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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom, i Sverige har cirka 350 000 

människor sjukdomen och varje dag insjuknar två barn (0-18 år) i diabetes typ 1. Diabetes typ 

1 drabbar främst barn och ungdomar där insjuknandet ofta sker ganska hastigt och kan 

upplevas som dramatiskt. När ett barn insjuknar berörs inte bara barnet utan också hela 

familjen. Den förändrade vardagen som sjukdomen för med sig lägger stort ansvar på 

föräldrarna, vilket kan leda till ett ökat känslomässigt lidande.      

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

diabetes typ 1.   

Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Artiklarna bearbetades genom innehållsanalys. 

Resultat: Föräldrar som har ett barn med diabetes typ 1 upplevde känslor som förlust av sitt 

tidigare friska barn, en ständig oro samt att de upplevde sig som kontrollerande föräldrar. De 

upplevde också känslor av skuld och sorg över att barnet blivit sjukt, det visade sig även att 

den sorgen gick att jämföra med kronisk sorg. Föräldrarna kände sig trygga på sjukhuset men 

upplevde att deras emotionella behov inte uppmärksammades.  

Slutsats: Att ha ett barn som insjuknat i diabetes innebär ett extra stort ansvar för föräldrarna. 

Sjuksköterskan måste vara uppmärksam på de känsloupplevelser och emotionella behov som 

föräldrarna har. Det är också viktigt att det finns en medvetenhet om att föräldrarna bär på 

sorg även många år efter diagnostillfället. 

Nyckelord: Diabetes typ 1, barn, föräldrar, upplevelser. 
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1. Bakgrund 

1.1 Historik och prevalens 

Diabetes är en kronisk metabol sjukdom som varit beskriven sedan 1500 f.Kr. Ordet diabetes 

kommer från grekiskan och betyder ”rinna genom” vilket beskriver de typiska 

sjukdomssymtomen: dricka mycket och producera stora urinmängder. Ordet mellitus betyder 

”honungssöt” och beskriver att urinen är söt (Dahlquist, 2006). Den stora vändpunkten för 

diabetessjukdomen var när insulinet upptäcktes år 1921, innan dess var diabetes en dödlig 

sjukdom. I Canada år 1922 behandlades den första personen i världen med insulin och år 1923 

fick den första personen i Sverige behandlingen (Hanås, 2008).                                                                                 

Av världens befolkning har cirka 346 miljoner människor diabetes (World Health 

Organization [WHO], 2011). I Sverige är det cirka 350 000 människor som lider av diabetes 

och varje dag drabbas två barn i åldern 0-18 år av diabetes typ 1 (Diabetesfonden – Stiftelsen 

Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, 2011). Finland är det land i världen som har 

mest barn- och ungdomsdiabetes, Sverige kommer på en tredje plats. Trots att länder som 

Japan har betydligt mera invånare så är barn- och ungdomsdiabetes mera ovanligt där än i 

Sverige (Hanås, 2008). 

1.2 Diabetes mellitus 

Diabetes klassificeras i olika sjukdomsformer så som: typ 1 diabetes, typ 2 diabetes, 

graviditetsdiabetes och andra specifika typer. Typ 1 diabetes kan uppträda i alla åldrar men 

drabbar främst barn och ungdomar. Sjukdomen kännetecknas av för hög sockerkoncentration 

i blodet och det beror på att sockret inte kan tas upp i lever, muskel- och fettceller, vilket leder 

till energibrist. Orsaken är bristande produktion av kroppens eget hormon insulin. Det är ett 

mycket viktigt hormon för att ta vara på sockret från en måltid och är nödvändigt för att 

sockret (glukos) som transporteras i blodet ska kunna komma in i cellen. Hormonet kan ses 

som en nyckel som släpper in glukos i cellen vilket behövs för att muskelcellerna ska orka 

arbeta. Insulin är därför nödvändigt för kroppens tillväxt och kroppens försörjning av energi. 

Det gör att patienten behöver livslång behandling med injektioner av insulin (Hanås, 2008). 

1.2.1 Insjuknande i diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens egna celler förstör de 

insulinproducerande betacellerna i de langerhanska öarna i bukspottkörteln, det leder till 

förhöjt blodglukos (Hanås, 2008).  Insjuknandet sker oftast ganska hastigt och symtomen hos 

ett barn blir mer dramatiska än hos en vuxen. Symtomen kan vara ökad törst, stora 

urinmängder, avmagring, hämmad tillväxt samt en väldig trötthet. Höga sockermängder i 

blodet leder till att en del socker läcker ut genom njurarna och drar med sig vatten, alltså 

bildas mycket urin. Det gör att den sjuke förlorar mycket vätska, måste dricka mycket och kan 

tillslut leda till uttorkning. Uppvisar barnet symtom så ska föräldrarna kontakta vårdcentralen 

för vidare utredning. Visar det sig att barnet får diagnosen diabetes typ 1 så måste det 

behandlas med insulin. Typ 1 diabetes anses som den allvarligaste formen av diabetes 

(Dahlqvist, 2006). 

1.2.2 Komplikationer 

Komplikationer som kan uppkomma för en diabetiker är bl.a. hypoglykemi, hyperglykemi 

och ketoacidos. Hypoglykemi är ett begrepp som innebär lågt blodsocker, de vanligaste 

symtomen är svettningar, hungerkänsla, hjärtklappning och ångest. Det kan om det inte 

behandlas leda till insulinkoma och medvetslöshet. Hyperglykemi innebär ett för högt 
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blodsockervärde på grund av insulinbrist. HbA1c är ett medelvärde på blodsockret under 

cirka 2-3 månaders tid. Många år av högt HbA1c ger ökad risk för skador på kroppens alla 

blodkärl.  Det ger även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och skador på njurar, lever, 

nerver och ögon. En diabetiker kan också drabbas av ketoacidos om blodsockernivån legat 

högt under en längre tid. Kroppen upplever svält och fett bryts ner till fettsyror som 

omvandlas till syror alltså ketoner i levern, diabetikern kan då drabbas av en syraförgiftning 

som kan leda till diabeteskoma. Det viktigaste för en diabetiker är att hålla blodsockret på en 

jämn nivå, alltså en balans mellan matintag, insulintillförsel och fysisk aktivitet (Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). 

1.2.3 Behandling 

En viktig del i behandlingen är dagliga injektioner av insulin som ges i underhudsfettet 

(subkutan injektion). Injektionerna administreras med hjälp av engångssprutor, 

flergångssprutor som insulinpennor eller insulinpumpar. Eftersom behandlingen måste skötas 

varje dag så är det viktigt att föräldrarna och barnet får kunskap om vad sjukdomen innebär. 

Kunskap om hur injektioner ges och hur de ska kunna tolka och förstå blod- och 

urinsockervärden. Vidare är det även viktigt att de får kunskap om kosten och motionens 

betydelse samt kunskap om hur de kan tolka symtom av högt- och lågt blodsockervärde 

(Dahlqvist, 2006).  

1.3 Krisreaktioner  

När ett barn drabbas av diabetes innebär det en psykisk belastning för barnet men även för 

alla i barnets omgivning och då främst för föräldrarna. Vid insjuknandet kan olika 

reaktionsmönster ses hos både barn och föräldrar (Hägglöf, 2008). Ett sätt att beskriva 

reaktionerna är att utgå från Cullbergs (2006) kristeori med de olika faserna. Under 

chockfasen som är den första fasen vid en svår livshändelse är reaktionerna ofta förvirring, 

trötthet eller hyperaktivitet. Det kan även vid denna fas vara svårt att ta till sig information, 

fatta adekvata beslut samt förneka diagnosen. Efter att chockfasen släppt kommer 

reaktionsfasen då reaktionerna kan vara tårar, sorg, aggressivitet och skuldkänslor. Efter 

reaktionsfasen kommer reparationsfasen, vilket innebär att det finns tid för att bearbeta 

livshändelsen på ett djupare plan. Vid detta skede finns också en större mottaglighet av 

information och kunskap om sjukdomen. Nyorienteringsfasen är den sista fasen av 

krisreaktioner, det kan ta lång tid innan en person kommer in i denna fas. I detta skede kan 

sjukdomen accepteras, trots att den har förändrat personens liv (Cullberg, 2006). 

1.4 Föräldrarollen 

Att vara förälder innebär ett stort ansvar men att ha barn med diabetes kan innebära ett ännu 

större ansvar. Ansvaret innefattar att det är föräldrarna som ska ha koll på barnets blodsocker 

och insulindoser etc. Mindre barn med diabetes måste få all hjälp med skötseln av sina 

föräldrar, medan äldre barn och tonåringar klarar av att ta mer eget ansvar över sin sjukdom 

men de behöver fortfarande stöd och råd av sina föräldrar. Att anpassa sig till ett liv med 

diabetes kan för föräldrar och barn ta lång tid. Oftast kan barnen leva sitt liv som andra barn, 

förutom att de emellanåt måste mäta blodsockret och ta insulininjektioner. Att ha ett barn med 

diabetes innebär ofta att föräldrarna blir experter på sitt barns diabetes (Alvarsson et al., 

2007).  
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1.5 Stöd och information 

När ett barn insjuknar är det viktigt att vården har ett genomtänkt omhändertagande av 

familjen. För att stödja och motivera föräldrar, närstående och det sjuka barnet har 

sjuksköterskan en betydande roll. För att hjälpa familjen att hantera den kris som insjuknandet 

kan innebära så är insatser som att personalen tar sig tid för familjen viktigt. Det är viktigt att 

samtalet med familjen innehåller aktivt lyssnande, emotionellt stöd samt svar på frågor. Målet 

med informationen och kunskapsöverföringen är att familjen ska få kunskap om behandling 

och de problem och risker som sjukdomen kan föra med sig. Det kan även vara bra när det 

gäller barn och deras diabetessjukdom att även dagis- och skolpersonal, barnets kompisar och 

deras föräldrar blir informerade om barnets situation för att känna trygghet (Dahlqvist, 2006).  

