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Sammanfattning 
Diabetes typ 1 är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Varje år insjuknar drygt 700 

barn i åldrarna 0 – 14 år. Efter diagnosen är familjen involverad i att smälta och lära sig om 

sjukdomen. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn 

som har diabetes mellitus typ 1. En litteraturstudie med systematiska sökningar och med 

deskriptiv design genomfördes. Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Medline 

vilket resulterade i 11 utvalda vetenskapliga artiklar. Artiklarna bearbetades och analyserades 

med inspiration av Forsberg och Wengström (2008) vilket gav två kategorier med 

subkategorier. I resultatet framgår att föräldrar upplevde sorg och oro vid diagnostiseringen av 

deras barn. Föräldrarna upplevde diabetesbehandlingen svår och de kände oro inför barnens 

framtid och om barnet skulle klara av sin egenvård. Föräldrarna hade svårt att överlåta vården 

till någon annan och de ansåg att emotionellt stöd var viktigt. Med tiden beskrev föräldrarna 

att livet var mer eller mindre som det varit innan diagnosen. Föräldrarnas upplevelser 

varierade över tid och kunde upplevas både positivt och negativt. Föräldrarna upplevde bland 

annat oro och rädsla inför barnens framtid. Flera föräldrar upplevde att de med tiden lärt sig 

leva med sjukdomen. 
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes Mellitus  

Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen är resistent mot det självproducerade 

insulinet eller när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin (World Health 

Organization [WHO], 2012). De tre vanligaste sorterna av diabetes är diabetes typ 1, diabetes 

typ 2 och graviditets diabetes (International Diabetes Federation [IDF], 2011). Diabetes typ 1 

är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn och den blir allt vanligare i världen 

(Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Orsakerna till typ 1 diabetes är dels ärftliga faktorer 

dels omgivningsfaktorer, men orsakerna är ännu inte helt klarlagda (IDF, 2011; Tiberg & 

Wennick, 2009). Några exempel på omgivningsfaktorer är virusinfektioner och vissa 

födoämnen som till exempel tidig introduktion av komjölk och gluten (Alvarsson, Brismar, 

Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). Det som kännetecknar typ 1 diabetes är att kroppens 

egna immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande betacellerna i 

bukspottkörteln. Detta leder till att insulinproduktionen så gott som upphör vilket i sin tur 

leder till att man måste tillföra insulin (Alvarsson et al., 2007; IDF, 2011). De typiska 

symtomen vid diabetes typ 1 är ökad törst, stora urinmängder, trötthet och viktnedgång. 

Insjuknandet sker oftast snabbt, inom loppet av ett par veckor (Alvarsson et al., 2007; Tiberg 

& Wennick, 2009; WHO, 2012).  

 

Diabetes kan medföra en rad olika komplikationer, både kort- och långsiktiga. De kortsiktiga 

komplikationerna är hypoglykemi, det vill säga lågt blodglukos, eller hyperglykemi som 

innebär en hög blodglukosnivå. Dessa tillstånd kan ge allvarliga konsekvenser. De 

långsiktigtiga komplikationerna innebär en negativ påverkan på blodkärlen och nerverna 

(Alvarsson et al., 2007). 

1.2 Historik 

Den första beskrivningen av diabetes är från 1550 f.Kr och finns bevarad i en egyptisk 

papyrusrulle. Tillståndet beskrivs som polyuriskt (Lindholm, 2009). Namnet ”diabetes” 

användes först 120-180 e.Kr och betyder ”rinna igenom” vilket syftar till de klassiska 

symtomen vid sjukdomen, törst och stora urinmängder. Tillståndet beskrevs som att ”den 

sjukes kött och ben smälte till urin” och överlevnaden var kort. Ordet ”mellitus” betyder 

honungssöt och kom att användas för att beskriva den sjukes söta urin. 500 – 400 f.Kr. ställdes 

diagnosen genom att antingen smaka på den sjukes urin eller genom att undersöka om myror 

drog sig till urinen. Fram till 1920-talet användes huvudsakligen en diet av fett och kött då 

kunskapen var att glukos bildades i magen då grönsaker intogs (Lindholm, 2009). År 1922 

injicerades den första diabetessjuka patienten med insulin (Karamitsos, 2011). 

Diabetessjukdomen delades in i två typer först på 1940 – talet (Lindholm, 2009).   

1.3 Förekomst 

Incidensen av diabetes mellitus typ 1 hos barn har ökat globalt (Smaldone & Ritholz, 2011). 

Globalt ses en förväntad ökning av typ 1 diabetes hos barn per år på ca 3 %, vilket motsvarar 

ca 70 000 insjuknanden. Incidensen av diabetes mellitus typ 1 i Sverige är den näst högsta 

som rapporterats i världen, högst ligger Finland (Dahlquist, 2009). Trots att barn oftast 

diagnostiseras under puberteten har den högsta åldersspecifika ökningen skett bland små barn 

<5 år med 15 till 20 % (Smaldone & Ritholz, 2011). I Sverige insjuknar varje år drygt 700 

barn i åldrarna 0-14 år i diabetes mellitus typ 1. Prevalensen diabetes mellitus typ 1 hos barn 

är i Sverige 3,5 barn per 1000. Beräkningar visar att av 1000 nyfödda barn kommer 4 barn 

insjukna i typ 1 diabetes före 15 års ålder (Dahlquist, 2009).  
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1.4 Behandling och egenvård 

Diabetesbehandlingen går ut på att hålla en jämn blodglukosnivå men risken för att 

glukosnivån varierar finns alltid. Vid typ 1 diabetes måste insulin tillföras via injektioner för 

att kompensera insulinbristen. Andra viktiga komponenter i behandlingen är bland annat 

regelbunden motion, bra kosthållning, god sömn och minskad stress vilket har en positiv 

inverkan på blodglukosnivån (Alvarsson et al., 2007). 

 

När ett barn diagnostiserats med diabetes är hela familjen involverad i att ta till sig och lära 

sig om diabetessjukdomen och hur den ska skötas (Tiberg & Wennick, 2009). Det är viktigt 

att som sjukvårdspersonal ha i åtanke att familjemedlemmarna är ledsna och chockade och de 

kan ha svårt att ta till sig information som ges. Därför bör information och stöd ges i den takt 

som varje individ klarar av (Alvarsson et al., 2007). Det är också angeläget att vårdpersonalen 

ger barnen information och att den anpassas till barnens ålder och deras tankar och 

funderingar (Tiberg & Wennick, 2009).  

 

Barn som drabbas av kroniska sjukdomar kan uppleva sjukdomen som svår och uppleva att de 

hindras att göra det de vill göra. De kan också känna sig annorlunda behandlade på grund av 

sin sjukdom. Barnen upplever sjukhusbesök som jobbiga och kan känna oro över 

komplikationer som lågt blodglukos. En del barn har svårt att handskas med sjukdomen och 

de försöker glömma alla måsten. Barnen känner ofta ett större behov av föräldrarnas stöd 

(Christie et al., 2011).  

 

Upplevelsen av sjukdomen är individuell och kan skilja sig beroende på barnets ålder. Små 

barn brukar uppleva sticken som mycket jobbiga medan de äldre barnen tycker att det är 

jobbigt att visa att de har diabetes. Det är heller inte ovanligt att barn tror att 

diabetessjukdomen är ett straff för något fel de gjort eller att blodglukosprov är en 

bestraffning. Det är viktigt att tala med barnet kring dessa känslor och förklara att det inte är 

någon bestraffning och att barnet inte gjort något fel (Hanås, 2004).   

 

När det gäller barns involvering i sin behandling är det viktigt att med tiden låta barnet få lära 

sig att mäta blodglukos och ta insulin själv, med stöd och uppsikt av föräldrarna. Det kan även 

vara bra att börja resonera med barnet kring exempelvis varför en viss dos är lämplig i en viss 

situation. Runt 11 – 12 års ålder kan barnet själv börja reglera hur mycket insulin den ska ta 

beroende på hur mycket hon/han ska äta. Vid 13 – 16 års ålder bör föräldrarna alltmer överlåta 

det mesta av ansvaret till barnet. Detta kan göras genom problemlösande dialog och 

uppmuntran (Tiberg & Wennick, 2009). 

 

 Att som tonåring insjukna i en kronisk sjukdom som till exempel diabetes kan vara väldigt 

svårt (Alvarsson et al., 2007; Hanås, 2004; Tiberg & Wennick, 2009). Tonårsperioden är en tid 

då tonåringen vill frigöra sig från föräldrarna och vill hitta sin egen väg (Alvarsson et al., 

2007; Hanås, 2004). Att insjukna i diabetes kan därför upplevas som ett stort kliv tillbaka i 

frigörelseprocessen då tonåringen måste ta hänsyn till den nya situationen som uppstår 

(Alvarsson et al., 2007; Hanås, 2004). Många ungdomar upplever diabetesbehandlingen svår 

och komplicerad och de känner sig isolerade och ensamma. De efterfrågar därför en 

diabetesutbildning som är kort och anpassad till deras behov och önskningar. Ungdomar vill 

ofta sköta sin diabetesbehandling själva med ett lagom stort engagemang från föräldrarna 

(Tiberg & Wennick, 2009).  

1.5 Definitioner  

Förälder definieras som en person som är pappa eller mamma till en viss person (Malmgren, 

1997). I den aktuella studien räknas upplevelser från personer som lever tillsammans med 
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barnet och ansvarar för barnets omsorg och uppfostran. Dessa kan vara biologiska föräldrar, 

adoptivföräldrar, styvföräldrar samt partners till den biologiska mamman eller pappan och far- 

och morföräldrar.  

1.6 Teoretisk referensram 

Dorothea Orem utvecklade en omvårdnadsteori som är indelad i tre olika teorier; egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

 

Egenvård är de aktiviteter som både är medvetna och frivilliga som individen själv utför. 

Egenvården är inte instinktiv utan är en reaktion på ett känt behov det vill säga 

egenvårdsbehov (Hartweg, 1995; Kirkevold, 2008). Egenvård omfattar aktiviteter som utförs 

av mogna eller mognande individer för att upprätthålla liv, hälsosam funktion och som 

stimulerar välbefinnande och den personliga utvecklingen (Berbiglia & Banfield, 2010; 

Hartweg, 1995).  

 

Egenvård beskrivs som ett beteende som lärs in via interaktion och kommunikation inom 

sociala grupper (Berbiglia & Banfield, 2010; Hartweg, 1995). Egenvårdsåtgärder kan därmed 

skilja sig beroende på vilka kulturella eller sociala erfarenheter individen besitter. För att 

kunna utföra egenvård krävs det att individen haft tid för interaktion och kommunikation för 

att ha skaffat sig kunskap om viktiga handlingar. Egenvården kan inte utföras om individens 

fysiska och intellektuella utveckling inte är tillräcklig. Spädbarn och yngre barn förmår alltså 

inte kunna tillgodose de behov som krävs för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande 

(Hartweg, 1995). Detta innebär att barnets egenvårdskapacitet är mindre än dess 

egenvårdsbehov vilket medför egenvårdsbrist. Egenvårdsbristen kan vara delvis eller 

fullständig (Kirkevold, 2008). Sådant som kan medföra egenvårdsbrist är särskilda 

hälsotillstånd, till exempel en olyckshändelse eller diabetes, eller av inre- (ålder) eller yttre- 

faktorer (specifika livshändelser) som på något sätt påverkar individen (Berbiglia & Banfield, 

2010; Hartweg, 1995). 

