upplevde mammorna oro för 

barnens säkerhet. Mammorna 

oroade sig kring faktorer som 

kunde påverka barnets hälsa 

såsom brister i kunskap och 

tid hos lärarna och deras barns 

fysiska säkerhet. Mammorna 

upplevde sig olyckliga 

eftersom deras barn var sjuka. 

De upplevde också att deras 

attityder till sjukdomen 

påverkade deras barn och 

därför var tvungna att ge 

kunskap till barnen.  
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Lowes, L., Lyne, P., & 

Gregory, W. (2004).  

Childhood diabetes: 

parents´experience of 

homemanagement and 

the first year following 

diagnosis. 

 

Diabetic Medicine, 21, 

531-538. Hämtad från 

databasen Medline with 

Full Text.   

 

 

Storbritannien 

 

Att utforska 

föräldrars 

upplevelse av att ha 

ett barn 

diagnostiserat med 

typ 1 diabetes, som 

hanteras hemma, 

och deras första år 

efter diagnos. 

 

 

 

 

Design: Utforskande longitudinal studie. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var föräldrar som 

hade barn med nyligen diagnostiserad diabetes 

som tillhörde barnavdelningen på ett sjukhus i 

Wales. Barnen skulle må kliniskt bra vid 

presentationen och skötas hemifrån. 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Alla föräldrar med barn som 

passade in på dessa inklusionskriterier från mars 

1998 till oktober 1999 bjöds in att delta. 

 

Urval: 38 föräldrar. 

 

Slutlig studiegrupp: 38 föräldrar (medelålder 39 

år) till 20 barn (11 pojkar, 9 flickor, medelålder 9 

år). Tre föräldrar hade typ 1 diabetes och fyra 

föräldrar hade släktingar med typ1 diabetes eller 

typ 2 diabetes. Föräldrarna hade olika yrken, fem 

mammor var hemmafruar och två pappor var 

arbetslösa. 

 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

 

Styrkor: 
Inklusionskriterier är 

beskrivna.  

Återkommande citat ger 

ökad tillförlitlighet i 

resultatet. 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivet. 

Föräldrarna delades in i 

tre grupper där en grupp 

intervjuades 10 dagar, 4 

och 12 månader efter 

diagnos, en grupp 

intervjuades 4 månader 

efter diagnos och en 

grupp 12 månader efter 

diagnos för att kunna 

granska den möjliga 

effekten av upprepade 

intervjuer. 

Intervjuades hemma där 

de kunde känna sig 

trygga. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Efter 4 månader: 

Föräldrarna upplevde sorg. En vändpunkt 

kom när de upplevde att de bättre kunde 

hantera att barnen hade diabetes. De 

upplevde förlust av frihet, av barnets 

hälsa och av spontanitet. Oro för att 

barnet skulle få en svår insulinkänning. 

De upplevde en förändrad relation till sitt 

barn. Barnets diabetes hade blivit "Ett 

sätt att leva". Att ”diabetesen” hanterades 

hemifrån upplevdes hjälpa dem att 

hantera sjukdomen. 

Barnets blodsockerkontroller hade stor 

inverkan på hur de klarade att hantera 

sjukdomen. 

Efter 12 månader: 

Diabetessjukdomen upplevdes vara en 

del av vardagen. De upplevde att de 

kunde hantera sjukdomen större delen av 

sin tid. Oro för hypoglykemi. Förlust av 

spontanitet. Upplevde mer trygghet när 

barnets blodsocker var jämt. Förvirring, 

besvikelse och förlust av kontroll när 

blodsockernivån var ojämn. Att 

diabetessjukdomen hanterades hemifrån 

var ett stöd så att de upplevde sig säkrare 

med att hantera förändringarna som 

följde med sjukdomen. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Lowes, L., Gregory, J., W & 

Lyne P. (2005). Newly 

diagnosed childhood diabetes: 

a psychosocial transition for 

parents? 

 

Journal of Advanced Nursing, 

50(3), 253-261. 

Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text. 

 

Storbritannien 

 

 

 

Att utforska 

föräldrars 

upplevelse av att ha 

ett barn 

diagnostiserad med 

diabetes och deras 

justeringar och 

anpassningar under 

det första året. 

 

Design: Utforskande longitudinal studie. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var föräldrar till 

barn nyligen diagnostiserade med diabetes som 

tillhörde barnavdelningen på ett sjukhus i Wales. 

Barnen skulle må kliniskt bra vid presentationen. 

De skulle skötas hemifrån.  Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Alla föräldrar med barn som 

passade in på dessa inklusionskriterier från mars 

1998 till oktober 1999 bjöds in att delta i studien. 