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram med riktlinjer om hur vården för barn med diabetes 

ska vara utformad. Vid nydiagnostiserad diabetes så får föräldrarna träffa ett diabetesteam 

som stöttar familjen på olika sätt. Diabetesteamet består av en diabetessjuksköterska, 

diabetesläkare och dietist samt oftast barnpsykolog och kurator (Alvarsson et al., 2007). 

1.6 Problemformulering  

När ett barn insjuknar i diabetes berörs inte bara barnet utan också hela familjen. Den 

förändrade vardagen som sjukdomen för med sig innebär många nya rutiner för familjen och 

lägger större ansvar på föräldrarna vilket kan leda till ett ökat känslomässigt lidande. För att 

kunna stötta föräldrarna i deras nya roll och lindra deras känslomässiga lidande behöver 

sjuksköterskan ha medvetenhet och kunskap om hur föräldrarana upplever sin förändrade 

vardag. 

2. Syfte  

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

 

3. Metod 

En litteraturstudie har genomförts med deskriptiv design som innebar att utifrån studiens syfte 

beskriva föräldrars upplevelser (Polit & Beck, 2012). Stort fokus har lagts på att systematiskt 

söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från studier gjorda inom valt 

problemområde. Studien utfördes i flera steg där problemformulering var första steget och 

utifrån det formulerades ett syfte. Vidare skapades en plan för litteraturstudien som 

innefattade sökord och sökstrategi för att på ett systematiskt sätt få fram vetenskapliga 

artiklar. Efter urval och kvalitetsbedömning av artiklarna analyserades och diskuterades 

resultatet och därefter drogs slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Sökstrategi 
Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Medline, Cinahl och PubMed. 

De är breda databaser som täcker omvårdnadsforskning. SveMed+ täcker även vårdforskning 

och den användes för att finna ämnesord. Meningsbärande ord som identifierades utifrån 

syftet var föräldrar, upplevelse, barn och diabetes typ 1. Efter sökning i SveMed+ hittades 

relevanta ämnesord för ordet upplevelse som kunde användas under sökprocessen. 

Ämnesorden var attitude to health, emotions och quality of life.  För att sökningen skulle 

utföras korrekt identifierades orden Diabetes mellitus type 1, Diabetes Mellitus Insulin-

Dependent, parents, family och experience i databasernas ämnesordlista, som i Cinahl heter ” 

Cinahl Headings” och i Medline/PubMed ”MeSH-termer” (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Begränsningar som genomfördes vid databassökning var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2000 – 2012, de skulle innefatta barn mellan noll till arton år och språket skulle vara 

engelska eller svenska. Vidare gjordes begränsning med peer reviewed för att bara få 

vetenskapliga artiklar. I Pubmed och Medline gick inte den begränsningen att genomföra utan 

kontrollen fick ske genom tidskriftens hemsida som publicerat artikeln. De booleska 

operatorerna OR och AND användes mellan sökorden, OR mellan synonymerna och sedan 

kombinerades sökningarna med AND för att få ett avgränsat resultat av artiklar (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

3.2 Urval 
Vid första urvalet lästes titeln på artiklarna för att urskilja om några av de meningsbärande 

orden fanns med. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om föräldrars upplevelser av 

andra kroniska sjukdomar eller artiklar som bara tog upp barn/ungdomars upplevelser. 

Inklusionskriterier var artiklar som innehöll föräldrars upplevelser, även ensamstående 

mammor eller pappor. De skulle vara föräldrar till barn med diabetes typ 1. Efter första 

urvalet sparades 49 artiklar. Vid andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt, för att se att det gav 

den information som eftersöktes och då valdes 25 artiklar. Vid sista urvalet lästes 

resultatdelen i artiklarna och 10 artiklar valdes (Se bilaga 1). 

3.3 Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklarna kontrolleras att de är etiskt godkända. 

Det kunde ses genom att en etisk kommitté godkänt studierna eller att det fanns etiskt 

övervägande med i artiklarna. Deltagarna som ingick i studierna hade fått saklig information, 

samtyckt till att delta samt att de fick avbryta studien när de ville utan förklaring. Forskarna 

har behandlat materialet konfidentiellt, vilket innebar att deltagarnas identitet inte syns i 

redovisningen av studien. 

3.4 Dataanalys  
Bearbetning och analysering av de tio vetenskapliga artiklarna genomfördes genom 

innehållsanalys. Enligt Forsberg & Wengström (2008) innebär det att systematiskt och stegvis 

klassificera insamlad data för att utifrån det finna mönster och teman. Det första steget var att 

författarna läste alla artiklarna i sin helhet för att få olika synvinklar samt för att öka 

säkerheten i granskningen. Nästa steg var att identifiera meningsbärande ord som handlade 

om föräldrars upplevelser. De meningsbärande orden skrevs ner och sorterades i kategorier 

under övergripande teman. Enligt Polit och Beck (2012) så är teman en övergripande enhet 

som ger mening och innebörd av funna erfarenheter och variationer och utvecklas utifrån 

kategorier. Det ledde till tre teman med tillhörande kategorier. Författarna granskade 

tillsammans artiklarnas kvalitet med hjälp av kvantitativa och kvalitativa granskningsmallar 

av Forsberg & Wengström (2008). Det granskades om syftet i de kvantitativa artiklarna var 

relevant för studien, om undersökningsgruppen var beskriven, mätmetoder så som att 

reliabiliteten var beräknad och validiteten var diskuterad och om analysen var beskriven samt 

om resultatet kan ha klinisk betydelse. De kvalitativa artiklarna granskades om syftet var 

relevant för studien, redovisning av undersökningsgrupp, metod för datainsamling, om 

dataanalysen är beskriven, framkommer citat i texten och om studien har klinisk relevans. 

(bilaga 2).  
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4. Resultat 

Vid analys och bearbetning av artiklarna framstod tre teman och sju kategorier som beskrev 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med diabetes typ 1. Teman med kategorier redovisas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Teman med tillhörande kategorier av föräldrars upplevelser. 

Känslomässiga 

reaktioner 

Upplevelse av att få en 

förändrad vardag 

Upplevelse av 

vårdkontakten 

• Upplevelse av förlust 

• Upplevelse av sorg 

• Upplevelse av oro 

• Anpassning till sjukdomen 

• Förändrad föräldraroll 

• Trygg/otrygg 

• Brist på 

känslomässigt stöd 

 

4.1 Känslomässiga reaktioner 

4.1.1 Upplevelse av förlust 

Vid diagnostillfället upplevde föräldrarna en känsla av förlust, förlust av sitt tidigare friska 

barn, förlust av frihet. De beskrev även en förlust av sitt eget förtroende som förälder, att de 

inte lyckas hålla sitt barn från ohälsa och framtida komplikationer (Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton, 2009). De beskrev vid diagnostillfället en förlust av självkänsla för att klara av att 

handskas med sjukdomen och sköta om barnet, då föräldrarna visste lite eller kunde inget om 

diabetes (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2005). Föräldrarna upplevde förlust av 

spontanitet och frihet i deras liv. De kunde inte längre ha samma rutiner som tidigare eftersom 

allt var tvunget att var noggrant planerat p.g.a. att barnets regelbundna blodsockerkontroller, 

injektioner och bestämda mattider. Det gjorde att de ofta funderade på hur livet var innan och 

efter diagnos (Lowes, Lyne & Gregory 2004; Wennick & Hallström, 2006). 

I Bowes, Lowes, Warner och Gregory (2009) studie beskrev föräldrar till tonåringar en förlust 

av diabetesvården eftersom barnen blivit stora och själva skulle ta ansvar över sin diabetes. 

Föräldrarna upplevde det som en förlust av kontroll och ansvar. 

4.1.2 Upplevelse av sorg 

Föräldrarna i Povlsen och Ringsberg (2009) studie beskrev att det var mycket smärtsamt att få 

beskedet om att deras barn hade diabetes. Tiden efter diagnosen hade bestått av chock och 

djup sorg, en del uttryckte det också som en katastrof. En förälder uttryckte det på följande 

vis: 

”Since my son was diagnosed with diabetes (two years ago), life has become extremely 

depressing. To me it´s the end of life; it´s the same feeling” (Povlsen & Ringsberg, 2009, s. 

485). 

I Wennick och Hallström (2006) studie beskrev föräldrarna att de upplevde att saker och ting 

aldrig skulle bli bra igen, att de aldrig skulle komma över att deras barn fått diabetes. I Bowes 

et al. (2009) studie som genomfördes sju till tio år efter diagnostillfället, framkom att 

föräldrarna upplevde sorg över att barnet fått en sjukdom som aldrig kommer försvinna. Den 

sorg, ilska och skuld som föräldrarna beskrev går att jämföra med kronisk sorg. Ingen förälder 

i studien hade fullt accepterat diagnosen utan beskrev att de fortfarande kände sorg över att 

deras barn fått diagnosen och sorg över ovissheten om framtida komplikationer. Sorgen 

upplevdes inte lika stark som vid diagnostillfället men vid kritiska händelser kom känslorna 

tillbaka.  
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“It was difficult for me  to come to terms with, the fact that I didn`t want to carry on, even 

now it kills me to talk about it…the anger will always be whit me”(Bowes et al., 2009, s. 995). 

4.1.3 Upplevelse av oro 

Föräldrarna hade en ständig oro och känslomässig nöd över att deras barn skulle drabbas av 

hypoglykemi särskilt nattetid, de hade då en ökad oro för att barnet skulle drabbas av 

hypoglykemi utan att de märkte det (Haugstvedt, Wentzel-Larsen & Graue, 2011; Povlsen & 

Ringsberg, 2009; Wennick & Hallström, 2006; Wennick & Hallström 2007; Wennick, 

Lundqvist & Hallström, 2009).  I början så kontrollerade föräldrarna barnets blodsocker även 

på natten och barnet sov till och med i föräldrarnas säng p.g.a. deras oro för hypoglykemi. 