 

I situationer då egenvårdsbrist uppstår måste andra personer ta över ansvaret för individens 

egenvård. Om denna egenvård utförs av en familjemedlem eller annan ansvarig vuxen person 

kallas det för ”närstående-omsorg”. Dessa handlingar som utförs av individen själv, 

närstående-vårdare eller sjuksköterska bildar tillsammans omvårdnadssystemet. 

Omvårdnadssystemet har målet att stärka individens förmåga att tillgodose egenvårdsbehov 

alternativt reducera behovet. Det skapas inget omvårdnadssystem vid ett enstaka hjälptillfälle 

utan uppföljning och vidare omvårdnad krävs (Hartweg, 1995). 

 

När ett barn drabbas av diabetes uppstår tillstånd då egenvård krävs. Därför görs en 

bedömning av egenvårdsförmåga hos det diabetessjuka barnet. Bedömningen görs i samråd 

med patienten och utifrån dennes psykiska och fysiska hälsa samt livssituation bedöms om 

barnet har kapacitet att utföra sin egenvård på ett säkert sätt eller om denne behöver hjälp. 

Behövs hjälp kan detta oftast ges av en förälder (Socialstyrelsen, 2009). Det är alla vuxnas 

rättighet och ansvar att utöva egenvård som kan innefatta ansvar för spädbarns, barns och 

ungdomars egenvård (Hartweg, 1995).  

1.7 Problemformulering 

Att ens barn får diagnosen diabetes kan för en del föräldrar upplevas traumatiskt och det kan 

ta lång tid att anpassa sig till sjukdomen (Alvarsson et al., 2007). Diabetes är den vanligaste 

kroniska sjukdomen hos barn och sjukdomen kan medföra allvarliga komplikationer 

(Alvarsson et al., 2007; Wennick, Lundquist & Hallström, 2009). Sjuksköterskor möter 

föräldrar till barn med diabetes typ 1 och varje förälder har sin egen upplevelse och behov av 
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stöd kring sitt barns sjukdom. För att kunna ge föräldrarna det individuella stödet och 

kunskapen de behöver för att hantera sin situation och kunna hjälpa sitt barn på bästa sätt 

gällande egenvård och behandling, är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om 

föräldrars olika upplevelser att leva med barn som har diabetes. 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn som har 

diabetes mellitus typ 1. 

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

litteraturstudie definieras som att den utgår från en formulerad fråga. Frågan besvaras sedan 

genom att identifiera, välja, värdera och analysera forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Sökstrategi 

För artikelsökningen valdes databaserna Cinahl och Medline. För att hitta artiklar som 

matchade syftet valdes meningsbärande ord ut. Dessa var förälder (parent), diabetes mellitus 

typ 1 (diabetes mellitus type 1) och upplevelse (experience). I Cinahl kontrollerades de 

meningsbärande orden i ”Cinahl Headings” vilka gav diabetes mellitus type 1, parents samt 

life experiences. I Medline översattes ämnesorden i ”Medical Subject Headings” (MeSH) 

vilka gav diabetes mellitus type 1, life change events, parenting samt parents. De 

begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2007-2012 

samt vara skrivna på engelska. I Cinahl gjordes även begränsningen att artiklarna skulle vara 

”peer rewieved”, en begränsning som inte går att göra i Medline. Först gjordes en sökning i de 

båda databaserna på varje enskilt i ord och sedan kombinerades dessa med de booelska 

operatorerna AND och OR (bilaga 1.). En fritextsökning gjordes även med sökorden 

”experience” (upplevelse) och ”family” (familj). Detta berodde på databasernas föreslagna 

ämnesord som kombinerades med varandra gav för få träffar och titlar som svarade på 

studiens syfte. Trunkeringar gjordes på ”experience”, ”parent” och ”family” för att få olika 

ändelser/varianter på orden och där med få med fler artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier i artikelsökningen var både kvalitativa och kvantitativa artiklar, som 

handlade om föräldrars upplevelser av att leva med barn 0 – 18 år med diabetes mellitus typ 1. 

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om barns upplevelse av att ha diabetes, 

syskonens upplevelse av att ha ett syskon med diabetes och föräldrar och/eller barnens 

upplevelse av att hantera läkemedel och medicintekniska produkter. 

 

För att få fram artiklar som svarade på syftet skedde urvalet av artiklar i olika steg. I det första 

steget lästes titlar och de relevanta artiklarna valdes ut. I det andra steget lästes artiklarnas 

sammanfattning (abstract). De artiklar som var relevanta valdes ut för att läsas i sin helhet då 

också en kvalitetsvärdering gjordes, detta var det tredje och sista steget i urvalsprocessen av 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Sökningen i Cinahl gav 197 relevanta träffar. Samtliga artiklars titlar lästes igenom för att 

kunna göra ett första urval, detta resulterade i 47 artiklar som valdes ut varav 21 av dessa var 

dubbletter. Efter att ha läst alla artiklars sammanfattningar valdes 13 artiklar i det andra 

urvalet. I det tredje urvalet, efter att ha läst artiklarna i sin helhet, valdes tio artiklar ut till 

studien.  
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Därefter gjordes en sökningen i Medline vilket gav 327 träffar som var relevanta att gå 

igenom. Samtliga titlar lästes igenom och ett första urval gjordes vilket gav 18 artiklar varav 9 

var dubbletter. När dessa relevanta titlar valts ut i första urvalet lästes 9 av artiklarnas 

”abstract”. Dubbletternas ”abstract” lästes inte igenom och en artikel valdes bort då artikeln 

inte svarade mot syftet med studien. Kvar till tredje urvalet blev en artikel som användes i 

studien. Flera av artiklarna som hittats i Cinahl hittades också i Medline men valdes inte ut 

igen. Totalt användes 11 artiklar i studien.  

3.3 Värdering 

De inkluderade 11 artiklarna granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna 

granskades utifrån studiens syfte och frågeställningar, undersökningsgrupp, mätmetoder samt 

analys och värdering. De kvalitativa artiklarna granskades utifrån syfte, undersökningsgrupp, 

metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering (Forsberg & Wengström, 2008). Inga 

artiklar exkluderades efter värderingen. I samband med värderingen utformades även en 

artikelmatris (bilaga 2.). 

3.4 Etiska överväganden 

I samband med att artiklarna värderades kontrollerades även att de var godkända av etisk 

kommitté eller förde ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2008). Sju artiklar i 

denna studie var godkända av en etisk kommitté medan fyra artiklar förde ett etiskt 

resonemang. I studien redovisas också resultat som inte stödjer författarnas förförståelse och 

förväntade resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.5 Analys  

Artiklarna analyserades med inspiration från Forsberg och Wengström (2008). Artiklarna 

lästes upprepade gånger av båda författarna var för sig och meningsbärande enheter 

markerades i texten. Författarnas markeringar i texten analyserades efter likheter och 

skillnader för att sedan delas in i olika subkategorier. Efter analysen framkom två olika 

kategorier samt sex subkategorier som presenteras i resultatet. 

4. Resultat 
Resultatet presenteras i två kategorier; Känslomässiga reaktioner och Upplevelse av kontroll. 

Under varje kategori presenteras tre subkategorier. 

4.1 Känslomässiga reaktioner 

Under känslomässiga reaktioner ligger subkategorierna ”oro och rädsla”, ”sorg och skuld” 

samt ”frustration och lidande”. 

4.1.1 Oro och rädsla 

Vid diagnostiseringen av diabetes mellitus typ 1 beskrev flera föräldrar rädsla över att inte 

kunna anpassa sig till sjukdomen (Smaldone & Ritholz, 2011). Mammor upplevde oro över 

att ansvara för diabetesvården i sina dagliga liv (Athaseri et al., 2008). I regel upplevde 

mammorna mer oro,stress och depression relaterat till deras barns nya diagnos än papporna 

(Streisand et al., 2008). Föräldrarna upplevde också rädsla för att sjukdomen hade förvandlat 

det barn de tidigare kände. En förälder uttryckte det som att barnet tagits ifrån dem och ersatts 

med ett nytt som de inte visste hur de skulle sköta (Smaldone & Ritholz, 2011).  

 

Det visade sig att en grupp mammor från Thailand kunde delas in i två grupper vad gäller 

deras upplevelse om sjukdomens allvar. Några mammor ansåg att sjukdomen inte var 

livshotande och hade bra erfarenheter av sjukdomen och kände att de kunde hantera 
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sjukdomen. En mamma uttryckte det som att diabetes var en sjukdom som kunde kontrolleras 

och att om man gjorde det skulle barnet vara friskt. En annan grupp thailändska mammor 

tyckte däremot att sjukdomen var så allvarlig att den var livshotande och de upplevde 

sjukdomen som hemsk. En mamma utryckte rädsla för svårläkta sår och att hennes barn 

kanske skulle bli blint. Några mammor menade att de inte visste hur länge till deras barn 

skulle leva och lät därför barnen göra mer som de själva ville (Athaseri et al., 2008). 

 

Många föräldrar upplevde vården av sitt diabetessjuka barn som svår och fylld av oro (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregory, 2009; Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011). De upplevde 

sitt föräldraskap som ett misslyckande då de ansåg att de inte hade kunnat skydda sitt barn 

från att få diabetes och de oroade sig för hur de skulle kunna skydda sitt barn i framtiden 

(Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). 

 

Pappor upplevde oro över att inte vara hos sitt barn om det skulle drabbas av hypoglykemi. 

Mammor upplevde en ökad rädsla inför natten då de  

inte kunde kontrollera om deras barn fått hypoglykemi medan de själva låg och sov (Wennick 

& Hallström, 2007). Föräldrarna upplevde både oro och stress över vad bristande kontroll av 

diabetesbehandlingen kunde leda till, samt risken för komplikationer och därmed barnets 

framtida hälsa (Bowes et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). De upplevde en konstant 

oro över att deras barn skulle få en akut hypoglykemi och att de skulle förlora medvetandet. 

Trots att detta aldrig hänt fanns oron där vilket medförde svårigheter att slappna av. Oron var 

mer intensiv nattetid. En mamma beskrev att hon inte längre kunde lita på tidigare 

blodglukosnivåer när hennes barn var i puberteten. Hon upplevde oron som starkast på natten 

då hon visste att blodglukos kunde svänga mycket och fler blodglukosprover krävdes för att 

ha kontroll (Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009).  

 

Föräldrar oroade sig över hur det skulle gå när deras barn blev äldre och skulle vara med om, 

för ungdomar, normala erfarenheter. De oroade sig för om deras barn skulle kunna hantera 

dessa erfarenheter på ett säkert sätt men ville samtidigt inte hindra sina barn från en naturlig 

utveckling (Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna visste att barnen skulle bli äldre och då 

även få ökad kunskap om diabetes och vad det innebar. Detta skapade oro hos föräldrarna då 

de inte trodde att deras barn skulle acceptera sjukdomen (Marshall et al., 2009). Flera 

föräldrar beskrev ökad oro när deras barn var hemifrån och de kände behov av att fråga sina 

barn om de tagit sin insulindos, ätit ordentligt och om de kunde känna igen symtomen vid 

högt respektive lågt blodglukos (Dashiff et al., 2011).  