 

Urval: 38 föräldrar och 20 barn. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 38 föräldrar (medelålder 

39 år). Två föräldrar var singlar. Tre föräldrar 

hade typ 1 diabetes, fyra föräldrar hade en annan 

familjemedlem med typ 1 eller typ 2 diabetes. 11 

pojkar och nio flickor (medelålder nio år). 

 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer med 

föräldrar. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Datainsamlingen och 

dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

Återkommande citat ger 

ökad tillförlitlighet i 

resultatet. 

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Föräldrarna upplevde att genom 

mer kunskap om sjukdomen blev 

de mer självsäkra i hanteringen av 

diabetesvården. Men de kunde 

fortfarande uppleva en förlust av 

självförtroende när det gäller att 

hålla deras barn säkert. En 

hypoglykemireaktion upplevdes 

som den största rädslan för 

föräldrarna och denna rädsla 

dominerade många områden i 

föräldrarnas liv. Händelser så som 

sjukdom, en ny skola, ledigheter 

och familjeutflykter satte barnens 

diabetes i fokus. Föräldrarna 

upplevde svårigheter att släppa 

taget om sina barn och det 

påverkade föräldrar/barnrelationen. 

Efter fyra månader upplevde de 

flesta föräldrar att de hade anpassat 

sig till diagnosen. Och vid 12 

månader så upplevde alla föräldrar 

att barnens diabetes hade blivit en 

del av vardagen.  
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Marshall, M., Bernie, C. & 

Brotherton, A. (2009). Living 

with type 1 diabetes: 

perceptions of children and 

their parents. 

 

 Journal of Clinical Nursing, 

18, 1703-1710.  

doi : 10.1111/j.1365-

2702.2008.02737.x  

 

Storbritannien 

 

Att utforska och 

beskriva barn och 

deras föräldrars 

upplevelser när de 

lever med typ 1 

diabetes från 

diagnos och framåt. 

 

Design: Utforskande, beskrivande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var barn som hade 

typ 1 diabetes och var äldre än fyra år. 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Tio barn och deras föräldrar 

valdes strategiskt ut av en sjuksköterska som var 

barndiabetesspecialist på Saint Mary`s Hospital i 

Manchetster. 

 

Urval: 10 barn och 11 föräldrar. 

 

Slutgiltig studiegrupp: Tio barn i åldern 4-17 år, 

som hade haft diabetes mellan tio månader och 

åtta år. Tio mammor och en pappa. Barnen var 

från olika kulturella bakgrunder. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk. 

 

 

Styrkor:  

Datainsamlingen och 

dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

Återkommande citat ger ökad 

tillförlitlighet i resultatet. 

Individuella intervjuer i 

familjernas hem vilket 

förmodligen ingav trygghet. 

 

Svagheter: Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Föräldrarna upplevde oro 

inför att deras barn skulle bli 

mer självständiga i tonåren. 

Föräldrarna upplevde många 

förluster genom sjukdomen, 

till exempel förlusten av deras 

tidigare friska barn och deras 

frihet. Över tid blev det lättare 

att leva med sjukdomen och 

föräldrarna upplevde en 

normalitet i att leva med 

sjukdomen. Föräldrarna 

upplevde att sjukdomen förde 

med sig förändringar i 

föräldrar/barn relationen, och 

de upplevde svårigheter att 

hitta balans mellan att vara 

intresserad eller vara för 

kontrollerande i barnens 

diabetes. 
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Författare  

Artikelns titel, Tidskrift, 

Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Smaldone, A., & Rithollz, M, D. 

(2011). Perceptions of parenting 

children with type 1 diabetes 

diagnosed in early childhood. 

 

Journal of Pediatric Health 

Care, 25(2), 87-95. 

doi:10.1016/j.pedhc.2009.09.003 

 

USA 

  

Att utforska 

uppfattningar om 

psykosociala 

anpassningar i 

uppfostran av 

barn med typ 1 

diabetes från 

diagnos och 

genom 

barndomen. 

 

Design: Utforskande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var barn som 

hade blivit diagnostiserad med typ 1 diabetes 

innan fem års ålder.  

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrarna valdes ut 

strategiskt från ett diabetes-dagsläger för barn, 

och även genom att en förälder som hade deltagit 

i studien tipsade om studien. 

 

Urval: 14 föräldrar och 11 barn . 

 

Slutgiltig studiegrupp: Tre mammor, tre pappor 

och fyra föräldrapar deltog i studien. 11 barn i 

åldern 11.1± 3,5 år. De hade haft diabetes i 8,0± 

3.7 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Styrkor: Datainsamlingen 

och dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

Återkommande citat ger 

ökad tillförlitlighet i 

resultatet. 