Vidare beskrev Wennick och Hallström (2006) att föräldrarna inte vågade låta barnet gå till en 

kompis och leka p.g.a. rädslan för att de då skulle drabbas av hypoglykemi. Kompisen fick 

istället komma hem till dem så att föräldrarna kunde ha kontroll över sitt barn. Patton, Dolan, 

Henry och Powers (2008) fick fram i sin studie att mammor till små barn med diabetes hade 

större rädsla för hypoglykemi än pappor till små barn. Vidare konstaterade Patton et al. (2008) 

att det inte fanns någon skillnad mellan mammor till små barn med diabetes och mammor till 

större barn i rädsla för hypoglykemi. Däremot kunde en skillnad ses mellan mammor till små 

barn som tidigare drabbats av hypoglykemi och mammor vars barn aldrig haft hypoglykemi. 

Där hade mammor vars barn som haft hypoglykemi en större rädsla för att barnet skulle 

drabbas igen. I Haugstvedt et al. (2011) studie beskrev föräldrarna att tidigare erfarenheter av 

nattlig hypoglykemi är relaterat till ett ökat känslomässigt lidande.  

I Povlsen och Rinsgberg (2009) studie framkom oro för framtida medicinska komplikationer 

och sociala konsekvenser. Det var främst egyptiska föräldrar som var rädda för att deras 

döttrar inte skulle kunna skaffa barn när de blev äldre. I studierna av Marshall et al. (2009) 

och Wennick och Hallström (2006) tog föräldrarna också upp att de var oroliga för 

sjukdomsrelaterade komplikationer och död. Även i Haugstvedt et al. (2011) studie 

rapporterade föräldrarna att den största oron och bördan var relaterad till långsiktiga 

hälsoproblem. 

Föräldrarna uttryckte en ständig oro för sina barn, barnens diabetes fanns alltid i föräldrarnas 

tankar. De hade en oro över saker som de aldrig tidigare trott att de skulle oroa sig för innan 

diagnosen, som en mamma beskrev: att vara bekymrad över om barnet äter tårtan på ett kalas 

eller bekymrad över om insulininjektionerna blir tagna. I denna studie som hade som syfte att 

beskriva föräldrars och barns upplevelse att leva med sjukdomen uttrycktes att det också 

fanns en oro om att våga släppa taget som förälder när deras barn stod i övergången mellan att 

var ett barn till att bli vuxen (Marshall et al., 2009).  

Även i studien av Bowes et al. (2009) beskrev föräldrarna en oro över konsekvenserna av 

diabetes och att det försatte föräldrarna i ständig stress och ångest även många år efter 

diagnos. En mamma till en tonårig son uttryckte sig så här:  

”You never stop worrying, even after all these years I still worry. Now he`s older there`s the 

real fear of something happening, but I don`t think I´ll ever get over that” (Bowes et al., 

2009, s. 995). 

4.2 Upplevelse av att få en förändrad vardag 

4.2.1 Anpassning till sjukdomen 

Vid diagnostillfället upplevde föräldrarna att deras vardag var tvungen att rekonstrueras, de 

var tvungna att bygga upp en ny vardag med nya rutiner för att anpassa sig till barnets 

sjukdom. Allting i familjen blev fokuserat på barnets sjukdom (Wennick & Hallström, 2006). 

Ett och tre år efter diagnosen beskrev föräldrarna att de upplevde livet som ungefär samma 

som innan sjukdomen, förutom att de ständigt var tvungna att planera allt i förväg och att de 



   
 

9 
 

inte kunde göra spontana saker som de kunnat innan sjukdomen. De upplevde ändå att över 

tid hade planeringen blivit en naturlig del av deras vardag (Wennick & Hallström, 2007; 

Wennick et al., 2009). I studierna av Marshall et al. (2009) och Lowes et al. (2004) beskrev 

föräldrarna att över tid så blev det en normal vardag att leva med diabetssjukdomen. De 

uttryckte även att det var viktigt att barnet fick uppleva sig normalt. För att kunna leva ett 

normalt liv var det viktigt att sjukdomen inte dominerade i deras liv utan att den fanns med i 

bakgrunden. När vardagen återkom och barnen skulle till skolan och föräldrarna till sina 

arbeten, uppmuntrades barnen av föräldrarna att fortsätta med sina tidigare aktiviteter. Det 

gjordes för att barnen inte skulle upplevas annorlunda än andra barn. Även föräldrarna i 

Wennick och Hallström (2007) studie beskrev att det var viktigt att barnet fick uppleva sig 

normalt. Samtidigt som de också ville att barnet skulle uppfattas som annorlunda och det 

p.g.a. att omgivningen skulle vara uppmärksamma på deras barns sjukdom.  

Lowes et al. (2005) lät föräldrarna ett år efter diagnos beskriva sina erfarenheter och känslor, 

även de uttryckte att de hunnit anpassat sig och diagnosen hade blivit till en normal livsstil. 

Det fanns även de föräldrar som såg det positiva i diagnosen då de hade blivit lättade över att 

barnet inte skulle dö. De förklarade också att det var viktigt att se framåt och sluta älta allt det 

negativa. Dock så utrycktes att de var tvungna att bortse från den förlorade spontaniteten i 

vardagen. Föräldrarna i studien fick också reflektera över deras uppfattning om hur allvarlig 

sjukdomen är och faktorer som påverkar anpassningen till en normal vardag.  De beskrev att 

de var medvetna om allvaret men att de valde att balansera allvaret mellan behovet av att ha 

ett normalt liv, detta för att klara av situationen (Lowes et al., 2004). I studien som tog upp 

om föräldrarna upplevde kronisk sorg av Bowes et al. (2009), tyder resultatet på att ingen av 

föräldrarna förutom en pappa som själv hade diabetes typ 1 hade helt försonats med eller 

accepterat diagnosen. Trots det hade föräldrarna ändå klarat att anpassa sitt liv efter de krav 

som diabetesvården ställde. I Povlsen och Ringsberg (2009) studie upplevde föräldrarna att 

det var värdefullt att träffa familjer som anpassat sig till sjukdomen och där barnet var friskt 

och välmående. Det gjorde att de upplevde hopp för framtiden. 

4.2.2 Förändrad föräldraroll 

Föräldrarna upplevde att deras roll som föräldrar hade förändrats och blivit mer övervakande 

och bestämmande (Wennick & Hallström, 2006; Povlsen & Ringsberg, 2009). I Wennick och 

Hallström (2009) beskrev föräldrarna att de upplevde sitt föräldraskap som ambivalent, de 

ville hjälpa sitt barn att bli självständigt genom att ge barnet mer ansvar för sjukdomen. 

Samtidigt hade de ett behov av att ha kontroll på barnets blodsockernivå, insulininjektioner 

och om barnet åt ordentligt. 

I studien av Haugstvedt et al. (2011) framkom att mammor upplevde större börda än pappor 

när det gällde den medicinska behandlingen och arbetsuppgifter. Vilket Haugstvedt et al. 

(2011) tror kan förklaras genom att mamman kan vara den primära vårdgivaren och är den 

förälder som samordnar diabetesvården i vardagen. Trots detta rapporterade både mammor 

och pappor liknande börda när det gällde barnets fysiska och psykiska problem, de 

restriktioner som barnet har i samband med aktiviteter. Det tyder på att papporna också var 

starkt involverade i hanteringen av barnets diabetes, men att det kunde vara bra att få dem mer 

engagerade för att lätta på mammornas känslomässiga börda. I Bowes et al. (2009) studie var 

det föräldrar som utryckte att de ibland överkompenserade för det sjuka barnet, att de tog parti 

för barnet mera än vad som behövdes. En pappa beskrev även att han hade dåligt samvete och 

kände sig skyldig om han inte ständigt oroade sig för sitt barn. 

”I went out for the day to watch the rugby and it wasn`t until I was coming back that I felt 

guilty as I`d not remembered or worried about it while I was out.” (Bowes et al., 2009, s. 

995).  
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Studien beskrev också att föräldrarna (främst mammor) vars barn fått diagnosen i unga år 

hade svårt att släppa taget av diabetesvården. När deras barn nått tonåren/vuxen ålder och 

föräldrarna behövde uppmuntra och stödja barnen till självständighet. Då upplevde 

föräldrarna det svårt att lämna den höga nivån av vård och övervakning. Det fick dem istället 

att känna att de inte längre hade kontroll. På liknande sätt uttryckte sig även föräldrarna i 

studien gjord av Marshall et al. (2009). Där framkom hur svårt det var att hitta en balans 

mellan att vara en övervakande eller kontrollerande förälder och en som bara ville visa 

intresse. Föräldrarna beskrev en oro över att deras barn skulle intressera sig mera för andra 

saker än sin diabetesvård. Det upplevde att det var enklare när barnen var små när föräldrarna 

själva hade full kontroll på vad barnet åt, när det skulle ätas och när det var dags för 

injektioner. Enligt Marshall et al. (2009) är övergången från att vara barn till tonåring/vuxen 

ett stort steg för föräldrarna när barnet har diabetes.  

 

4.3 Upplevelse av vårdkontakten 

4.3.1 Trygg/Otrygg  

Föräldrarna i Wennick och Hallström (2006) kände sig trygga på sjukhuset tillsammans med 

diabetesteamet, där fick de den uppmärksamhet som behövdes. I Wennick och Hallström 

(2009) var kontakten med diabetesteamet på sjukhuset något som föräldrarna inte kunde vara 

utan. De regelbundna mötena behövdes inte för att hjälpa familjen i deras vardag, utan mer 

som en bekräftelse på att föräldrarna hanterade barnets diabetes på rätt sätt. En förälder 

uttryckte det på följande sätt: 

”… they do not give us anything more than peace of mind, so to speak, you know that they are 

there but we know twice as much as them about our child and what he needs...” (Wennick & 

Hallström, 2009, s. 227). 