 

Föräldrarna uttryckte en oro över att barnen verkade vara mer intresserade av andra saker än 

deras diabetesvård. Dessa olika perspektiv skapade ofta spänningar mellan föräldrarna och 

barnen. Denna oro och spänning berodde enligt en mamma på att hon inte längre 

kontrollerade hennes barns diabetes vård och dennes val som hon/han gjorde (Marshall et al., 

2009). 

 

Under skoltid var en del föräldrar oroade över personalens kompetens i vården och att 

anförtro vård till någon annan (Smaldone & Ritholz, 2011). Mammorna oroade sig främst när 

barnen började grundskolan. Det de oroade sig för var faktorer som på något vis kunde hota 

barnens säkerhet relaterat till diabetessjukdomen såsom brist på lärare, brist på omsorg, deras 

barns fysiska säkerhet och anpassning till skolan (Lin, Mu & Lee 2008).  

 

Många föräldrar upplevde också ökad oro och rädsla i relation till deras barns framtid 

(Haugstvedt, Wentzel-Larsen, Rokne & Graue, 2011; Smaldone & Ritholz, 2011). Flera 
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mammor var rädda för komplikationer som diabetessjukdomen kunde medföra och att inte 

kunna förutse dessa (Athaseri et al., 2008). Föräldrarna oroade sig också över om barnen 

skulle kunna ta hand om sig själva när de flyttade hemifrån och om en eventuell kärlek skulle 

vara beredd att ta ansvar för diabetesvården av deras son/dotter. En pappa uttryckte särskild 

oro över hur det skulle gå om ingen väckte hans dotter på natten för att kontrollera hennes 

blodglukos (Smaldone & Ritholz, 2011).  

 

I en amerikansk artikel framkom att pappor rapporterade hög nivå vad gäller självkänsla och 

hopp i relation till deras barns sjukdom och att de inte upplevde oro över om deras barn skulle 

få hypoglykemi eller konstant ångest (Mitchell et al., 2009).  

4.1.2 Sorg och skuld 

Föräldrarna beskrev att de kände sorg då deras barn fick diagnosen diabetes (Bowes et al., 

2009; Marshall et al., 2009). Föräldrarna upplevde en förlust av deras tidigare friska barn, 

förlust av deras förtroende och frihet vilket medförde en upplevelse av sorg hos föräldrarna 

(Marshall et al., 2009). Föräldrarna upplevde inte konstant sorg men vid återbesök till 

sjukhuset och vid injektion återkom känslan, då detta påminde dem om sjukdomen. Främst 

mammor upplevde sorg när de var tvungna att ge sitt barn insulininjektioner (Bowes et al., 

2009). De beskrev även att vid injektionstillfällena så skrek och grät barnen ibland, vilket 

gjorde fruktansvärt ont i föräldrarna (Marshall et al., 2009). De upplevde även sorg när andra 

barn inte ville leka med deras barn på grund av att de var annorlunda relaterat till sjukdomen 

(Lin et al., 2008). Sorg upplevdes även av föräldrar när barnet skulle gå över till 

diabetesmottagningen för vuxna från den välbekanta pediatriska mottagningen där de hade 

fått vara delaktiga i barnets vård (Bowes et al., 2009). När föräldrarna insåg att barnen började 

växa upp och förr eller senare skulle klara sig mer på egen hand skapades känslor av rädsla 

och sorg. Det kändes deprimerande att deras barn skulle börja på högskola och flera undrade 

om de hade förberett sina barn tillräckligt för att klara av sin behandling själva (Dashiff et al., 

2011).  

 

Några föräldrar kände skuld över att inte ha varit ett bättre exempel gentemot sina 

diabetessjuka barn (Dashiff et al., 2011) och en del föräldrar anklagade sig själva för att deras 

barn hade fått diabetes då det fanns i släkten (Bowes et al., 2009).  

4.1.3 Frustration och lidande 

Föräldrar, speciellt mammorna, beskrev att vänner och bekanta förväxlade diabetes typ 1 med 

diabetes typ 2 och därför trodde att deras barns tillstånd berodde på att de åt för mycket godis. 

Denna oförståelse och okunskap skapade frustration hos mammorna. Något annat som 

skapade frustration och irritation hos mammorna var när andra människor kallade deras barn 

”diabetiker” istället för att de har diabetes (Wennick & Hallström, 2007).  En känsla av att 

ständigt behöva påminna och fråga sina tonårsbarn om de hade följt diabetesbehandlingen 

skapade en frustration och börda hos föräldrarna (Dashiff et al., 2011).  

När barnen var i skolan upplevde föräldrar skolans involvering i vården som frustrerande då 

konflikter uppstod angående idrott. Ett exempel var en förälder som berättade att 

idrottsläraren inte ville ha med sonen i laget på grund av hans diabetes, vilket föräldern 

upplevde som en särbehandling (Dashiff et al., 2011).  

 

När diagnosen först ställdes kände föräldrarna sig överväldigade och fylldes av tvivel över sin 

egen förmåga (Smaldone & Ritholz, 2011). Främst mammor upplevde den medicinska vården 

av sitt diabetessjuka barn som en börda (Haugstvedt et al., 2011). Några mammor upplevde 

lidande på grund av sjukdomen, både fysiskt och psykiskt (Athaseri et al., 2008; Haugstvedt 

et al., 2011). Lidandet var relaterat till diabetesvården i vardagen, som att ha sett sitt barn få 
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ont av injektioner (Athaseri et al., 2008). En mamma förklarade att hon inte trodde sig kunna 

klara av att ge sin dotter insulininjektioner då hon kände det som att hon var på väg att döda 

sin egen dotter (Smaldone & Ritholz, 2011). Något annat som skapade lidande hos föräldrarna 

var att förbjuda sitt barn att äta vad det ville och ständigt kontrollera sitt barn så att det skötte 

sin vård (Athaseri et al., 2008).  

 

Något som skapade frustration hos föräldrarna var perioder med obalanserat blodglukos 

(Wennick & Hallström, 2007).  Blodglukosnivåer upplevdes av flera föräldrar som ett 

”mysterium” då det tycktes svänga upp och ner oförutsägbart. Måltider och aktiviteter som 

vid ett tillfälle resulterat i en viss blodglukosnivå visade vid nästa tillfälle ett helt annat värde. 

En mamma förklarade hur hon hela tiden tänkte på sin dotters blodglukosnivåer och vad som 

orsakade låga respektive höga värden. Hon funderade kring om dottern ätit godis, tränat för 

mycket eller tagit för mycket insulin (Wennick et al., 2009). Ett instabilt blodglukos med 

hypoglykemi-problematik ökade den upplevda känslan av frustration hos föräldrarna 

(Haugstvedt et al., 2011). 

4.2 Upplevelse av kontroll   

Nedan presenteras tre subkategorier, ”diabetes som en del i vardagen”, ”brist på kontroll” och 

”behov av stöd och kunskap”. 

4.2.1 Diabetes som en del i vardagen 

Föräldrar till barn med diabetes typ 1 beskrev sjukdomen som djupt rotad i deras vardag 

(Wennick et al., 2009). De förklarade det som att sjukdomen hade en naturlig del i deras 

dagliga liv (Athaseri et al., 2008; Wennick et al., 2009). Ett år efter att barnet diagnostiserats 

med diabetes beskrev föräldrarna att livet var mer eller mindre som det var innan diagnosen, 

med skillnaden att de hela tiden var medvetna om sjukdomens ständiga närvaro (Marshall et 

al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). Föräldrarna upplevde till en början att hanteringen av 

diabetes var svår men efter ett tag blev det en vana och en del föräldrar började acceptera de 

dagliga rutinerna. Dock visade data att många föräldrar aldrig riktigt accepterade 

diabetesdiagnosen (Bowes et al., 2009). Framförallt yngre föräldrar med lågt självförtroende 

visade sig uppleva en högre grad av stress och ångest i vardagen relaterat till barnens diabetes 

(Streisand et al., 2008). 

 

I och med sjukdomen kände föräldrarna att de ständigt behövde göra planer för att få 

vardagen att fungera (Wennick et al., 2009). Flera mammor upplevde det ändå positivt att 

integrera barnets diabetes med det dagliga livet och de kände hanterbarhet i vården av sitt 

barn. En mamma beskrev diabetesvården som  

dagliga aktiviteter och att de bara la till något extra i de tidigare rutinerna som till exempel 

insulininjektioner (Athaseri et al., 2008).  

Flera mammor insåg att släppa taget av sina barn var bra för deras barns självständighet, och 

mammorna lärde sig att förbättra sina barns egenvård och självständighet. Detta blev en 

vändpunkt från beroendevård till egenvård för barnen. Mammorna insåg att deras egna 

attityder kring sjukdomen påverkade barnen. Därför lärde de barnen att känna igen tidiga 

tecken och symtom på hypoglykemi och vilken behandling som var lämplig och vilka 

förebyggande åtgärder som fanns (Lin et al., 2008).   

 

Föräldrar insåg sina barns behov av att få vara självständiga och klara sig på egen hand och en 

pappa förklarade hur han uppmuntrade sin dotter att klara sin diabetesvård på egen hand. Han 

menade att om han lät henne tänka själv så skulle hon lista ut vad hon behövde göra. Detta 

skulle bidra till att hon kunde känna att hon kunde göra det hon ville trots sin sjukdom. 
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Föräldrarna uttryckte det som att de inte ville äventyra barnens känsla av att vara kapabla att 

klara sin vård (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Inom familjen försökte föräldrarna skapa en normal uppväxt och en lärande miljö för det 

diabetessjuka barnet och lindra den smärta som sjukdomen hade medfört (Lin et al., 2008). 

Med normalt menade föräldrarna att det var viktigt att barnen blev behandlade och mötta 

precis som icke-diabetiker blev, trots att barnen visste att de var tvungna att göra vissa saker 

som andra barn inte gjorde på grund av sin diabetes (Marshall et al., 2009). Det var viktigt 

enligt föräldrarna att deras barn kände sig lika friskt som de övriga barnen. Pappor hade 

svårare att tänka sitt barn som sjukt och föredrog därför att se sitt barn som friskt (Wennick & 

Hallström, 2007). En grupp thailändska mammor såg däremot sina barn som unika på grund 

av sin sjukdom. Med unik menade de att deras barn var annorlunda än andra friska barn då de 

hade ett annat humör och gjorde andra saker. Därför fick de som exempel olika privilegier och 

mer uppmärksamhet av föräldrar, lärare och släktingar (Athaseri et al., 2008). 

 

Några föräldrar förklarade livet som en inre kärna, som byggde på kunskap, erfarenheter och 

rutiner, vilket skapade trygghet och rutin i vardagen.  Dessa föräldrar menade att det också 

fanns ett yttre skikt som upplevdes som en pågående uppgift att finna metoder att förenkla sin 

livsstil (Wennick et al., 2009).  