Intervjuerna gjordes i 

deltagarnas hem som 

troligtvis ger trygghet. 

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier framgår 

ej. 

 

 Alla föräldrar upplevde sig 

överväldigade och fyllda med 

tvivel när de anpassade sig till 

diabetes vården.  De upplevde 

även en rädsla över att 

sjukdomen hade förändrat deras 

barn. Att dela diabetesvården 

med sin partner och att jobba 

som ett team upplevde en del 

föräldrar som viktig, det gjorde 

att de inte kände sig ensamma. 

Många föräldrar upplevde att 

andra runt omkring dem inte 

kunde förstå vad diabetes vården 

innebar. Många föräldrar 

upplevde att stödgrupper var det 

enda stället där de kunde vara sig 

själva och att andra förstod hur 

de upplevde sin situation. Fler 

mammor än pappor upplevde 

stödgruppen som ett stöd. 

Papporna upplevde att lyssna till 

andra föräldrars upplevelser 

ökade deras oro. Många föräldrar 

upplevde oro inför framtiden när 

barnen skulle ta mer ansvar och 

så småningom flytta hemifrån. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Sullivan-Bolyai, S., 

Deatrick, J., Gruppuso, P., 

Tamborlane, W & Grey, 

M. (2002). 

Mothers experiences 

raising young children 

with type 1 diabetes. 

 

Journal of Specialists in 

Pediatric Nursing, 7(3), 

93-103.  

Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text. 

 

 

 

Storbritannien 

 

 

 

Att undersöka 

mammors 

vardagliga 

upplevelser av att 

uppfostra barn 

som är fyra år 

eller yngre med 

typ 1 diabetes. 

 

Design: Beskrivande. 

 

Metod: Kvantitativ med en jämförande grupp. 

 

Population: Inklusionskriterier var att mammorna skulle vara 

engelsktalande och ha barn som haft diagnosen diabetes i minst 

tre månader. Barnen skulle vara under fyra år. 

Inklusionskriterier för den jämförande gruppen var att de skulle 

vara engelsktalande och ha ett barn under fyra år som inte hade 

någon kronisk sjukdom. 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Mammor med barn med diabetes valdes 

från två regionala diabetesprogram i New England efter att de 

passade in på inklusionskriterierna. Den jämförande gruppen 

togs ut från flera olika dagcenter och från en bokaffär. 

 

Urval: 33 mammor. Fem mammor valde att inte delta vilket 

resulterade i 28 mammor. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 28 mammor i åldern 33±5 år. 

Majoriteten av deltagarna var gifta eller hade stadigt sällskap. 

Nästan hälften av mammorna jobbade heltid.  De andra 

mammorna hade gått ner i arbetstid för att prioritera barnets 

omvårdnad. 

 

Datainsamlingsmetod: Interjuver och observationen. Olika 

mätinstrument användes. 

 

Analysmetod: Statistik analys. 

 

 

Styrkor: 

Datainsamlingen är 

tydligt beskriven. 

Inklusionskriterier är 

beskrivna. 

 

Svagheter: Ett 

mätinstrument var bara 

standardiserat för barn 

under ett år men 

användes ändå efter 

konsultation med 

forskare. Detta för att 

se om någon 

tvångsmatning 

förekom.  

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Mammorna upplevde störst 

oro för hypoglykemi hos sina 

barn. Därefter kom oro inför 

framtiden, för insulininjek-

tioner och en oro för om de 

kommer att kunna kontrollera 

diabetessjukdomen.  Många 

mammor upplevde att de 

konstant (24 timmar om 

dygnet, sju dagar i veckan) 

behövde lägga tid för vården 

av barnets diabetes.  En del 

mammor upplevde att mer 

fokus lades på 

diabetesegenvården istället 

för på barnen.  Mammorna 

upplevde svårigheter när de 

skulle hitta passande 

barnomsorg. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Sullivan-Bolyai, S., 

Deatrick, J., Gruppuso, 

P., Tamborlane, W. & 

Grey, M. (2003). 

Constant Vigilance: 

Mothers´ Work 

Parenting Young 

Children With Type 1 

Diabetes. 

 

Journal of Pediatric 

Nursing, 18(1), 21-29. 

doi:10.1053/jpdn.2003.4   

 

Storbritannien 

 

Att beskriva 

mammors 

vardagliga 

upplevelser av att 

uppfostra unga barn 

under 4 år med typ 

1 diabetes. 