Trots den trygghet av vården som föräldrarna beskrev i studierna av Wennick och Hallström 

(2006) och i Wennick et al. (2009) så visade studien av Wennick och Hallström (2007) att 

föräldrarna där hade en annan upplevelse. I den studien upplevde föräldrarna sig övervakade 

av sjukvården när de var tredje månad skulle besöka sjukhuset för att kontrollera barnets 

HbA1c. De menade att det var ett tecken på hur bra de hade skött sitt barns diabetes och att 

sjukvårdspersonalen aldrig var helt nöjda. Vidare beskrev föräldrarna i studien av Lowes et al. 

(2004) och Bowes et al. (2009) att det var bra att de fick rätt redskap och stöd redan vid 

diagnostillfället. De upplevde att det blev lättare att sköta diabetsvården framgångsrikt när de 

visste vart de kunde vända sig efter information och att de första tiden fick tillgång till en 

”dygnet runt telefon” för att snabbt nå sjukvården. Föräldrarna i studien av Povlsen och 

Ringsberg (2009) upplevde att de hade fått värdefull kunskap och stöd från vårdgivaren, de 

var mycket nöjda med vården. För föräldrar till yngre barn var personalens personlighet och 

förmåga att visa medkänsla och förståelse viktigast. Däremot så tyckte föräldrar till ungdomar 

att det viktigaste var innehållet i utbildningen, att den var informativ och praktisk. 

4.3.2 Brist på känslomässigt stöd  

Föräldrarna upplevde brist på känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen. Även om de 

kände ett stort stöd när det gällde skötseln av diabetesvården, så önskade de flesta av 

föräldrarna ett mera emotionellt stöd. Föräldrarna beskrev att deras känslomässiga behov inte 

uppmärksammades när de var på besök på diabeteskliniken och stödet kändes inte riktat till 

dem utan till barnet. Det var svårt att få tillfälle att öppna sig om de känslomässiga behoven 

när barnet fanns med dem i samma rum, dessutom var besökstiden väldigt begränsad. De 

upplevde också att om barnets HbA1c var stabilt så blev då även ett mått på hur bra familjen 

mådde och att det då var lätt att underliggande känslor och behov missades. Det beskrevs 

också hur viktigt det var att vårdpersonalen hade förståelse för att föräldrar känner sorg 
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många år efter diagnostillfället. Detta för att kunna sätta in rätt stöd till familjerna. Även om 

vårdpersonalen var medvetna om den akuta sorg som uppstod för föräldrarna vid 

diagnostillfället, så kanske de inte var införstådda med att det även kunde vara en kronisk sorg 

som föräldrarna bar på (Bowes et al, 2009). Behovet av stöd visade sig även i Haugstvedt et 

al. (2011) studie. Där framkom att både mammor och pappor upplevde att långsiktiga 

hälsoproblem och nattlig hypoglykemi var en stor börda. De uttryckte att vårdgivaren 

behövde ge mera stöd till dem och att de även skulle få redskap för hur de skulle kunna 

förhindra nattlig hypoglykemi.  

4.4 Syntes 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde olika känslomässiga reaktioner som förlust av 

sitt tidigare friska barn, förlust av frihet och spontanitet i vardagen. Föräldrarna beskrev en 

upplevelse av sorg som även kunde jämföras med kronisk sorg. De utryckte att de upplevde 

en ständig oro och då ofta över att barnet skulle drabbas av hypoglykemi. Vidare beskrevs 

upplevelsen av att få en förändrad vardag då det framkom att det tog tid för dem att anpassa 

sig till sjukdomen och att deras föräldraroll hade blivit mer övervakande och bestämmande. 

Resultatet visade också att föräldrarna kunde uppleva sig både trygga och otrygga i samband 

med vårdkontakten. Det fanns de som upplevde sig trygga på sjukhus då de fick 

uppmärksamheten de behövde, men att det även beskrevs en brist på känslomässigt stöd från 

sjukvården. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie, denna metod valdes för att sammanställa 

aktuell forskning inom valt området. Ett annat alternativ hade varit att intervjua föräldrar för 

att fånga deras upplevelser, vilket inte utfördes p.g.a. författarnas bristande kunskap. Utifrån 

detta ansågs det mest relevant att genomföra en litteraturstudie baserat på vetenskapliga 

artiklar.  

Databaserna som valdes var Cinahl, Medline och PubMed p.g.a. att enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är det databaser som innehåller omvårdnadsforskning. Det fanns även 

andra databaser som berörde området men som inte sökning genomfördes i, vilket kanske kan 

ha gjort att artiklar har missats. Detta diskuterades med bibliotekarien på Örebro 

universitetsbibliotek och författarna fick rådet att det räckte att hålla sig till de valda 

databaserna. Ett annat råd var att använda Swemed+ för att hitta bra ämnesord. Efter detta 

samtal beslutade författarna att genomföra sökningar efter artiklar i Cinahl, Medline och 

PubMed eftersom att de är de största databaserna inom omvårdnadsforskning. I Swemed+ 

genomfördes ingen sökning efter artiklar till litteraturstudien p.g.a. att det hittades tillräcklig 

med artiklar i de övriga databaserna. 

Meningsbärande ord identifierades utifrån syftet och av dessa ord hittades relevanta sökord att 

använda vid sökning. Det viktigaste var att fånga föräldrars upplevelser, alltså var ordet 

upplevelse viktigt att använda vid sökning. Det visade sig redan vid provsökningarna att 

upplevelse experience gav få träffar i Cinahl och Medline, därför söktes det efter bättre ord 

för experience. Genom att hitta vetenskapliga artiklar i Swemed+ gavs förslag på synonymer 

till experience. Ämnesorden blev då Attitude to health, quality of life och emotions. Andra 

sökord som användes var Diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus insulin dependent, family 

och parents, dessa ord kunde användas som sökord i Cinahl, Medline och Pubmed genom att 
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först identifiera orden i databaserna. Att författarna valde att använda sig av orden quality of 

life, emotions, attitude to health och family trots att de inte återfinns i syftet, beror på att de 

var bra synonymord till upplevelse och föräldrar i kombination med den booleska operatorn 

OR. Det kunde också ses som relevant att använda sig av mothers och fathers som sökord 

men att det var något författarna inte provade vilket kan ses som en svaghet. Trots det 

inkluderade den slutliga sökningen även artiklar med mammors upplevelser och pappors 

upplevelser. 

För att sökningen skulle fånga in så stort område som möjligt av väsentlig litteratur samtidigt 

som den blev specifikt inriktad, användes de booleska operatorerna OR och AND. Enligt 

Willman et al. (2011) blir det en bred sökning att använda OR mellan synonymerna och sedan 

kombinera sökningarna med AND för att då få ett avgränsat resultat av artiklar. Detta var en 

bra sökstrategi då det gav många relevanta träffar utifrån syftet. Författarna tror att de har 

minskat riskerna för att missa relevanta artiklar eftersom mycket tid lagts på noggrann 

sökning.   

I litteraturstudien har det använts studier med både kvantitativ och kvalitativ forskningsansats 

och det har gjorts för att inte gå miste om relevanta artiklar. Eftersom det var upplevelser som 

författarna ville beskriva så hindrar inte det att det har gjorts en kvantitativ studie där det har 

använts mätinstrument för att kunna beskriva hur erfarenheter upplevs. Det resulterade dock i 

två kvantitativa och åtta kvalitativa studier vilket kan förklaras med att upplevelser är 

subjektiva och ofta innefattas i kvalitativa studier.  

Artiklarna som togs med beskrev inte bara föräldrars upplevelser utan även barnets 

upplevelser men det var tydligt avgränsat i artiklarna vad just föräldrarna upplevde. En av 

begränsningarna var att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000, för att få aktuell 

forskning. Författarna tyckte det var viktigt att hitta så ny forskning som möjligt och eftersom 

antalet sökträffar var relativt stort så anses begränsningen vara rimlig. Författarna till 

litteraturstudien ville få en bredare bild av föräldrars upplevelser och därför inkluderades flera 

olika åldrar på barnen. Det ansågs relevant att göra så för att ev. kunna urskilja om 

upplevelserna som föräldrarna har skiljer sig åt beroende på vilken ålder barnet befinner sig i. 

Därför inkluderades alla föräldrar som hade barn i 0-18 års ålder.   

I det slutliga urvalet valdes tre artiklar av Wennick och Hallström (2006), Wennick och 

Hallström (2007) och Wennick et al. (2009) dessa studier genomfördes vid tre olika tillfällen 

med till stor del samma deltagare. En svaghet i detta kan vara att liknande resultat 

framkommer då studierna hör ihop och bygger på tidigare intervjuer av föräldrarna, första 

intervju vid diagnostillfället sedan ett och tre år efter diagnos. Författarna ansåg att det var 

mycket relevanta studier att inkludera därför att de tillsammans ger en bra bild av hur 

föräldrar upplever sin förändrade situation över tid. Lowes et al. (2004 och Lowes et al. 

(2005) har också använts sig av samma deltagare i sina två studier. Det kan vara en risk att 

resultatets variationsbredd blir svagt, men det ansågs ändå att det var bra studier som svarade 

upp mot syftet. 

Bearbetning och analys av artiklarna skedde genom att litteraturstudiens författare läste alla 

de tio artiklarna på vart sitt håll, det gjordes för att få olika synvinklar på resultatet och för att 

utföra säkrare granskning. Förfaringssättet kan ses som en styrka eftersom risken för att missa 

viktig fakta minimeras. Innehållsanalys valdes därför att enligt Forsberg & Wengström (2008) 

innebär det att utifrån insamlad data identifiera mönster och teman. Det var viktigt då 

författarna ville beskriva vad föräldrarna upplevde och inte tolka det underliggande budskapet 

i texten. Alla artiklarna var skrivna på engelska och då ingen av författarna har engelska som 

modersmål så kan det ha medfört att vissa ord i texten har feltolkats. Då engelska ord 
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översätts till svenska kan det leda till att ordet får en annan innebörd. Dock är risken för 

feltolkning minimerad genom att båda författarna har läst artiklarna var för sig och att citat 

finns redovisat i resultatet för att styrka ordens innebörd.  