4.2.2 Behov av kontroll  

Föräldrar uttryckte att det var svårt att skapa jämvikt mellan att vara intresserad och att ta över 

deras barns egenvård (Marshall et al., 2009). Föräldrarna, främst mammor, hade svårt att 

överlåta ansvarat för diabetesbehandling till sina barn när de hade nått tonåren, detta på grund 

av att de inte längre hade kontrollen över behandlingen (Bowes et al., 2009). Föräldrar 

upplevde föräldraskapet som kluvet då deras ansvar kändes tyngre på grund av sjukdomen, 

samtidigt som behovet av att lägga över ansvaret på deras diabetessjuka barn fanns. De 

förklarade sin kluvna situation som att de hela tiden kände behovet av att kontrollera sitt barn 

samtidigt som de ville lämna över ansvaret. Att fråga sitt barn om blodglukosnivåer, 

insulindoser och om han eller hon ätit var ett sätt att  kontrollera sitt barn (Wennick et al., 

2009). Föräldrar upplevde ett behov av att uppfostra sina barn till oberoende individer och 

sedan kunna lita på att han eller hon hade kontroll över sin sjukdom (Wennick & Hallström, 

2007; Wennick et al., 2009).  Föräldrar, främst mödrar, kände ett behov och en skyldighet att 

regelbundet kontrollera att deras barn var okej (Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 

2007).  

 

En mamma uttryckte det som att hon var tvungen att släppa taget om sin dotter, att hon var 

tvungen att låta sin dotter sköta behandlingen själv så att hon kunde leva fullt ut och klara sig 

själv. Hon menade att det inte var säkert att hon fanns här imorgon (Dashiff et al., 2011).  

Att lämna över ansvaret upplevdes av föräldrarna som svårt och försöken blev inte alltid 

lyckade. En pappa förklarade hur han och hans fru tjatade på sitt barn angående 

diabetesbehandlingen. Han upplevde det jobbigt att ständigt påminna och tjata men han hade 

samtidigt förståelse för sin dotters ledsnad över att behöva hålla reda på allt (Wennick et al., 

2009). Att våga släppa taget om kontrollen tycktes ännu svårare för föräldrarna när barnen 

började komma upp i tonåren. Det berodde främst på att barnen var hemifrån med kompisar 

på helgerna och i vissa fall slarvade med sitt insulin. Under skoltid tycktes föräldrarna lita mer 

på sina barns förmåga att kontrollera blodglukosnivåer och ta insulin (Dashiff et al., 2011). 

Några mammor menade däremot att de inte kunde kontrollera diabetesvården av sitt barn då 

deras barn var på väg in i tonåren och inte lyssnade på föräldrna eller följde 

behandlingsanvisningar (Athaseri et al., 2008).  
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Svårigheten att släppa taget berodde enligt föräldrarna, främst mammor, på att sjukdomen 

hade fört familjemedlemmarna närmre varandra. Det visade sig också att föräldrarna hade 

svårare att släppa taget om sitt barn med diabetes än om syskonen. Genom sjukdomen hade de 

kommit varandra närmre och att barnperioden både relationsmässigt och i praktisk mening var 

förlängd (Wennick et al., 2009). Trots att diabetessjukdomen i vissa fall förde föräldrar och 

barn närmare varandra upplevde ändå en del föräldrar att sjukdomen snarare tärde på 

relationen mellan barn och förälder på grund av allt tjat (Dashiff et al., 2011). 

4.2.3 Behov av stöd och kunskap 

Föräldrar insåg att behovet av emotionellt stöd var viktigt. Att delta i stödgrupper var ett sätt 

där möjlighet fanns att få dela sina erfarenheter med andra och känna att de inte var ensamma 

i sin situation (Bowes et al., 2009; Smaldone & Ritholz, 2011). Det var dock blandade åsikter 

om när detta stöd skulle ges. En del ansåg att man skulle få stöd direkt när diagnosen ställdes 

medan andra ansåg att man skulle få stöd senare. Några tyckte dock att stödet skulle ges 

kontinuerligt efter diagnostillfället. Många valde dock att inte närvara vid dessa stödgrupper 

eller ansåg att de inte var särskilt bra (Bowes et al., 2009). Det var färre pappor än mammor 

som upplevde stödgrupper som något positivt då flera ansåg att andra föräldrars historier 

ökade deras egen sorg (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplevde i flera fall att de mer eller mindre kunde 

slappna av och känna trygghet i den kunskap de besatt. De menade att efter deras barn 

diagnostiserats hade de lärt sig mycket om diabetes typ 1 hos barn och kände sig tryggare. 

Trots all den kunskap de besatt menade de ändå att vid nya situationer upplevde de viss 

avsaknad av kunskap och kände behov av att söka mer information (Wennick et al., 2009). 

 

Nästan alla mammor i en undersökning tog sina barn på återbesök till läkaren då de upplevde 

att läkarens rekommendationer var meningsfulla och värdefulla för dem (Athaseri et al., 

2008).  

4.3 Resultatsammanfattning 

I resultatet framgår det att föräldrarna upplevde sig sorgsna när deras barn diagnostiserades 

med diabetes. De upplevde även en rädsla över att inte kunna anpassa sig till sjukdomen och 

vad den innebar. Många föräldrar beskrev diabetesvården som svår och fylld av oro. Oron 

bestod av oro inför deras barns framtid och hur det skulle gå när barnen blev äldre och ska ta 

hand om sin diabetesvård själv. Föräldrar var även oroliga för diabeteskomplikationer och vad 

dessa kan medföra för deras barn, samt oroliga när deras barn var hemifrån. Föräldrarna 

beskrev olika typer av förluster bland annat förlust av deras tidigare friska barn, friheten och 

förtroende som förälder vilket medförde en känsla av sorg. I och med sjukdomen beskrev 

föräldrarna att de hela tiden var tvungna göra upp planer för att få vardagen att fungera. Några 

föräldrar anklagade sig själva för att deras barn hade fått diabetes då sjukdomen fanns i 

släkten. Mammor upplevde de frustrerade då vänner och bekanta förväxlade diabetes typ 1 

med diabetes typ 2 och trodde därför att deras barns sjukdom berodde på att de hade ätit för 

mycket godis. Föräldrarna upplevde att diabetessjukdomen var djupt rotad i deras vardag. De 

beskrev att efter ett år efter diagnostiserandet hade livet blivit mer eller mindre som det var 

innan diagnosen ställdes, med skillnaden att de hela tiden var medvetna om sjukdomens 

närvaro. Många föräldrar insåg att det var bra för barnen att utveckla sin självständighet men 

föräldrarna hade ändå svårt att överlåta ansvaret till barnen. I regel såg föräldrarna sina barn 

som friska och normala medan ett antal mammor såg sina barn som unika på grund av 

sjukdomen och behandlade dem därefter. Efter ett tag beskrev föräldrarna att livet var mer 

eller mindre som det var innan diagnosen och att sjukdomen hade blivit en del av deras 
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vardag men att skillnaden nu var att de hela tiden var medvetna av sjukdomens ständiga 

närvaro. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Databaserna som använts valdes utifrån att de täckte forskningsområdet omvårdnad. Cinahl är 

en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan Medline täcker 

medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna i 

databaserna begränsades till de fem senaste åren för att få aktuell forskning utan att antalet 

träffar blev för stort. Engelskt språk valdes då författarna till den aktuella studien behärskar 

språket. Denna språkbegränsning kan ha resulterat i att studier på andra språk kan ha missats 

och därmed information som kan ha svarat mot den genomförda litteraturstudiens syfte gått 

förlorat. 

 

En fritextsökning gjordes på orden familj (family) och upplevelse (experience). Detta gjordes 

på grund av att författarna till den aktuella studien inte fick tillräckligt med träffar och titlar 

som stämde in på studiens syfte efter att ha sökt med ämnesorden life experience (i Cinahl) 

och life change events (i Medline). Men också eftersom ordet ”upplevelse” är ett centralt ord i 

syftet och ordet familj innefattar föräldrar. Genom att söka på ordet familj kan man även hitta 

artiklar med rubriker där ”family” finns med. ”Family” är dessutom ett ämnesord i både 

Cinahl Headings och MeSH. För att få fram de engelska orden på familj och upplevelse slogs 

de upp i ett engelskt lexikon. Denna fritextsökning resulterade i sju stycken relevanta artiklar 

som kom med i arbetet.  

 

Författarna av den genomförda litteraturstudien har inspirerats av Forsberg och Wengströms 

(2008) beskrivning för att analysera de vetenskapliga artiklarna.  Denna analysmetod anser 

författarna till den genomförda litteraturstudien är bra då den ger en övergripande bild över de 

olika artiklarnas innehåll.   

 

Tre av studierna (Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007; Wennick et al., 2009) 

fokuserade på familjens upplevelser men i resultatet kunde föräldrarnas upplevelser särskiljas 

i texten genom citat och förtydliganden i texten, exempelvis ”en mamma sa”.  

 

Det visade sig att Wennick och Hallström deltagit i två studier (Wennick et al., 2009; Wennick 

& Hallström 2007) som inkluderades i litteraturstudien. Även Lowes och Gregory deltog i en 

av de i resultatet använda studierna (Bowes et al., 2009) och i en äldre studie (Lowes et al., 

2005) som använts i diskussionen. Detta kan ses som positivt då författarna är väl insatta i 

problemområdet och har betydelsefulla kunskaper. En nackdel kan enligt författarna av den 

genomförda litteraturstudien vara att de har en förförståelse som hindrar deras syn på 

problemet, de kan alltså vara inriktade på en teori vilket påverkar hur de samlar och tolkar 

data. Förförståelse innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) den kunskap som forskaren 

besitter inom det område där forskningen ska genomföras. En forskare bör i en kvalitativ 

studie alltid försöka möta situationen som om den alltid vore ny, det vill säga 

förutsättningslöst.   

 

I en studie av Marshall et al. (2009) följdes undersökningsgruppen över tid och två studier var 

longitudinalstudier (Wennick & Hallström, 2007; Wennick et al., 2009). Med en longitudinal 

studie menas att data samlas vid mer än ett tillfälle (Polit & Beck, 2008). Genom att göra en 

longitudinal studie kan eventuella förändringar ses. Detta ger en ökad förståelse för 
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upplevelser av att ha ett barn med diabetes typ 1 och hur föräldrarna påverkas i och med 

barnets uppväxt och mognad samt sjukdomens utveckling. I en studie (Dashiff et al., 2011) 

intervjuades båda föräldrarna tillsammans om båda deltog i studien. I studien av Bowes et al. 

(2009) valde båda föräldrarna i två av familjerna att intervjuas ihop. Detta kan leda till bias i 

resultatet då de eventuellt kan påverka varandras svar så att de inte uttrycker sin egentliga 

mening. Bias innebär att resultatet av någon anledning blivit snedvridet vilket påverkar 

giltigheten (Polit & Beck, 2008).  

 

I fyra av studierna fick deltagarna en summa pengar och ibland en present som tack för att de 

deltagit i studien. Detta kan uppfattas som en muta vilket kan ge bias. Det skulle kunna bidra 

till att endast personer som är i behov av pengar svarar vilket kan medföra att deltagarna är av 

en viss socioekonomisk klass.  Det kan också innebära att fler deltagare vill vara med i 

studien vilket kan ge ett rikare resultat. Fler kanske upplever att de har tid att vara med om de 

får något i gengäld. Anledningen till att dessa studier togs med var att de var tydligt beskrivna 

i tillvägagångssätt och var rika på information, även citat samt att etiska överväganden hade 

gjorts. 