 

Design: Beskrivande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var engelsktalande 

mammor till barn under fyra år som hade haft typ 1 

diabetes i minst tre månader.  Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Urval skedde efter samrådande 

med personalen på två regionala diabeteskliniker. 

 

Urval: 28 mammor. 

 

Slutlig studiegrupp: 28 mammor (medelålder 33 år). 

24 var gifta, 13 jobbade utanför hemmet. 

 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativa intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

 

Styrkor: 
Inklusionskriterier är 

beskrivna. 

Återkommande citat ger 

ökad tillförlitlighet i 

resultatet. 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivet. 

 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

 

Mammorna upplevde att de behövde 

använda sig av överdriven vaksamhet 

dagligen i deras omvårdnad av 

barnen.  

Mammorna upplevde daglig oro på 

grund av dagliga övervaknings-

uppgifter, hypoglykemi, långsiktiga 

komplikationer och dagisproblem. 

Mammorna upplevde att den 

vardagliga hanteringen krävde 

förenlighet, uthållighet, flexibilitet, 

tålamod, kreativitet och 

anpassningsbarhet. 

Mammorna upplevde stöd hos sin 

make, familj, vänner, diabetesteam 

och stödgrupper, vilket medförde att 

de hanterade sin situation. De kunde 

även uppleva negativt stöd av 

diabetesteamet. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Sullivan-Bolyai, S., 

Rosenberg, R. & Bayard, 

M. (2006) . 

Fathers reflections on 

parenting young children 

with type 1 diabetes. 

  

The American Journal of 

Maternal Child Nursing, 

31(1), 24-31. Hämtad från 

databasen CINAHL with 

Full Text. 

 

 

Storbritannien 

 

Att beskriva pappors 

upplevelser av att 

uppfostra och hantera 

vården av deras barn 

med typ 1 diabetes. 

 

Design: Beskrivande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var pappor 

med barn som hade diabetes typ 1. 

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Pappor med barn som 

hade typ 1 diabetes kontaktades av 

huvudforskaren. 

 

Urval: 14 pappor. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 14 pappor med en 

medelålder på 36 ±2 år, hade heltidsjobb och 

var gifta. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella 

interjuver och observationer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

 

Styrkor: Datainsamlingen 

och dataanalysen är tydligt 

beskriven.  

Papporna fick välja plats för 

var intervjuerna skulle hållas 

för att de skulle känna sig 

trygga. 

Återkommande citat ger ökad 

tillförlitlighet i resultatet. 

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier framgår 

ej. 

 

En del pappor upplevde svårigheter 

att administrera insulin till sitt barn. 

Över tid upplevde papporna att de 

hanterade och hade lättare att anpassa 

insulindoserna. Papporna upplevde 

sig själva som” mat- och tidvakter” 

under den vardagliga hanteringen av 

sjukdomen. En del pappor upplevde 

att diabetesvården innebar ett 

konstant vakande, speciellt när 

barnen var små. Många pappor 

upplevde stöd hos sin partner, att 

jobba tillsammans för att lösa 

problemen underlättare situationen. 

Papporna upplevde att det bara var 

att ”Suck it up and do it” för att 

hantera situationen. Även att de var 

involverade i barnens egenvård 

upplevdes viktigt för att behålla sitt 

självförtroende. 
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Författare  

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Wennick, A. & Hallström, I. 

(2007). 

Families lived experience 

one year after a child was 

diagnosed with type 1 

diabetes. 

  

Journal of Advanced 

Nursing, 60(3), 299-307. 

doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04411.x 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

familjens 

upplevelser av 

diabetes 1 år efter 

ett barn har blivit 

diagnostiserad med 

typ 1 diabetes. 

 

Design: Beskrivande longitudinell studie. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var svensktalande och 

svenskförstående familjer med ett barn som är sju år eller äldre 

som har diabetes. Om syskon fanns skulle de vara sju år eller 

äldre, för att erbjudas att delta. Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval av familjer som stämde 

överens med inklusionskriterierna. Familjerna tillfrågades inom 

två veckor efter diagnostillfället om det ville delta i studien, allt 

eftersom de blev diagnostiserade. 

 

Urval: 12 familjer, varav en familj föll bort pågrund av att 

barnet även hade en annan sjukdom, vilket resulterade i 11 

familjer. 

 

Den slutgiltiga studiegruppen: 11 mammor (medelålder 

41år), 10 pappor (medelålder 43,5år ), fem pojkar och sex 

flickor (medelålder 11 år) och sex syskon (medelålder 13år). En 

förälder i två familjer hade diabetes. Det var två singelföräldrar, 

två nykonstruerade familjer, två ogifta par och i en av 

familjerna var föräldrarna utlandsfödda.  