För att säkerställa att de utvalda artiklarna uppnådde god kvalitet genomfördes en 

kvalitetsbedömning utifrån granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar enligt 

Forsberg och Wengström (2008). Efter granskning och jämförelse med protokoll gick det att 

se att de flesta artiklarna hade tydligt beskrivit urvalsförfarande, undersökningsgrupp och 

analysmetod. Artiklarna ansågs som pålitliga eftersom citat fanns med i texten vilket stärker 

trovärdigheten. Mätinstrumentens reliabilitet och validitet diskuteras i de kvantitativa 

studierna vilket se som en styrka för studien (se bilaga 2). 

5.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom att många föräldrar upplevde förlust av spontanitet och frihet i 

deras liv. Vilket kan vara rimligt att förstå därför att när ett barn drabbas av diabetes innebär 

det många förändringar för familjen. De måste noggrant planera tider för matintag, 

insulininjektioner m.m. Dahlquist, Ludvigsson och Sjöblad (2008) beskriver liknande fynd, 

innan barnet fick diabetes så var kanske familjen van att sova längre på helgerna och att äta 

mat på olika tider beroende på vad familjen gjorde. Nu däremot när de hade ett barn med 

diabetes så var familjen tvungen att planera allt i förväg eftersom det är viktigt för en 

diabetiker med fasta mattider.  

Resultatet visade att föräldrarna upplevde en förlust av förtroende över att inte lyckats hålla 

sitt barn från ohälsa, en förlust av sitt tidigare friska barn. Författarna till litteraturstudien tror 

att föräldrarna kände sig misslyckade som föräldrar p.g.a. den okunskap många har när det 

gäller orsaken till sjukdomen, att de själva tror att de har gjort något fel. Dahlqvist et al. 

(2008) skriver att orsaken till diabetes typ 1 inte är känd, men att det ändå är lätt som förälder 

att tänka ”hade vi bara gjort så eller så hade mitt barn inte fått diabetes”. Det är viktigt att veta 

att insjuknandet inte är något som familjen kunnat undvika genom annan livsstil, diabetes har 

inte barnet fått för att det ätit godis.  

Vidare beskrev föräldrarna i litteraturstudien att det var mycket smärtsamt att få beskedet om 

att deras barn hade diabetes. Tiden efter diagnosen hade bestått av chock och djup sorg, en del 

uttryckte det också som en katastrof. De beskrev att de aldrig skulle komma över att deras 

barn fått diabetes. Ett sätt att beskriva dessa upplevelser är att utgå från Cullberg (2006) 

kristeori. Där beskrivs att det finns tydliga reaktionsmönster vid sådana livshändelser och att 

dessa upplevelser kan knytas till kristeorins fyra olika faser. Föräldrarna hamnade först i 

chockfas vid diagnostillfället, och efter några dagar kom de in i reaktionsfasen där de 

upplevde skuld, ledsamhet, ilska etc. Cullberg (2006) förklarar att genom att uppleva 

sorgefaserna så kan de till sist försonas över vad som hänt och utifrån det kan livet gå vidare. 

Det framkom dock att den sorg som föräldrarna beskrev även gick att jämföra med 

egenskaper av kronisk sorg. Det kan vara så att om föräldrarna aldrig helt försonats eller 

accepterat sjukdomen, så kan de uppleva en sorg som de aldrig helt blir fria ifrån. Cullberg 

(2006)  menar att det finns sorg som aldrig helt går över, att det kan bli en sorg som finns kvar 

under resten av livet men att livet så småningom inte domineras av sorg.  

Föräldrarna beskrev även att de upplevde ilska och skuld över att barnet fått sjukdomen. 

Enligt Hägglöf (2008) är det vanligt att föräldrar känner skuld och att de tar på sig skulden för 

att barnet blivit sjukt. I de beskrivna sorgefaserna finns det en risk att stanna kvar i t.ex. 

reaktionsfasen och att de inte helt släpper skuldkänslorna och ledsamheten som de bär på. 

Hägglöf (2008) menar då att skuldkänslorna kan vara anledningen till att föräldrarna 
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överkompenserar för det sjuka barnet, att de upplever att barnet har det tufft nog med sin 

sjukdom och att barnet då kan få bestämma mer av allt det övriga.  

I litteraturstudiens resultat framkom att föräldrarna upplevde en ständig oro och en 

känslomässig nöd över att deras barn skulle drabbas av hypoglykemi särskilt nattetid. 

Liknande fynd beskriver Hanås (2008) och Seppänen, Kyngäs och Nikkonen (1999), de 

menar att det är vanligt att föräldrar oroar sig för nattliga känningar (hypoglykemi) och undrar 

om deras barn ska dö av detta. Hanås (2008) understryker också att det inte är så vanligt att 

hypoglykemi inträffar med dödlig utgång. 

Vidare framkom att mammor till små barn med diabetes hade större rädsla för hypoglykemi 

än pappor till små barn. Det är rimligt att tro att det kan vara så p.g.a. att mammorna oftast 

kan vara den primära vårdaren för barnet och är de som upptäcker hypoglykemi hos barnet. 

Nordfelt (2008) uttrycker att barnen måste lära sig att identifiera individuella varningstecken 

på hypoglykemi för att det i ett tidigt skede ska kunna förebyggas. Författarna till 

litteraturstudien menar att det inte är lätt för de riktigt små barnen att identifiera 

varningstecken, det blir då föräldrarnas upplevelse av att barnet har en känning som blir 

avgörande. Det kan då ge en ökad oro för föräldrarna att ständigt behöva hålla ett vakande öga 

på hur barnet mår.  

Föräldrarna beskrev en ständig oro för att barnet skulle få lågt blodsocker när de själva inte 

hade kontroll. Hanås (2008) tar upp i sin litteratur att diabetesföräldrar är extra oroliga när 

barnet leker hos en kompis eller kanske även ska stanna kvar över natt. Han menar att det är 

viktigt att kompisens föräldrar är väl förtrogna med hur barnet ska ta sitt insulin och vet hur 

en känning behandlas. De egyptiska föräldrarna beskrev oro för deras barns framtid. De var 

oroliga över att deras döttrar som hade diabetes inte skulle kunna skaffa barn i framtiden. 

Hanås (2008) förklarar att det är vanligt att föräldrar undrar över om deras döttrar kan ha en 

framtid med graviditet och barn, de tror att sjukdomen leder till minskad möjlighet till 

graviditet. Hanås (2008) understryker att flickor med jämn diabetesinställning har samma 

möjlighet att bli gravida som friska flickor. 

Vid diagnostillfället upplevde föräldrarna att deras vardag var tvungen att återuppbyggas med 

nya rutiner. Hägglöf (2008) och Seppänen et al. (1999) menar att diabetes innebär 

förändringar för familjens vardag, de måste acceptera en livslång sjukdom som kräver daglig 

kontroll och behandling. Många upplever förändringen i vardagen som mera krävande än 

väntat. Även Johansson och Leksell (2010) understryker att det finns en naturlig önskan av 

föräldrarna att leva samma liv som de tidigare hade. Det är rimligt att tro att det inte är så lätt 

att ändra på väl ingrodda vanor utan att det tar tid att anpassa sig. De flesta familjer i 

litteraturstudien uttryckte ändå att över tid så hade de anpassat sig till sjukdomen och den 

hade blivit en naturlig del av vardagen. Det bekräftas även av Alvarsson et al. (2007) att det 

tar tid och att det måste få ta tid att anpassa sig till barnets sjukdom. Föräldrarna uttryckte det 

som värdefullt att få träffa andra familjer som har kunnat anpassa sig till sjukdomen, att det 

gav dem hopp för framtiden. Hanås (2008) förklarar att det inte alltid är så lätt för 

diabetesteamet att kunna lära ut hur familjerna ska agera i olika situationer, eftersom de i 

teamet inte själva har diabetes. Det kan då vara viktigt att få tillgång till en fadderfamilj med 

diabetesbarn i liknande ålder, som kan ge bra tips på hur de ska agera praktiskt i olika 

situationer.  

Föräldrarna i litteraturstudien upplevde att deras roll som föräldrar hade förändrats och blivit 

mer övervakande och bestämmande. Författarna tror att föräldrarna kan uppleva det så p.g.a. 

medvetenheten om de riskfyllda situationer barnet kan hamna i som t.ex. hypoglykemi. 

Framför allt så upplevde föräldrarna till små barn att de ville ha full kontroll på vad barnet åt, 
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när det skulle ätas och när det var dags för injektioner. Hanås (2008) menar att det är lättare 

att ta kontrollen över diabetesvården om barnet är litet vid insjuknade än när ett större barn 

drabbas.  

Föräldrarna upplevde sitt föräldraskap som ambivalent, de ville ge barnet mer ansvar för 

sjukdomen samtidigt som de inte ville släppa kontrollen. Det var ett stort steg för föräldrarna 

när barnet befann sig i övergången från att vara barn till tonåring. Johansson och Leksell 

(2010) beskriver att det sker en frigörelseprocess från föräldrarna. Det finns en vilja från 

tonåringen att ta mera eget ansvar för sin diabetes, samtidigt som det kan vara en period i livet 

då sjukdomen konkurrerar med andra viktiga saker. Smaldone och Ritholz (2011) menar att 

föräldrarna upplever det svårt att helt släppa kontrollen och de känner en osäkerhet över hur 

mycket de ska backa upp sitt barn. 