 

Med i resultatet togs en studie (Lin et al., 2008) som föregåtts av en pilotstudie samt en studie 

(Dashiff et al., 2011) som var en del i en större pilotstudie.  En pilotstudie är en mindre studie, 

eller en testversion inför en större studie. En pilotstudie har som syfte att testa metoderna som 

ska användas och förhindra att ett misstag görs i den ”riktiga” studien. Genom att göra en 

pilotstudie ser forskarna också om det finns underlag för den större studien som planeras 

(Polit & Beck, 2008). Författarna till den genomförda litteraturstudien valde att ta med dessa 

studier då de var rika på föräldrars erfarenheter och hade flertalet citat som stärkte 

trovärdigheten. Urvalsgrupperna var relevanta samt datainsamlingsmetoden och dataanalysen 

var väl beskrivna. Författarna ansåg  

att studien av Dashiff et al. (2011) hade klinisk relevans trots att den var en pilotstudie.  

 

I en studie (Bowes et al., 2009) undersöktes föräldrars upplevelse av att ha levt med ett barn 

som diagnostiserats med diabetes typ 1. När studien gjordes var barnen dock 9-23 år gamla 

men de diagnosticerades för 7-10 år sedan. När barnen diagnosticerades var de inom rätt 

åldersintervall för den genomförda litteraturstudien medan de nu kan vara för gamla. Studien 

togs med då författarna ansåg att föräldrarna svarade utifrån hur det hade varit samt att studien 

bidrog med rik fakta och citat. Författarna insåg dock att detta kan bidra till bias i resultatet då 

upplevelser angående ”barn” över 18 år kan finnas med. 

 

Det visade sig i sju studier (Bowes et al., 2009; Dashiff et al., 2011; Haugstvedt et al., 2011; 

Marshall et al., 2009; Streisand et al., 2008; Wennick et al., 2007; Wennick et al., 2009) att 

flera mammor än pappor deltog vilket författarna till den genomförda litteraturstudien tror 

beror på mammors och pappors olika föräldraroller. Författarna tror också att föräldraroller 

kan skilja sig beroende på vilken kulturell tillhörighet man har. Ett antagande är att 

mammornas överrepresenterande i studierna beror på att mammor har en starkare anknytning 

till barnet och att det är huvudsakligen mammorna som sköter barnets egenvård. Det 

framkommer i Jorfeldt´s (2006) förklaring angående genus i vården att kvinnors uppgift 

historiskt sett varit att ta hand om sjuka och behövande. Florence Nightingale tolkad av 

Jorfeldt (2006) menar att alla kvinnor är födda till sjuksköterskor och att en sjuksköterska är 

varmt kännande.  

 

Enligt Dahlborg och Eriksson (2006) har mannen länge framstått som den med makt och 

kvinnan den som är underordnad. Författarna till den genomförda litteraturstudien tror att 
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mammorna kommer närmre barnen eftersom männen varit de som försörjt familjen medan 

mammorna varit de som skött hem och barn. Ett antagande är också att männen inte ges 

möjligheten att få samma starka band till barnet då det antas att det är vanligare att mamman 

tar ut större del av föräldraledigheten. Detta tror författarna av den genomförda 

litteraturstudien bland annat beror på kvinnors och mäns olika inkomster. Dahlborg och 

Eriksson (2006) menar att kvinnor i regel har en lägre inkomst än männen och de sköter även 

huvuddelen av det obetalda arbetet i hemmet. Enligt Dahlborg och Eriksson (2006) är 

jämställdhetsproblem, såsom ekonomi och mäns våld mot kvinnor, fortfarande vanliga men 

att det ändå anses att Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Ändå är Sverige på många områden präglat av skilda förväntningar och villkor för män 

och kvinnor. 

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras de olika kategorierna var för sig med respektive 

subkategorier. 

5.2.1 Känslomässiga reaktioner 

I den genomförda litteraturstudiens resultat framkom att vid diagnostiseringen av diabetes 

upplevde föräldrarna en rädsla för att inte kunna anpassa sig till sjukdomen och vad den 

innebar (Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna upplevde även oro och stress över vad en 

bristande kontroll av diabetesbehandlingen kunde leda till, samt risken för komplikationer och 

därmed barnets framtida hälsa (Bowes et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). I regel 

upplevde mammorna mer oro, stress och depression relaterat till deras barns nya diagnos än 

papporna (Streisand et al., 2008). Det är därför viktigt, som Tiberg och Wennick (2009) 

menar, att vårdpersonal ger hela familjen det stöd och den information som behövs och 

efterfrågas. Precis som Alvarsson et al. (2007) menar får vårdpersonalen heller inte glömma 

att familjemedlemmarna ofta befinner sig i en kris, det vill säga chocktillstånd och 

informationen bör därför ges i den takt som varje enskild individ klarar av.  

 

Resultatet visar att föräldrar oroar sig för att deras barn ska få lågt blodglukos det vill säga 

hypoglykemi. Papporna oroade sig att det skulle ske när de inte var närvarande medan 

mammorna var mest orolig nattetid då de inte kunde kontrollera dem på samma sätt på grund 

av att mammorna då sov (Wennick & Hallström, 2007). Denna konstanta oro och rädsla för 

att deras barn skulle få hypoglykemi och i värsta fall tappa medvetandet medförde att de 

aldrig kunde slappna av. Liknande resultat framkom även i studien av Lowes, Gregory och 

Lyne (2005) där den största rädslan som präglade föräldrarna var att deras barn skulle få 

hypoglykemi med medvetslöshet. Denna konstanta oro och rädsla för hypoglykemi kunde 

bidra till stark ångest hos föräldrarna enligt studien av Hatton, Canam, Thorne och Hughes 

(1995). Enligt Alvarsson et al. (2007) är hypoglykemi en av de kortsiktiga komplikationerna 

som kan ge allvarliga konsekvenser hos den diabetessjuke. Föräldrarnas oro för hypoglykemi 

och vad det kan bidra till är därmed helt förståelig och befogad enligt författarna av den 

genomförda litteraturstudien.   

 

I resultatet framkom det även att föräldrarna kände en oro över deras barns framtid dvs. om de 

kommer att acceptera sin sjukdom och om de kommer att klara av att ta hand om sin diabetes 

själva (Marshall et al., 2009; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna oroade sig över att 

deras barn inte skulle klara av sin egenvård då de inte visade tillräckligt intresse för 

sjukdomen. När barnen var i skolan var föräldrarna oroade över om skolan skulle vara 

kompetenta nog att ta över barnens egenvård (Smaldone & Ritholz, 2011). Även Hanås 

(2004) påtalar föräldrarnas oro när barnen är i skolan och att de känner osäkerhet kring om 

vad som skulle hända om deras barn fick hypoglykemi i skolan. Det framkommer också att 
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det kan vara svårt att hitta personal som kan eller vill hjälpa till med insulinet och att det inte 

är ovanligt att personalen inte tar sjukdomen på allvar förrän de sett reaktionen på lågt 

blodglukos. Enligt Hartwegs (1995) tolkning av Orems egenvårdsteori måste individen som 

ska utföra egenvården ha kunskap om åtgärderna och dess innebörd för den sjukes hälsa och 

välbefinnande samt kunna fatta beslut och inhämta information. Författarna till den 

genomförda litteraturstudien antar att föräldrarnas oro beror på att de inte tror att 

skolpersonalen har denna kunskap och förmåga gällande barnets egenvårdsbehov.  

 

I den genomförda litteraturstudiens resultat framkom att föräldrar upplevde sorg i samband 

med att deras barn fick diabetesdiagnosen och de kände en förlust av sitt ”tidigare” barn. 

Föräldrarna upplevde också en förlust av frihet och de kände sorg i samband med att de 

påmindes om sjukdomen (Bowes et al., 2009; Marshall et al., 2009). Några föräldrar kände 

också sorg över att inte ha varit ett bättre exempel och de anklagade sig själva för att deras 

barn hade fått diabetes (Bowes et al., 2009; Dashiff et al., 2011). Liknande resultat hittades i 

en tidigare studie (Lowes et al., 2005) som visade att föräldrarna upplevde det som att de 

förlorat sitt friska barn, sin kontroll och förmåga att skydda sitt barn samt sin frihet. I en 

annan studie (Hatton et al., 1995) framgår det att föräldrarna upplever många förluster. Dessa 

förluster kan vara förlust av frihet, flexibilitet, spontanitet samt förlust av tidigare stöd från 

omgivningen, exempelvis barnvakten på grund av att hon eller han inte vågar ansvara över ett 

barn med diabetes.  

 

Det visade sig i resultatet av den genomförda litteraturstudien att mammor upplevde 

frustration över hur andra människor ofta förväxlade diabetes typ 1 med diabetes typ 2. Dessa 

människor antog också att barnet som fått diabetes hade fått det på grund av för mycket godis 

och sötsaker. Mammorna kände också frustration över att folk kallade deras barn för 

”diabetiker” och inte för att de hade diabetes (Wennick & Hallström, 2007). Frustration 

skapades också då skolan involverades i vården av barnet och föräldrar kände det som att 

deras barn särbehandlades (Dashiff et al., 2011). Ett antagande som författarna av den 

genomförda litteraturstudien har är att föräldrar vill att deras barn ska få känna sig som vilket 

barn som helst och att de inte ska särbehandlas. Vilket kan bidra till att stärka barnens 

självförtroende och minska deras sorg över sjukdomen. Föräldrar tycks vara rädda för att 

deras barn ska hamna utanför gemenskapen i skolan och bland kompisar på grund av sin 

sjukdom. Vilket också skulle förklara föräldrarnas sätt att behandla sina barn som friska samt 

som individer kapabla att göra saker som andra barn gör.  

 

Frustrationen som föräldrarna kände relaterat till andras missförstånd kring orsaken till 

sjukdomen, det vill säga att barnen skulle ha ätit för mycket sötsaker, kan enligt författarna av 

den genomförda litteraturstudien leda till att föräldrarna får ett dåligt bemötande och en dålig 

självkänsla. Det är då enligt författarna av den genomförda litteraturstudien troligt att de 

ifrågasätter sin egen skuld i barnens sjukdom och de kanske upplever sig vara dåliga 

förebilder för sina barn. En åsikt är att dessa negativa känslor är obefogade då föräldrarna inte 

kunnat påverka barnens diabetes.  

 

I resultatet av den genomförda litteraturstudien framkom att perioder med obalanserat 

blodglukos skapade känslor av frustration hos föräldrarna (Wennick & Hallström, 2007). I 

tidigare studier av Hatton et al. (1995) framkom det att föräldrar upplevde frustration och 

stress när deras barn hade ett svängande blodglukos och de upplevde det svårt att kontrollera 

sina egna känslor.  
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5.2.2 Upplevelse av kontroll 

Hur barn lyckas anpassa sig till diabetes typ 1 och det liv sjukdomen medför beror mycket på 

hur föräldrarna reagerar vid sjukdomsdebuten och hur familjens dagliga liv ser ut (Johansson 

& Leksell, 2009). I den aktuella studien framkom det att föräldrar upplevde sjukdomen som 

djupt rotad i vardagen (Wennick et al., 2009) och att den kändes som en naturlig del (Athaseri 

et al., 2008). Vissa föräldrar upplevde diabetesvården som svår (Bowes et al., 2009) och de 

kände ett behov av att ständigt göra upp planer för att få vardagen att fungera (Wennick et al., 

2009). De flesta föräldrar menade att det var viktigt att deras barn kände sig som andra barn 

(Wennick & Hallström, 2007) och de försökte skapa en så normal uppväxt som möjligt för 

barnen (Lin et al., 2008). Enligt Hanås (2004) finns det alltid en risk att föräldrar försöker 

kompensera sina barn för de restriktioner en kronisk sjukdom medför. Detta kan innebära att 

barnen behandlas annorlunda än andra och får olika privilegier som andra barn inte får. 