 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativa individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: Hermeneutisk och fenemenologisk analys. 

 

 

  

Styrkor 

Inklusionskriterierna 

är beskrivna. 

Datainsamlingen 

och dataanalysen är 

tydligt beskrivet. 

 Ingen styrning av 

ämnet. Individuella 

intervjuer på platser 

där deltagaren kände 

sig trygg och säker, 

vanligtvis i 

hemmen. 

Återkommande citat 

ger ökad 

tillförlitlighet i 

resultatet. 

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

 

 

Föräldrarna upplevde att de 

hade återuppbyggt sin tillvaro 

och att planering kring 

barnets diabetes blivit en 

vardaglig rutin. De upplevde 

en orättvisa eftersom hur 

mycket de än försökte hålla 

en bra nivå på blodsockret 

fanns det fortfarande en risk 

för långsiktiga 

komplikationer i framtiden. 

Föräldrarna upplevde det 

frustrerande att personer i 

omgivningen kallade deras 

barn som ”diabetiker”. De 

upplevde att de behövde 

hjälpa sitt barn att stå på egna 

fötter och förstå allvaret i 

sjukdomen och ge dem en 

god start på vuxenlivet. 

Föräldrarna upplevde att de 

ibland inte fick stöd från 

diabetesteamet när de 

kontaktade dem, då de fick 

till svar att de själva hade 

samma kunskap som 

personalen på sjukhuset. 

Föräldrarna upplevde att de 

hade lärt sig att leva med 

sjukdomen, de tänkte inte 

hela tiden på den och de 

upplevde sig mer säkra i sitt 

nya liv. 
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Sverige 

 

 

 

Att belysa 

vardagliga 

upplevelser 

hos 

familjemedle

mmar tre år 

efter att ett 

barn har blivit 

diagnostiserat 

med typ 1 

diabetes. 

 

Design: Beskrivande. 

 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: Inklusionskriterier var familjer som talade och 

förstod svenska och som hade ett barn som var sju år eller äldre 

och hade diabetes. Om syskon fanns skulle de vara sju år eller 

äldre för att erbjudas att delta.  

Exklusionskriterier framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: De 12 första familjerna som stämde överens 

med inklusionskriterierna tillfrågades konsekutivt inom två 

veckor efter diagnostillfället. 

 

Urval: 12 familjer, varav en föll bort på grund av att barnet i 

familjen även hade en annan sjukdom, vilket resulterade i 11 

familjer. Fadern i en familj och ett syskon i två andra familjer 

var bortresta, så de föll bort vid intervjun. 

 

Slutlig studiegrupp: 11 mammor (md 43 år), 9 pappor (md 45 

år), 6 flickor och 5 pojkar (md 13 år) med diabetes, 3 bröder och 

en syster (md 14 år). I två familjer hade den ena föräldern 

diabetes. I en familj var båda föräldrarna immigranter. 

 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativa individuella intervjuer, 

avslutade med intervjuguide baserad på viktiga områden från 

två tidigare intervjuer. 

 

Analysmetod: Latent innehållsanalys. 

 

Styrkor: 
Inklusionskriterier 

är beskrivna. 

Datainsamlingen 

och dataanalysen är 

tydligt beskrivet. 

Individuella 

intervjuer.  

Återkommande 

citat ger ökad 

tillförlitlighet i 

resultatet. 

Tid och plats för 

intervjun valdes av 

familjen så att de 

kunde känna sig 

säkra och trygga. 

 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Föräldrarna upplevde att blodsockret 

var oförutsägbart sätt och höll en 

ojämn nivå. 

Föräldrarna upplevde föräldrarollen 

som kluven; de hade ett behov av att 

fråga sitt barn om blodsockernivån, 

om de hade ätit något osv. samtidigt 

som de ville hjälpa barnet att bli 

självständigt i att hantera sin diabetes. 

Föräldrarna upplevde att de behövde 

planera vardagen hela tiden efter att 

barnet fått diagnosen diabetes. 

Föräldrarna upplevde en rädsla över 

att tappa kontrollen, de oroade sig för 

att barnet skulle få en insulinrektion 

eller att barnet skulle göra revolt under 

puberteten.  

Föräldrarna upplevde att människor 

generellt sett hade begränsad 

förståelse för sjukdomens innebörd.  

Föräldrarna upplevde att kontakten 

med diabetesteamet var viktig, då fick 

de en bekräftelse på att de hanterade 

sjukdomen på ett bra sätt. 