 

I litteraturstudien beskrevs skillnader mellan pappornas och mammornas engagemang och 

rollfördelning som förälder. Hägglöf (2008) och Smaldone och Ritholz (2011) belyser att när 

ett barn blir sjukt är förmågan att ge stöd till varandra och dela ansvaret för barnets diabetes 

extra viktig. Pappor och mammor kan ofta ha olika föräldraroller och fylla olika funktioner 

för barnets anpassning till sjukdomen. Författarna till litteraturstudien tror att det är viktigt att 

barnet upplever engagemang från båda föräldrarna men att rollfördelningen blir naturligt olika 

p.g.a. att mamman kan vara den primära vårdaren. Detta styrks av Seppänen et al. (1999), där 

uttryckte mödrarna att de tog det huvudsakliga ansvaret över barnets diabetes.  

 

Vid barnets insjuknande så upplevde föräldrarna en stor trygghet på sjukhuset, där fick de den 

uppmärksamhet som de behövde. De kände att kontakten med diabetesteamet på sjukhuset 

var något som de inte kunde vara utan. Författarna tror att det kan vara en trygghet för 

familjen att få vara kvar på sjukhus i 1-2 veckor enligt Sveriges nationella vårdprogram 

(Alvarsson et al., 2007). Under den tiden hinner de att öva på det praktiska och har möjlighet 

att ställa frågor till diabetesteamet. Föräldrarna från länder som Sverige, Storbritannien, 

Canada, Egypten och Danmark upplevde alla att sjukvården var en trygghet där de fick chans 

att lära sig om sjukdomen. Trots den känsla av trygghet som föräldrarna beskrev så uttryckte 

de även ett missnöje över att de upplevde sig kontrollerade av sjukvården. Hanås (2008) 

menar att det är vanligt att föräldrarna upplever att de vid sjukhusbesöket kommer till en 

kontrollstation.  

Föräldrarna upplever att de får godkänt eller underkänt på hur de skött sitt barns diabetes 

p.g.a. hur barnets HbA1c ligger till. Dock så menar sjukvården att kontrollen av HbA1c är till 

för att se om barnets sätt att leva har varit ok i förhållande till blodsockernivån. De menar att 

det är mätresultat som är ”lätt” att ta till sig och förstå.  

I resultatet framkom även att föräldrarna upplevde att det var bra att de fick rätt redskap och 

stöd redan vid diagnostillfället. Hanås (2008) förklara att det är viktigt att föräldrarna har en 

trygghet och vet vad de ska göra om t.ex. barnets blodsocker blir lågt. Det är viktigt att de får 

både praktisk och teoretisk kunskap av sjukvården om sjukdomen. Dock understryker 

Viklund (2006) den nedsatta mottagligheten som föräldrarna kan ha vid diagnostillfället, då 

det kan vara ett svårt läge att ta till sig för mycket information. Cullberg (2006) styrker med 

sin kristeori att mottagligheten för information kan vara nedsatt i chockfasen som föräldrarna 

befinner sig i vid diagnostillfället. 

I litteraturstudien uttryckte föräldrarna att de upplevde brist på känslomässigt stöd från 

sjukvårdspersonalen. De kände inte att deras emotionella behov tillgodosågs och att stödet 

inte var riktat till dem. Alvarsson et al. (2007) menar att föräldrar lägger mycket tid på att 

barnet ska må bra. Föräldrarna upplever både rädsla och ledsamhet över att deras barn är 



   
 

16 
 

sjukt, det är därför viktigt att de vågar tala med sjukvården om hur de upplever sin situation. 

Dahlquist et al. (2008) förklarar att sjukvårdspersonalen är väl medvetna om föräldrarnas 

känslomässiga reaktioner och att de gärna upprepade gånger besvarar deras frågor. Dock 

menar Johansson och Leksell (2010) att det kan vara en svår uppgift för personalen att vara ett 

psykologiskt stöd och att det inte alltid går att ge tid för känslomässiga behov som föräldrarna 

upplever. 

Vidare framkom att föräldrarna upplevde att sjukvårdens kontroll av barnets HbA1c också var 

ett mått på hur bra familjen mådde känslomässigt. Hanås (2008) presenterar ett resultat från 

en internationell studie från 17 länder med 2101 ungdomar i åldern 10-18 år, där framgick att 

ett lägre HbA1c var förenat med högre livskvalitet hos tonåringar och att även föräldrarna 

upplevde en minskad press över barnets diabetes. Det är rimligt att tro att känslor som oro och 

rädsla kan minskas när barnets blodsocker ligger stabilt och att det är därför HbA1c gärna 

upplevs som ett mått på hur bra familjen mår. Men att det även kan vara så att den sorg och 

ledsamhet som föräldrarna upplever vid diagnostillfället alltid finns kvar och att det är lätt att 

missa dessa känslor. 

6. Slutsats och klinisk relevans 
Resultatet visade att när ett barn oavsett ålder insjuknar i diabetes så blev det en svår situation 

för hela familjen. Det förde med sig en ny och förändrad vardag och anpassningen till 

sjukdomen tog tid. Föräldrarna till barn med diabetes typ 1 upplevde olika känsloreaktioner så 

som ständig oro, rädsla och ledsamhet över sitt sjuka barn. Föräldrarna upplevde också ett 

förändrat föräldraskap, de tyckte sig bli mera övervakande och kontrollerande. De ville inte 

släppa taget om sina tonåringar som skulle ut i vuxenvärlden. Föräldrarna visade även på 

känsloreaktioner så som förlust, skuld, sorg och även tecken på kronisk sorg. Dessa känslor 

kan enligt Cullberg (2006) knytas till krisens olika faser som människan genomgår vid en 

krissituation. Författarna till litteraturstudien trodde utifrån sin förförståelse att föräldrarna 

upplevde en stor oro över sitt barn och att familjens liv blev förändrat. Att det blev en så stor 

förändring av vardagen och att de kunde bära på en sorg som aldrig helt försvann var något 

som författarna inte tidigare reflekterat så mycket över. För att öka kunskapen och för att 

sjuksköterskan ska kunna få en djupare förståelse om olika känsloreaktioner och upplevelser, 

så behövs vidare forskning inom området. Det skulle vara aktuellt med mera forskning om 

anhörigas känsloupplevelser, så som mor och farföräldrars upplevelser till ett barn med 

diabetes. Att få en samlad bild av känslor som de kan uppleva när ett barnbarn har en kronisk 

sjukdom. 

Att ha ett barn som insjuknat i diabetes innebär ett extra stort ansvar för föräldrarna och de 

upplever ofta att sjukvården inte uppmärksammar deras behov av emotionellt stöd. 

Sjukvårdspersonalen bör därför bli medveten om att föräldrarna inte bara upplever sorg vid 

diagnostillfället utan de kan bära på en sorg många år efter insjuknandet. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om de känsloupplevelser och emotionella behov som 

föräldrarna har för att kunna stötta och lindra deras känslomässiga behov. Sjukvården bör 

även erbjuda familjerna som har barn med nydiagnostiserad diabetes möjligheten att få träffa 

andra familjer som har barn med välfungerande diabetes. Det kan då ge familjen stöd och 

framtidshopp.  
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Publication 
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English 

language 

 

 

60 

 

 

12 
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Medline 
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Medline  
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English 

language 
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Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Bowes, S., Lowes, L., 

Warner, J. & Gregory, 

J.W. (2009). Chronic 

sorrow in parents of 

children with type 1 

diabetes. Journal of 

Advanced Nursing, 65(5), 

992-1000. 

doi:10.1111/j.1365-

2648.2009.04963.x 

 

Canada 

Att undersöka 

föräldrarnas 

långsiktiga 

erfarenheter av att 

ha ett barn med 

typ 1 diabetes. 

Design/metod: Beskrivande med 

kvalitativ ansats 

Population: Inklusion: Föräldrar till 

barn med diabetes typ, 7-10 år efter 

diagnos. Från National Health Service 

centre in Wales. Exklusion: Föräldrar 

till barn med cystisk fibros 

 

Urvalsförfarande: Bekvämlighets 

urval, informationsblad gick ut till 38 

föräldrar, 19 föräldrar samtyckte till 

studien. 

Urval: Efter bortfall på 2 föräldrar som 

inte kunde närvara vid studien. Slutlig 

studiegrupp: 17 föräldrar (10 mammor 

& 7 pappor) med barn mellan 9-23 år 

som fått diagnosen för 7-10 år sedan. 

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

intervjuer, 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 

Det finns citat med i 

texten vilket stärker 

trovärdigheten. 

Klinisk relevans 

diskuteras. 

Svagheter: 

Deltagarna var till 

största del 

högutbildade 

personer. Föräldrar 

som inte deltog i 

studien kunde haft 

andra- eller olika 

erfarenheter. 

 

Föräldrarna upplevde 

en sorg, ilska och en 

känsla av skuld som 

aldrig helt försvinner.  

Föräldrarnas 

erfarenheter stämmer 

överens med 

egenskaper av kronisk 

sorg. Detta är viktigt 

att ta hänsyn till som 

vårdpersonal för att 

kunna sätta in rätt stöd. 
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Syfte Design Värdering Resultat 

Haugstvedt, A., Wentzel-

Larsen, T., Rokne, B. & 

Graue, M. (2011). 

Perceived family burden 

and emotional distress: 

similarities and 

differences between 

mothers and fathers of 

children with type 1 

diabetes in a population-

based study. Pediatric 

Diabetes, 12, 107-114. 

doi:10.1111/j.1399-

5448.2010.00661.x 

 

Norge 

Att analysera 

upplevd börda och 

känslomässig nöd 

på mammor och 

pappor till barn 

med typ 1 diabetes 

och 

sammanslutningen 

mellan föräldrarnas 

börda, ångest och 

faktorerna 

relaterade till 

barnet. 

Design/metod: Kvantitativ ansats 

Population: Föräldrar till barn med diabetes 

typ 1 0-15 år, boende i Hordaland County. 