Föräldrarna tycker synd om sitt barn och de blir mindre effektiva i sin gränssättning. Enligt 

studien av Hatton et al. (1995) kände föräldrarna ett stort ansvar för sitt barns välbefinnande 

och detta var samspelt med känslan av hopp och optimism för ett framtida botemedel. Detta 

hopp var en drivkraft som gav föräldrarna styrka att gå vidare med vården av sitt barn och 

dennes behov. 

 

Förälder till kroniskt sjuka barn blir ofta osäkra och det uppstår spänningsfält mellan beroende 

och ansvar (Hanås, 2004). Enligt studien av Hatton et al. (1995) visade resultatet att 

föräldrarna upplevde enorma känslor av ansvar för sitt barns liv och existens, och detta 

skapade stress hos föräldrarna. Det kan då vara svårt att veta hur mycket man ska ”backa upp” 

sitt barn utan att ta för mycket ansvar eller vara överbeskyddande (Hanås, 2004).  

 

Enligt Orems teori beskriven av Kirkevold (2008) finns tre grader av omvårdnadssystem för 

att utföra egenvård åt någon annan, dessa är helt kompenserande omvårdnadssystem, delvis 

kompenserande omvårdnadssystem eller stödjande/undervisande omvårdnadssystem. När det 

gäller individer som inte kan ta initiativ eller inte har motoriken för att utföra egenvård kan 

någon annan behöva delvis eller helt kompensera för dennes egenvård. Författarna av den 

genomförda litteraturstudien antar att dessa kompensationer kan jämföras med föräldrars vård 

av sitt diabetessjuka barn som ännu inte har initiativförmågan, motoriken eller förståelsen för 

sin egenvård. Orem menar, beskrivet av Kirkevold (2008), att de stödjande/undervisande 

omvårdnadssystemen handlar om att lära en individ att utföra egenvård vilket kan jämföras 

med att barnen växer och tar mer ansvar för sin egenvård. Författarna till den genomförda 

litteraturstudien tycker att det är förståeligt att föräldrarna får en svårighet i hur mycket de ska 

backa upp sina barn utan att vara överbeskyddande i och med barnens utveckling. 

Föräldrarnas svårighet att släppa taget kan också antas bero på att föräldrarna kanske inte 

känner sig säkra på att de lärt sina barn tillräckligt om egenvård för att barnen ska kunna klara 

sig själva.  Det kan alltså bli svårt att veta för föräldrarna hur mycket barnen lärt sig och hur 

mycket de törs överlåta på dem. Ett antagande är att föräldrarna inte vill vara 

överbeskyddande och därmed dalta för mycket med sina barn så att barnens egen utveckling 

hindras.   

 

I den genomförda litteraturstudien framkom att föräldrar i många fall hade svårt att släppa 

kontrollen över sina diabetessjuka barn. De kände ett behov av att kontrollera sina barn 

samtidigt som de ville uppfostra dem till självständiga individer (Wennick et al., 2009; 

Wennick & Hallström, 2007). Svårigheterna att släppa kontrollen berodde bland annat på att 

barnen slarvade med insulinet, barnen blev äldre och var ute på kvällar och helger (Dashiff et 

al., 2011) och/eller att sjukdomen hade fört familjemedlemmarna närmare varandra (Wennick 

et al., 2009). Det framgår i studien av Lowes et al. (2005) att föräldrar hade svårt att släppa 



16 

 

taget på grund av att detta skulle förändra relationen mellan barn och förälder. Enligt 

författarna av den genomförda litteraturstudien kan denna svårighet att släppa taget bero på att 

föräldrarna tidigare haft det största ansvaret för barnets egenvård, den så kallade 

närståendeomsorgen. Med stigande ålder kommer barnet själv vilja samt ta mer ansvar över 

sin egenvård vilket innebär att föräldrarna får ett mindre inflytande (Tiberg & Wennick, 

2009). Därför tror författarna till den genomförda litteraturstudien att släppa taget kan bli ett 

stort steg för föräldrarna att ta vad gäller kontroll och ansvar. Särskilt hos tonåringar kan det 

ske förändringar relationsmässigt då de ofta vill klara sig på egen hand och de släpper inte 

alltid in sina föräldrar. Det är viktigt att som förälder våga anpassa sig till barnets stigande 

behov av självständighet men ändå vara ett stöd som kan rycka in om det skulle behövas 

(Hanås, 2004). Som Kirkevold (2008) menar angående Orems egenvårdsteori kan det hos en 

person finnas egenvårdsbrister och enligt Hartweg (1995) kan föräldrar behöva kompensera 

för dessa när det gäller ett barn eller en ungdom. Ungdomar som befinner sig i sin 

frigörelseprocess kan själva tro att de har kontroll över sjukdomen och de kan ha svårt att ta 

emot hjälp från föräldrar (Alvarsson et al, 2007; Hanås, 2004). Enligt Hartweg (1995) beror 

egenvårdskapacitet på bl.a. inre faktorer såsom stigande ålder. Författarna till den genomförda 

litteraturstudien antar att det innebär att barnets egenvårdkapacitet ökar och att 

egenvårdsbristen blir mindre, samt att behov av hjälp och stöd av föräldrar minskar med 

barnets stigande ålder.  

 

Några föräldrar upplevde det bra med stödgrupper där de kunde dela sina erfarenheter med 

andra föräldrar och känna att de inte var ensamma i sin situation (Bowes et al., 2008; 

Smaldone & Ritholz, 2011). Lowes et al. (2005) kom i sin studie fram till att föräldrar 

upplever sig dåligt förberedda i relation till den oväntade diabetesdiagnostiseringen. I en 

tidigare studie av Hatton et al. (1995) framkom det att föräldrarna kände sig sårbara och rädda 

när de kom hem från sjukhuset då de inte längre hade sjukhuspersonalens stöd. Det kan därför 

enligt studien av Athaseri et al. (2008) upplevas viktigt att ta med sig sina barn på återbesök 

till läkaren då dennes ordinationer upplevdes meningsfulla och värdefulla för mammorna. 

Författarna av den genomförda litteraturstudien antar att detta återbesök kan upplevas som ett 

stöd och ett tillfälle för mammorna att få ställa frågor kring deras barns diabetes samt vädra 

sina känslor och reaktioner. 

5.3 Slutsats 

Resultatet visar att föräldrars upplevelser över att leva med ett barn med diabetes typ 1 

varierar över tid och kan upplevas båda negativt och positivt. I början upplever de flesta 

föräldrar en oro och rädsla över hur de ska klara av att ta hand om deras barns egenvård och 

behandling samt en stark oro inför deras barns framtid. Efter ett tag upplever dock de flesta 

föräldrarna att de har lärt sig att leva med sjukdomen och att den har blivit en del av deras 

vardag. Författarna av den genomförda litteraturstudien anser att diabetes typ 1 hos barn är en 

allvarlig sjukdom som påverkar hela familjen och framförallt föräldrarna. Sjukdomen 

förändrar inte bara barnet utan hela vardagen. Den största oron tycks uppstå direkt efter 

diagnostiserandet och när barnen kommer in i tonåren. Det är sannolikt att föräldrar som har 

barn med diabetes aldrig riktigt törs slappna av och att dessa föräldrar kanske har ännu svårare 

än ”vanliga” föräldrar att släppa taget om sina barn. Ett antagande är att dessa föräldrar är i 

stort behov av stöd och undervisning för att bättre kunna hantera barnets sjukdom. 

5.4 Resultatets tillämpbarhet 

Genom att som sjuksköterska ta del av det som framgår i resultatet kan hon/han få en ökad 

kunskap om föräldrars upplevelser det vill säga tankar och känslor kring sitt barns diabetes. 

Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse kan hon/han ge föräldrarna det stöd som de 
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efterfrågar och behöver samt hjälpa dem att planera sitt barns egenvård och behandling. 

Resultatet från den genomförda litteraturstudien kan även ge föräldrarna en ökad insikt och 

känsla att de inte är ensamma i sin situation och att det finns fler som kanske känner likadant. 

Detta kan medföra att föräldrarna upplever sin situation som mer hanterbar och begriplig. 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Som det framkom i resultatet av denna litteraturstudie så upplever många föräldrar oro och 

rädsla kring sitt barns diabetes, dess behandling och eventuella framtida komplikationer.  

Eftersom diabetes hos barn årligen ökar kommer fler familjer och föräldrar drabbas vilket gör 

att fortsatt forskning är av vikt. Författarna anser att fortsatt forskning är viktigt för att få mer 

kunskap om föräldrars upplevelser för att kunna hjälpa och stötta dem. Genom att klargöra 

upplevelser och problem kan barnens behandling och uppväxt bli bättre då föräldrarna kan få 

mer stöd, kunskap och hjälp i diabetesbehandlingen.  Författarna till den genomförda 

litteraturstudien anser också att forskning kring hur familjer vill bli bemötta är viktigt, samt 

vad föräldrarna önskar och efterfrågar för typ av hjälp och stöd. Forskning bör också 

genomföras angående barnens upplevelse av diabetessjukdomen och vad de önskar för stöd 

från både sjukvårdspersonal, familj och föräldrar. 
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Bilaga 1  

Sökmatris: Sökning i CINAHL den 9 september 2012 

Sökningsnummer Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 (MH) 

Diabetes 

Mellitus, 

Type 1 

 8491    

2 (MH) 

Diabetes 

Mellitus, 

Type 1 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

3647    

3 (MH) 

Parents 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

6240    

4 (MH) 

Life 

Experien

ces 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

3913    

5 Experien

ce 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

30810    

6 Experien

ce* 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

55221    

7 Parent* Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

23220    

8 Family* Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

39055    

9 2 AND 4 Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

16 4 4 3 

10 (2 AND 

4) AND 

(7 OR 8) 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

11 4(3) 0  

11 2 AND 6 Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

202    

12 (2 AND 

6) AND 

(7 OR 8) 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

62 17(4) 7 7 

13 2 AND 3 Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

91 14(6) 2 0 

14 2 AND 3 

AND 4 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

1 1(1) 0  



15 2 AND 3 

AND 6 

Engelskt språk, 

2007 – 2012, 

Peer Reviewed 

16 7(7) 0  

 

Siffran i parentesen visar hur många artiklar av de utvalda som redan har hittats i 

tidigare sökningar/träffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Sökmatris: Sökning i MEDLINE den 15 september 2012 

 

Sökningsnummer Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 (MH) 

Diabetes 

Mellitus, 

Type 1 

 56059    

2 (MH) 

Diabetes 

Mellitus, 

Type 1 

Engelskt språk, 

2007 - 2012 

10592    

3 (MH) 

Parenting 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

3702    

4 (MH) Life 

Change 

Events 

Engelskt språk, 

2007 - 2012 

4695    

5 Parents* Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

72721    

6 Family* Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

181254    

7 Experience

* 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

173653    

8 5 OR 6 Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

239746    

9 2 AND 3 Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

50 2 1 0 

10 2 AND 4 Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

12 0   

11 8 AND 10 Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

6 0   

12 2 AND 4 

AND 8 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

6 0   

13 2 AND 7 

AND 8 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

102 6(1) 5 0 

14 2 AND 6 

AND7 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

50 2 1 1 



15 2 AND 5 

AND 7  

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

75 6(6) 0  

16 2 AND 3 

AND 4 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

0    

17 2 AND 3 

AND 7 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

13 1(1) 0  

18 2 AND 3 

AND 7 

AND 8 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

13 1(1)   

19 2 AND 3 

AND 4 

Engelskt språk, 

2007 – 2012 

 

0    

Siffran i parentesen visar hur många artiklar av de utvalda som redan har hittats i 

tidigare sökningar/träffar. Artiklar som hittats i en föregående sökning i Cinahl har inte 

presenterats i matrisen över sökningar i Medline. 

 

 

 

 

 

 



Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 1(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

Athaseri, S., 

Tilokskulchai, F., 

Patoomwan, A., Grey, 

M., Knafl, K. & 

Suprasongsin, C. (2008) 

Understanding Mothers 

of Children with Type 1 

Diabetes: An 

Investigation of 

Perspective and 

Management. Thai 

Journal of Nursing 

Research, 12(1), 55-69.  

 

 

Thailand 

Att beskriva 

mödrars 

definition av 

deras 

benägenhet, 

beteende 

hantering och 

konsekvenser 

av att ha ett 

barn med 

diabetes typ 1.  

Design: Deskriptiv  

Metod: Kvalitativ 

Population: 

Inklusionskriterier: Mammor till barn mellan 6 

och 12 år, som diagnostiserades för mer än ett 

år sedan. Exklusionskriterier: Mammor till 

barn som led av allvarliga 

diabeteskomplikationer såsom 

diabetesretinopati eller njursjukdom. 

 

Urvalsförfarande: Ett ändamålsenligt urval av 

22 mammor som kom med deras barn 

poliklinisk för uppföljning vid fem olika 

sjukhus i Bangkok, Thailand.  

 

Urval: 22 mammor erbjöds att delta i studien.  

 

Slutliga urvalsgruppen: 22 mammor i olika 

åldrar, med olika grad av utbildning, yrken och 

bakgrund. 21 var buddister. Deras barn var lika 

många flickor som pojkar, med en medelålder 

på 9,95 och deras barn var mellan 6 – 12 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer 

med allmänna frågor om hur mammor 

definierar och hanterar sin situation. Alla 

mammor intervjuades en gång förutom fyra 

stycken som intervjuades två gånger för att 

utöka vissa synvinklar. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Tydligt 

beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. 

Återkommande 

citat vilket ökar 

tillförlitligheten. 

 

 

Svagheter:  

Många av mammorna var rädda för 

diabeteskomplikationer och att de inte 

kunde förutse dessa, men de oroade sig 

även över att ha ansvaret av 

behandlingen. Några mammor 

upplevde lidande pga. sjukdomen, 

både fysiskt och psykiskt. Lidandet var 

relaterat till diabetesvården i vardagen, 

som att ha sett sitt barn få ont av 

injektioner, förbjuda sitt barn att äta 

vad det ville och att hela tiden 

kontrollera sitt barn så att det skötte sin 

vård. Mammorna berättade att diabetes 

blev som en naturlig del i deras vardag 

men även att en del mammor såg sina 

barn som unika. Med unik menade de 

att deras barn var annorlunda i 

jämförelse med friska barn. De hade 

även olika privilegier och blev mer 

uppmärksammade föräldrar, släktingar 

och lärare. Många mammor ansåg att 

diabetesvården blev svår då deras barn 

blev tonåringar och inte följde 

behandlingsanvisningarna.  



Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 2(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

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  

 

 

Storbritannien  

 

Att 

undersöka 

föräldrars 

långsiktiga 

upplevelser 

att ha ett 

barn med typ 

1 diabetes. 

Design: Utforskande. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Föräldrar till barn som hade diagnostiserats med 

diabetes typ 1 för 7 – 10 år sedan. Exklusionskriterier: 

Föräldrar till barn med någon annan kronisk sjukdom 

(t.ex. cystisk fibros). 

 

Urvalsförfarande: Föräldrar som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien identifierades av en 

sjuksköterska som var specialist inom barndiabetes på 

ett hälso- och sjukvårds center i Wales.  

 

Urval: 38 föräldrar erbjöds att delta i studien.  

 

Slutliga studiegruppen: 17 föräldrar (10 mammor, 7 

pappor) till barn som nu är mellan 9 – 23 år.   

 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer som 

fokuserade på föräldrarnas upplevelser att ta hand om 

ett barn under de senaste 7 – 10 åren. Mammor och 

pappor intervjuandes var för sig. Förutom i två familjer 

där föräldrarna ville intervjuas ihop. Samma 

öppningsfråga användes utifrån en intervjuguide.  

 

Analysmetod: intervjuerna transkriberades ordagrant 

och data kodades i kategorier, för att sedan hitta 

likheter och skillnader i föräldrars (mammor och 

pappors) upplevelser. 

Styrkor: 

Datainsamlingen 

och 

analysmetoden 

är tydligt 

beskriven. Det 

återkommer 

citat i hela 

texten (under 

varje kategori) 

vilket ökar 

tillförlitligheten. 

 

Svagheter: 

Det var ett stort 

antal föräldrar 

som inte valde 

att delta. I två av 

familjerna valde 

föräldrarna att 

intervjuas ihop 

vilket kan leda 

till att man 

påverkar och 

påverkas av 

varandras svar. 

Föräldrarna beskrev att de kände 

sorg då deras barn 

diagnostiserades med diabetes. 

Föräldrarna upplevde att 

diabetesbehandlingen var svårt 

till en början, men efter ett tag 

så började de vänja sig med de 

dagliga uppgifterna och de 

började acceptera de nya 

rutinerna. Dock fanns det en del 

föräldrar som aldrig hade 

accepterat diagnosen och 

fortfarande anklagade sig själv. 

Trots att det var länge sedan 

deras barn diagnostiserades kom 

det kritiska tidpunkter som 

gjorde dem ledsna ex. återbesök 

till sjukhuset, injektioner etc. 

Föräldrar oroade sig för framtida 

komplikationer och sjukdomens 

påverkan på deras barns hälsa. 

Föräldrarna hade även svårt att 

överlåta egenvården till barnen 

då de blev vuxna. 



Artikelmatris        Bilaga 2  

         Sid 3(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

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

Abdullatif, H. & 

Moreland, E. (2011). 

Parents´ Experiences 

Supporting Self-

Management of Middle 

Adolescents With Type 1 

Diabetes Melitus. Journal 

of Pediatric Nursing, 

37(6), 304 – 310  

 

 

USA 

Att beskriva 

föräldrars 

erfarenheter i 

relation till att 

främja 

egenvård vid 

diabetes 

mellitus hos 

deras 

tonårsbarn 

med typ1 

diabetes 

mellitus.   

Design: Beskrivande.    

Metod: Kvalitativ. 

Population: 

24 familjer barn & deras föräldrar (föräldrar = biologiska, styv- 

& adoptivföräldrar, mor- & farföräldrar) Inklusionskriterier: 

Familjer inkluderades om de hade levt som en grupp/familj det 

senaste året. Barn mellan 16 – 18 år som hade diagnostiserats 

för ett år sedan. Exklusionskriterier: Familjer exkluderades om 

de inte kunde prata engelska, om tonåringen var gravid, eller 

om tonåringen eller en förälder hade stora beteende störningar 

som kunde påverka studien. Barn med annan sjukdom/ohälsa. 

 

Urvalsförfarande: Lämpliga familjer rekryterades från ett 

barnsjukhus endokrinologi -avdelning under en tre månader 

lång period via brev från tonåringens personlige 

endokrinologiskt och delförsöksledaren, och via personliga 

kontakter under klinikbesöken. 
 

Urval: 24 familjer varav en familj hoppade av. 

 

Slutliga urvalsgruppen: 23 familjer varav 10 biologiska 

familjer med två föräldrar, sju familjer med styvföräldrar, 1 

mor- farföräldrafamilj med två ”föräldrar”, 1 familj med 

biologisk mamma och hennes partner, 4 singel-familjer (3 

singelmammor, 1 singelpappa).  
 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelade intervjuer med en 

förälder, semistrukturerade frågor, intervjurum på en skola för 

sjuksköterskor, öppna frågor, 2 generella frågor, 2 specifika 

frågor.  

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydlig 

datainsamling och 

analysmetod. 

 

Svagheter:  
Deltagarna fick 50 

dollar för att delta 

vilket kan ses som 

en påtryckning för 

att delta. 

De fick även ett 

stipendium för 

resor och måltider.  

Föräldrapar 

(mamma & pappa) 

intervjuades 

tillsammans. 

Föräldrar beskrev ofta 

negativa erfarenheter 

med börda, frustration 

och oro i relation till 

ungdomarnas vård. De 

upplevde vården som 

svår och oro fylld. 

Föräldrarnas oro ökade 

när deras barn var 

hemifrån, då de kände 

att de var tvungna att 

höra med barnen så de 

hade sköt sin kost och 

behandling riktigt. När 

barnen blev 

tonåringar/vuxna ökade 

föräldrarnas oro om de 

verkligen hade förberett 

deras barn ordentligt 

för att kunna klara av 

sin behandling själv. 

Men de kände att de var 

tvungna att släppa taget 

och låta deras barn lära 

sig att ta hand om sig 

själva. Föräldrarna 

upplevde att sjukdomen 

tärde på relationen till 

barnen pga. allt tjat från 

föräldrarna. 



Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 4(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

Haugstvedt,A., Wentzel-

Larsen, T., Rokne, B. & 

Graue, M. (2011). 

Percieved 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, 107 – 

114  

 

Norge  

Att undersöka 

upplevd börda 

och 

känslomässigt 

lidande hos 

mammor och 

pappor till barn 

med typ 1 

diabetes och 

sambandet 

mellan upplevd 

föräldrabörda 

och sorg samt 

faktorer 

relaterade till 

barnet 

Design: Utforskande 

Metod: Kvantitativ 

Population: Mammor och pappor till 161 barn med 

diabetes typ 1. 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn med typ 1 diabetes 

i åldrarna 0-15 år. 

Exklusionskriterier: I en familj med flera barn (som 

uppfyller kriterier) exkluderas de äldre och föräldrars 

upplevelser tas endast angående det yngsta barnet. Barn 

med mognads/åldersdiabetes, barn med bristande 

kontakt med föräldrar och barn som flyttat eller 

temporärt bor hemifrån exkluderas. 

 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval, föräldrar till barn 

(0-15 år) med typ 1 diabetes som följts på ett 

universitetssjukhus i Norge erbjöds att delta i studien. 

 

Urval: Mammor och pappor till 161 barn. 

 

Slutliga urvalsgruppen: Föräldrar till 115 barn (103 

mammor, 97 pappor). För 85 barn svarade både 

mamman och pappan medan det för 18 barn bara var 

mamman som svarade och för 12 barn var det bara 

pappan som svarade. 

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär skickades per 

post. 

 

Analysmetod: Statistisk analys 

 

Styrkor: Endast ett 

litet bortfall. Inga 

mutor eller 

belöningar för att 

delta i studien. 