 

Urvalsförfarande: En enkät med 

information gick ut till föräldrar, de som 

valde att återsända enkäten ingick i studien. 

 

Urval: Bortfall barn med typ 2 diabetes, brist 

av kontakt med föräldrarna, tillfälligt 

utomlands eller flyttat utomlands, yngre 

syskon med diabetes. Slutlig studiegrupp: 

Mödrar (n=103) fäder (n=97) av 115 barn (0-

15 år) med diabetes typ .1 

 

Datainsamlingsmetod: Två typer av skalor: 

Hopkins symptom checklist – 25 poster 

(HSCL-25) och Family burden scale. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: 

Mätinstrumenten hade 

bra reliabilitet & 

validitet enligt 

författarna till studien. 

Klinisk relevans 

diskuteras. 

Svagheter: Begränsad 

urvalsstorlek och 

svaga korrelationer 

när det gäller 

sambandet mellan 

mammor och 

familjebörda, detta 

enligt forskarna 

själva. 

Ej generaliserings- 

bart resultat, utan 

endast för att ge en 

ökad förståelse 

Föräldrarna 

upplevde en 

ständig oro för 

långsiktiga 

hälsoproblem. 

Både mödrar och 

fäder upplevde 

nattens 

blodsockermätning 

var signifikant 

associerad med 

föräldrarnas 

känslomässigt 

lidande. 

 

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 3(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lowes, L, Gregory, J.W. 

& Lyne, P. (2005). Newly 

diagnosed childhood 

diabetes: psychosocial 

transition for parents. 

Journal of advanced 

nursing, 50(3), 253-261. 

Hämtad från databasen 

PubMed with Full Text. 

 

Storbritannien   

Att undersöka 

föräldrars 

upplevelser av 

att ha ett barn 

diagnostiserad 

med diabetes och 

deras inställning 

och anpassning 

under det första 

året. 

Design/metod: Kvalitativ longitudinell 

studie. 

Population: Inklusion: Föräldrar till barn (2-

15 år) med nydiagnostiserad diabetes typ 1, 

barnen skulle vara kliniskt friska och fungera 

bra på hemmaplan. 

Urvalsförfarande: Ett strategiskt urval 

skedde genom att alla föräldrar till barn med 

diabetes typ 1,som hade remiss till pediatrisk 

klinik i Wales tillfrågades 

Urval: Alla föräldrar som inbjöds till studien 

valde att delta. 

Slutlig studiegrupp: 38 föräldrar till 20 barn 

(2-15 år) med nydiagnostiserad diabetes typ 1. 

Datainsamlingsmetod: Videoinspelade 

djupintervjuer i tre olika serier 10 dagar, 4 

mån och 12 mån efter diagnos.   

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 

Citat finns i texten, vilket 

stärker trovärdigheten. 

Klinisk relevans 

diskuteras. 

Svagheter: En av 

forskarna i studien var 

barnens diabetes-

sköterska, detta 

reflekterades under 

studiens gång och 

dataanalysen utfördes 

sedan av de andra två 

forskarna för att minimera 

att ha med en förförståelse. 

Begränsad 

generaliseringsbarhet av 

studien p.g.a. liten 

urvalsgrupp och i det 

sammanhang som studien 

utfördes i. 

Många föräldrar 

upplevde att de 

kände sig dåligt 

förberedda inför 

barnens diagnos. 

Föräldrarna 

upplevde ångest, 

sorg och ett 

förlorat 

förtroende om att 

handskas med 

sjukdomen. 

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 4(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lowes, L., Lyne, P. & 

Gregory, J.W. (2004). 

Childhood diabetes: 

parents´ experience of 

home management and 

the first year following 

diagnosis. Diabetic 

medicine, 21, 531-538, 

Hämtad från databasen 

PubMed with Full 

Text. 

 

Storbritannien. 

Att utforska 

föräldrars 

upplevelse av att 

ha ett barn med 

diagnosen typ1 

diabetes, hur de 

upplever att det 

är hemma ett år 

efter diagnos. 

Design/metod: Beskrivande, Kvalitativ 

longitudinell studie. 

Population: Inklusion: Föräldrar till barn (2-15 år) 

med nydiagnostiserad diabetes typ 1, barnen skulle 

vara kliniskt friska och fungera bra på hemmaplan. 

Urvalsförfarande: Ett strategiskt urval skedde 

genom att alla föräldrar till barn med diabetes typ 

1,som hade remiss till pediatrisk klinik i South 

Wales tillfrågades 

Urval: Alla föräldrar som inbjöds till studien valde 

att delta. 

Slutlig studiegrupp: 38 föräldrar till 20 barn (2-15 

år) med nydiagnostiserad diabetes typ 1, alla var 

vita och engelsk-talande. 

Datainsamlingsmetod: Videoinspelade 

djupintervjuer i tre olika serier 10 dagar, 4 mån och 

12 mån efter diagnos. Utfördes i familjernas egna 

hem. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor:  

Citat finns med i texten, 

vilket stärker 

trovärdigheten. 

Klinisk relevants 

diskuteras. 

Studiens resultat 

diskuteras med 

deltagarna för att se om 

föräldrarnas erfarenheter 

har tolkats rätt av 

forskarna. 

Svagheter: 

 En av forskarna i studien 

var barnens 

diabetessköterska, vilket 

uppmärksammades hela 

tiden under studiens 

gång. 

Föräldrarna upplevde 

en förlust av 

spontanitet i sitt 

dagliga liv, de 

upplevde en fortsatt 

rädsla för 

hypoglykemi. De var 

mycket medvetna om 

allvaret i diabetes och 

de gjorde sitt yttersta 

för att hålla ett 

kontrollerat 

blodsocker. De kände 

att sjukdomen inte 

kunde dominera om 

de skulle kunna leva 

ett normalt liv. 

Föräldrarna var själva 

förvånade över hur 

snabbt de hade 

anpassat sig till 

sjukdomen.   

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 5(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Marshall, M., Carter, B., 

Rose, K. & 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 

upplevelser av barn 

och deras föräldrar 

hur det är att leva 

med diabetes 

mellitus typ 1 från 

diagnos och framåt. 

Design/metod: Fenomenologisk, 

kvalitativ ansats 

Population: Inklusion: Föräldrar till 

barn med typ 1 diabetes (4-17 år) & 10 

mån. – 8 år sedan insjuknandet, barn 

från olika kulturer. 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

urval, 10 barn och deras föräldrar från 

en av forskarnas egen patientgrupp 

ombads att delta. 

Urval: Slutlig studiegrupp: 10 barn 

med typ 1 diabetes (4-17 år) & 10 

mån. – 8 år sedan insjuknandet. 11 

föräldrar (10 mammor & 1 pappa) 

Datainsamlingsmetod: Djupgående 

intervju i familjernas hem, frågorna 

och svaren spelades in 

Analysmetod: Fenomenologisk 

tematisk analys. 

Styrkor: 

Citat finns i texten, 

vilket stärker 

trovärdigheten. 

Klinisk relevans 

diskuteras 

 

Analysen bearbetades 

genom ordagrann 

transkription av 

intervjuerna. 

Svagheter: 

Begränsat generaliser-

barhet av studien p.g.a. 

liten urvalsgrupp och 

endast en pappa deltog. 

En av forskarna var 

barnens egen 

diabetessköterska. 

Det fanns oro hos 

föräldrarna över hur 

de skulle kunna 

skydda sitt barn i 

framtiden. En oro för 

övergången när 

barnen skulle bli 

vuxna och klara av 

sin diabetesvård 

själva. Föräldrarna 

upplevde att det var 

svårigheter att finna 

en balans mellan att 

vara intresserad & att 

vara för 

kontrollerande. 

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 6(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Patton, S.R., Dolan, L.M., 

Henry, R. & Powers, S.W. 

(2008). Fear of 

hypoglycemia in parents 

of young children with 

type 1 diabetes mellitus. 

Journal of clinical 

psychology in medical 

setting, 15(3), 252-259. 

doi:10.1007/s10880-008-

9123-x 

 

USA. 

Att undersöka 

föräldrars rädsla 

för hypoglykemi 

hos små barn 

med diabetes typ 

1. 

Design/metod: Kvantitativ ansats 

Population: Mammor & pappor med 

barn(2-8 år) med diabetes typ 1. Barnen 

skulle haft diagnosen i minst 6 mån. & 

diabetesbehandlingen sköttes genom 

Pediatric diabetes center(PDC) vid 

Cincinnati barnsjukhus. 

Urvalsförfarande: Familjerna inbjöds 

att delta via brev, telefonsamtal eller 

genom kliniken. 

Urval: En lista på 109 familjer erhölls 

från (PDC) & 81 familjer samtyckte. 

Bortfall 28 familjer. 

Slutlig studiegrupp: 81 mammor & 64 

pappor samt barnen (32 pojkar & 49 

flickor) 

Datainsamlingsmetod: 

Enkät/skala(HFS-P-YC) & frågor om 

demografi 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor:  

God reliabilitet för 

skalan HFS-P-YC. 

 

Diskuterar klinisk 

relevans. 

 

Svagheter:  

Brist på etnisk & 

ekonomisk mångfald 

i urvalet är en 

begränsning. 

Majoriteten av barn 

som valdes ut hade 

HbA1c-nivåer inom 

målområdet för sin 

ålder. 

Det finns en skillnad i 

rädsla hos mödrar till 

barn som tidigare har haft 

hypoglykemi och mödrar 

vars barn inte tidigare 

haft hypoglykemi, där 

mödrar som upplevt 

hypoglykemi händelse 

har större rädsla för att 

barnet ska få 

hypoglykemi igen. 

Mammor rapporterar 

större rädsla för 

hypoglykemi än pappor 

till småbarn. 

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 7(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Povlsen, L. & Ringsberg, 

K.C. (2009). Learning to 

live with a child with 

diabetes – problems 

related to immigration 

and cross – cultural 

diabetes care. 

Scandinavian journal of 

caring sciences, 23(3), 

482-489. 

doi:10.1111/j.1471-

6712.2008.00644.x 

 

Danmark. 

Att undersöka 

variationer i 

hur föräldrar 

som bor som 

invandrare i 

Danmark och i 

sitt hemland 

hade uppfattat 

att lära sig att 

leva med ett 

barn med 

diabetes. 

Design/metod: Kvalitativ ansats 

Population: Inklusion: Arabisktalande föräldrar som 

invandrat till Danmark barnet hade fått diagnosen 

diabetes på Glostrup universitet sjukhus samt 

arabisktalande föräldrar i Egypten. 

 

Urvalsförfarande: De valde ut den största 

invandrargrupp i Danmark som hade 

nydiagnostiserade barn med diabetes, den största 

gruppen visade sig vara arabisktalande. Egypten valdes 

som land p.g.a. tidigare kontakter & eftersom utb. 

centrum stöd till unga diabetiker (AYD) i Kairo är 

erkänt bra. 

 

Urval: Bortfall: 3 föräldrar. Slutlig studiegrupp: 6 

invandrarföräldrar & 6 egyptiska föräldrar med barn 

mellan 7-16 år. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer, 

indelade i 2 grupper efter barnens ålder (7-9) & (13-

16). En intervjuguide med tematiska frågor användes. 

Intervjuerna var bandinspelade.  

Analysmetod: Fenomenografisk – beskriva 

variationer i föräldrarnas uppfattningar om fenomenet. 

Styrkor: Citat finns 

i texten, vilket 

stärker 

trovärdigheten. 

En oberoende 

examinator 

analyserade/testade 

resultatet som 

forskarna fått fram 

och kom fram till 

samma.  

Forskaren & tolken 

var okända för 

deltagarna. 

Klinisk relevans 

diskuteras. 

Svagheter: Liten 

undersöknings 

grupp. 

Den ena forskaren 

var diabetespedagog. 

Föräldrarna upplevde det 

smärtsamt att få beskedet 

att barnet fått diabetes, 

men att de hade fått bra 

kunskap och stöd av 

sjukvården. Värdefullt att 

träffa andra familjer i 

samma situation. 

De upplevde tiden efter 

som chock, djup sorg och 

katastrof. Egyptiska 

föräldrar upplevde mer oro 

över att sina döttrar inte 

skulle kunna skaffa barn 

när de blev äldre. 

Alla föräldrarna upplevde 

en oro för hypoglykemi. 

Föräldrarna upplevde att 

sjukdomen gjort att de 

blivit mer övervakande 

mot sina barn. 

 



   
 

 

Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 8(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Wennick, A. & 

Hallström, I. (2006). 

Swedish families' 

lived experience when 

a child is first 

diagnosed as having 

insulin-dependent 

diabetes mellitus: An 

ongoing learning 

process. Journal of 

family nursing, 12(4), 

368-389.  

doi:10.1177/1074840

706296724 

 

Sverige 

Att belysa hela 

familjens levda 

erfarenheter 

utifrån varje 

familjemedlems 

perspektiv när ett 

barn i familjen 

diagnostiseras 

med diabetes. 

Design/metod: Deskriptiv, induktiv studie med 

longitudinellt perspektiv. 

Population: Inklusion: Familjer med barn som 

diagnostiserats med diabetes, är 7 år eller äldre, 

familjen talar & förstår svenska. Syskon i åldern 7 

år eller äldre var också inbjudna. 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval, när ett barn 

fick diagnosen diabetes, fick föräldrarna info av 

sjuksköterskan om studien, sedan via telefon av 

författaren till studien. 

Urval: Bortfall: ett syskon i två av familjerna 

avböjde. Slutlig studiegrupp: 23 föräldrar 

(12mammor & 11 pappor), 12 barn (5 pojkar & 7 

flickor) & 7 syskon (5 p. & 2 f.). 

Datainsamlingsmetod: Inspelade individuella 

intervjuer i hemmet vid tre olika tillfällen: vid 

diagnos, 1 år & 3 år efter. Frågeformulär om 

demografi. 

Analysmetod: Hermeneutisk – fenomenologisk. 

Genom aktivt lyssnade & funderade på 

innebörden av det som sades.  

Styrkor: Citat & 

källor som stärker 

trovärdigheten.  

Heterogenitet i 

studiegruppen ökar 

trovärdigheten.  

Forskningens alla steg 

tydligt beskrivet.  

Förförståelsen är 

beskriven. 

Klinisk relevans 

diskuteras 

Svagheter: 

Bara svensktalande 

familjer, andra kan 

uppleva diabetes 

diagnosen annorlunda. 

Föräldrarna kände sig 

trygga på sjukhuset De 

fick en ny vardag anpassad 

efter barnets sjukdom, 

ständig planering. 

Svårt att förstå innebörden 

av diagnosen, de var i 

chock & att de aldrig 

skulle komma över att 

deras barn fått diabetes. 

Oroliga för 

komplikationer. 

Föräldrarana upplevde att 

deras roll blev mer 

bestämmande & 

övervakande. 
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         Sid 9(10) 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidsskrift, 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 

family nursing, 60(3), 

299-307.  

doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04411.x 

 

 

Sverige 

Att belysa 

familjens 

levda 

erfarenheter av 

diabetes ett år 

efter ett barn 

fått diagnosen 

typ 1 diabetes. 

Design/metod: Induktiv studie med longitudinellt 

perspektiv 

Population: Inklusion: Familjer till barn över 7 år 

med diabetes typ 1 som nyligen diagnostiserats. 

Familjen talar & förstår svenska Syskon i åldern 7 

år eller äldre var också inbjudna. 

Urvalsförfarande: 12 konsekutivt utvalda familjer 

där ett barn nyligen diagnostiserad med diabetes 

ombads delta inom 2 veckor efter diagnos. 

Urval: Bortfall: En familj som tidigare intervjuas 

vid diagnostillfället. Slutlig studiegrupp: 21 

föräldrar (11 mammor & 10 pappor), 11 barn (5 

pojkar & 6 flickor) & 6 syskon (4 pojkar & 2 

flickor) 

Datainsamlingsmetod: Inspelade individuella 

intervjuer i hemmet vid tre olika tillfällen: vid 

diagnos, 1 år & 3 år efter. Frågeformulär om 

demografi. 

Analysmetod: Hermeneutisk – fenomenologisk. 

Genom aktivt lyssnade & funderade på innebörden 

av det som sades.  

Styrkor: Individuella 

intervjuer. Heterogenitet 

bland deltagarna. 

 Forskningsprocessen är 

tydligt beskriven. 

Citat finns i texten, vilket 

stärker trovärdigheten. 

Redovisar bortfall. 

Den ena forskarens 

förförståelse är 

presenterad för att inte 

påverka analysprocessen. 

Svagheter: 

Bara svensktalande 

familjer deltog i studien, 

familjer med annan 

bakgrund kan uppleva 

det annorlunda. 

De beskrev att livet var 

ungefär som innan 

diabetesen, förutom 

sjukdomens ständiga 

närvaro. Sjukdomen 

ändrat deras vardag, 

men planeringen hade 

blivit en vardaglig rutin. 

Föräldrarna upplevde 

att barnet fått stort 

ansvar att hantera 

diabetsen själv, men de 

ville ändå kolla barnet 

regelbundet.  

Föräldrarna upplevde 

ökad ångest på natten. 
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          Sid 10(10) 

Författare, Artikelns 

titel, tidsskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Wennick, A., Lundqvist, 

A. & Hallström, I. (2009). 

Everyday experience of 

families three years after 

diagnosis of type 1 

diabetes in children: A 

research paper. Journal of 

pediatric nursing, 24(3), 

222-230. 

doi:10.1016/j.pedn.2008.0

2.028 

 

Sverige 

Att belysa 

vardagliga 

erfarenheter av 

familjemedlem

mar tre år efter 

att ett barn fått 

diagnosen typ 1 

diabetes. 

Design/metod: Kvalitativ design 

Population: Inklusion: Familjer med ett barn 

över 7 år och nyligen diagnostiserad med 

diabetes typ 1. Syskon över 7 år var också 

inbjudna, samt att familjen talade & förstod 

svenska. Urvalsförfarande: De 12 första 

familjerna på ett universitetsjukhus i Sverige 

2003, de som uppfyllde kriterierna för studien 

tillfrågades om deltagande  

Urval: Bortfall: 3 personer kunde inte delta vid 

denna tredje intervju. Slutlig studiegrupp: 35 

familjemedlemmar, 20 föräldrar(11 mammor & 

9 pappor), 11 barn (5 pojkar & 6 flickor) & 4 

syskon (3 pojkar & 1 flicka). 

Datainsamlingsmetod: Inspelade individuella 

intervjuer i hemmet, författaren berättade först 

om de två tidigare intervjuerna, efter att den 

intervjuade berättat fritt om sina upplevelser 

användes en intervjuguide för att täcka 

områden som varit viktiga i tidigare intervjuer. 

Analysmetod: Latent innehållsanalys 

Styrkor:  

Citat finns i texten, 

vilket stärker 

trovärdigheten.  

Redovisar bortfall. 

Klinisk relevans 

diskuteras. 

Individuella 

intervjuer. 

Svagheter: 

Bara svensktalande 

familjer, familjer med 

annan bakgrund kan 

uppleva det 

annorlunda. 

Sjukdomen var djupt 

rotad i deras vardag. 

Svårt med blodsockret, 

det var oförutsägbart. 

De upplevde 

föräldraskapet som 

ambivalent då deras 

ansvar ökat samtidigt 

som fanns ett behov av 

att lämna över ansvaret 

till barnet. De kunde 

inte släppa sin rädsla 

för att barnet skulle 

drabbas av 

hypoglykemi. 

 