Identiska 

frågeformulär gavs 

ut. Tydliga 

exklusionskriterier 

 

Svagheter: I familjer 

med fler än ett barn 

med diabetes typ 1 

bads föräldrarna utgå 

från sitt yngsta barn 

när de besvarade 

formuläret vilket ger 

mindre fakta än om 

de hade fått svara på 

ett forumlär per barn.  

 

Både mammor och 

pappor rapporterade att 

den största upplevda 

bördan var relaterade till 

långsiktiga 

hälsoproblem. 

Mammorna rapporterade 

en signifikant större 

börda i samband med 

medicinsk behandling 

och betydligt mer 

känslomässigt lidande än 

papporna. Mammornas 

upplevda börda stod i 

signifikant 

samband/relation med 

känslomässig stress. 

Nattliga blodglukos-

mätningar 

stod i signifikant 

samband med 

föräldrarnas upplevda 

börda, och upplevda 

nattliga hypoglykemier 

stod i signifikant 

samband med 

föräldrarnas 

känslomässiga 

lidande. 



Artikelmatris        Bilaga 2 

         Sid 5(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

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  

 

Taiwan 

Utforska 

grundläggande 

strukturer av 

mödrars 

livserfarenhet 

när de hjälper 

sitt 

lågstadiebarn 

med diabetes 

typ 1 att anpassa 

sig i skolan.  

Design: Utforskande 

 

Metod: Kvalitativ 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Mammor till barn med diabetes typ 

1, vars barn hade diagnostiserats för minst ett år sedan. 

Exklusionskriterier: Framgår ej.  

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval av mammor till 

lågstadiebarn som uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Urval: 14 mödrar varav två valde att inte delta pga. av 

tidsbrist.  

 

Slutliga urvalsgruppen: 12 mödrar mellan 35 – 52 år 

(medelålder 36.5). Alla var gifta och hade olika grad av 

utbildning. Fyra av dem var hemmafruar. Sex familjer 

var kärnfamilj och resten var nykonstruerade familjer. 

Bland de tolv barnen med diabetes var fyra pojkar och 

åtta flickor, medelåldern var 8.4 år (7.3 – 9.2 år). Den 

genomsnittliga tiden med diabetes typ 1 var 3.3 år (2 – 

5.8 år).   

 

Datainsamlingsmetod: Öppna intervjuer 

 

Analysmetod: Fenomenologisk analysmetod 

Styrkor: 

Datainsamling, 

metodanalys och 

urval är tydligt 

beskrivet. En 

pilotstudie har gjort 

innan den riktiga 

forskningen för att se 

om kvalitén på 

intervju 

färdigheterna var bra 

och om frågorna 

täckte upp hela 

syftet. 

Återkommande citat 

ökar studiens 

tillförlitlighet. 

 

Svagheter: 

Inga 

exklusionskriterier 

framkommer. 

När barnen började 

grundskolan började 

mammorna att oroa sig 

för deras barns säkerhet. 

De oroade sig för 

faktorer som; brist på 

lärare, brist på omsorg, 

deras barns fysiska 

säkerhet och anpassning 

till skolan. 

Mammorna upplevde 

även sorg när andra barn 

inte ville leka med deras 

barn. Mammorna insåg 

att ”släppa taget” var bra 

för deras barns 

självständighet. 

Mammorna insåg att 

deras egna attityder kring 

sjukdomen påverkade 

barnen. Därför lärde de 

barnen att känna igen 

tecken och symtom på 

hypoglykemi. Inom 

familjen försökte de 

skapa en normal uppväxt. 
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

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  

 

Storbritannien  

Syftet är att 

utforska och 

beskriva barns 

och föräldrars 

upplevelse att 

leva med 

diabetes typ 1 

från diagnos 

och framåt. 

Design: Utforskande & beskrivande 

Metod: Kvalitativ 

Population: 

Inklusionskriterier: Barn med diabetes typ 1 och 

deras föräldrar. Barn som var fyra år eller äldre. 

 

Exklusionskriterier Framgår ej.  

 

Urvalsförfarande: En deltids studerade 

sjuksköterska som var barndiabetesspecialist 

gjorde ett ändamålsenligt urval av 10 barn och 

deras föräldrar från Saint Mary´s Hospital i 

Manchester.  

 

Urval: 10 barn och 11 föräldrar. 

 

Slutliga urvalsgruppen: 10 barn som var mellan 

4 – 17 år och som hade diagnostiserats med 

diabetes 10 månader – åtta år sedan. 11 föräldrar 

(10 mammor och en pappa). Barnen var från olika 

kulturer. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella konversations intervjuer. Samma 

frågor användes till föräldrarna och barnen. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk metod för 

tematisk kodning användes. (tematisk analys) 

Styrkor: 

Datainsamlingen 

och analysmetoden 

är tydligt beskriven. 

Intervjuerna gjordes 

även i familjens hem 

vilket 

förhoppningsvis 

skapade en trygghet 

hos föräldrar och 

barn. Det 

återkommer citat 

under hela texten 

vilket ökar dess 

tillförlitlighet.  

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier 

framkom ej. 

Föräldrar upplevde det svårt att 

skapa en balans mellan att vara 

intresserad och försöka att styra 

deras barns egenvård. 

Föräldrarna blev oroliga att 

deras barn ansåg att andra saker 

var mer meningsfulla än deras 

diabetesvård. Trots barnets 

ålder och förmåga att ta hand 

om sin diabetesvård själva, 

kände en del föräldrar ett behov 

och en skyldighet att 

kontrollera sina barn att de var 

okej. Föräldrarna upplevde 

många förluster som bland 

annat förlust av deras tidigare 

friska barn och frihet, detta 

medförde en sorg hos 

föräldrarna. De beskrev ofta 

diabetes som en ”smärta”. Över 

tid blev föräldrarna bekanta 

med sjukdomen och de ansåg 

det som vanligt och normalt att 

leva med den. 
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         Sid 7(11) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mitchell, S. J., Hilliard, M. 

E., Mednick, L., Cogen, F. 

R. & Streisand, R. (2009). 

Stress Among Fathers of 

Young Children With Type 1 

Diabetes. Families, Systems, 

& Health, (27)4, 314 – 324  

 

USA 

Beskriva 

föräldraskap 

och stress 

bland några 

utvalda pappor 

till unga barn 

har 

diagnostiserats 

med diabetes 

typ 1. 

Design: Beskrivande 

Metod: Kvantitativ 

Population: Inklusionskriterier: Föräldrar till barn 

mellan två – sex år, att alla barn hade diagnostiserats 

med diabetes typ 1 för minst sex månader sedan. Att 

papporna pratar engelska. Exklusionskriterier: Andra 

kroniska sjukdomar eller annan utvecklande diagnos. 

 

Urvalsförfarande: En lista över barn som uppfyllde 

inklusionskriterier erhölls från en diabetes klinik vid 

ett barnsjukhus i en stor mid-Atlantic stad. 

Föräldrarna kontaktades vi e-post och ett uppföljande 

telefonsamtal av en utbildad forskningsassistent.  

 

Urval: 43 pappor som var en delmäng av en större 

beskrivande studie av föräldrar till 78 barn med 

diabetes typ 1.  

 

Slutliga urvalsgruppen: 43 pappor mellan 29 – 56 

år (m= 38.3 år, SD=5.4 år). Majoriteten av papporna 

hade gymnasieutbildning (84%) och familjen hade 

en årsinkomst på över 75.000 dollar (78%). Alla 

pappor var nästan gifta (98%) och arbetade utanför 

hemmet på heltid (98%).  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär.  

 

Analysmetod: Beskrivande statistisk  

Styrkor: Tydliga 

inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Tydlig datainsamling 

och analysmetod. 

 

Svagheter: Familjer 

som deltog fick ett 

presentkort på 10 

dollar och en 

barnbok om diabetes 

som tack. 

 

Pappor rapporterade en 

relativt hög nivå av 

självkänsla och hopp i 

relation till deras barns 

sjukdom och de oroade sig 

inte heller speciellt mycket 

för att deras barn skulle få 

komplikationer som 

hypoglykemi eller ångest. 
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

Smaldone, A. & Ritholz, 

M. (2011). Perceptions of 

Parenting Children With 

Type 1 Diabetes Diagnosed 

in Early Childhood. 

Journal of Pediatric Health 

Care, 25(2), 87 – 95  

 

USA 

Utforska 

uppfattningar 

om 

psykosociala 

anpassningar i 

uppfostran av 

barn med 

diabetes typ 1 

från diagnos 

tills 

barndomen.  

Design: Utforskande 

Metod: Kvalitativ 

Population: 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn som hade 

diagnostiserats med diabetes typ 1 innan fem års 

ålder. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Föräldrar som uppfyllde 

inklusionskriterierna valdes ut strategiskt från ett 

dagsläger för barn med diabetes i Sufflok Country, 

New York. Föräldrar som hade valt att deltagit 

rekryterade även genom att tipsa andra föräldrar om 

studien.   

 

Urval: 14 föräldrar och 11 barn. 

 

Slutliga urvalsgruppen: 14 föräldrar varav tre 

mammor, tre pappor, fyra föräldrapar och 11 barn i 

åldern 11.1 ± 3.5 år. Barnen hade haft diabetes i 8.0 ± 

3.7 år. En av mammorna hade två barn med diabetes 

och en annan mamma hade själv haft diabetes i 25 år 

innan hennes barn fick diabetes. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer med 

öppna frågor, en intervjuguide användes. Innan 

intervjun hade föräldrarna fyllt i en enkät för att få 

fram demografiska egenskaper, information om hur 

länge barnet hade haft diabetes och vilken typ av 

behandling barnet hade. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 

Intervjuerna gjordes i 

deltagarnas egna hem 

vilket 

förhoppningsvis 

skapade en trygghet 

hos föräldrar. Det 

återkommer citat 

under hela texten 

vilket ökar dess 

tillförlitlighet. 

 

Svagheter: 
Exklusionskriterier 

framgår ej. 

Deltagarna fick 50 

dollar för deras 

deltagande. 

Föräldrarna beskriv att de vid 

diagnostiseringen upplevde 

rädsla över att de inte trodde 

de kunde anpassa sig till 

sjukdomen och vad den 

innebar. En förälder uttryckte 

att deras barn hade tagits 

ifrån dem och ersatts med ett 

nytt som de inte kunde ta 

hand om. Föräldrarna oroade 

sig för hur det skulle gå när 

deras barn blev äldre och 

skulle vara med om nya 

erfarenheter och hur de 

skulle hantera dessa. De 

oroade sig även över hur 

deras barn skulle klara av att 

ta hand om sig själva när de 

blev äldre. När det gällde 

deras barn och när de var i 

skolan oroade de sig för 

personalens kompetens. 

Föräldrarna hade även svårt 

att anförtro vården över deras 

barn till någon annan. 

Föräldrarna oroade sig för 

diabeteskomplikationer. De 

ansåg även att emotionellt 

stöd är viktigt till föräldrarna. 
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land, år 

Syfte Design Värdering Resultat 

Streisand, R., Mackey, E. R., 

Elliot, B. M., Mednick, 

L.,Slaughter, I. M., Turek, J. 

& Austin, A. (2008). 

Parental anxiety and 

depression associated with 

caring for a child newly 

diagnosed with type 1 

diabetes: Opportunities for 

education and counseling. 

Parent Education and 

Counseling, 73, 333 – 338 

 

USA 

Undersöka 

demografiska 

och kliniska 

egenskaper, 

såsom 

föräldraskaps-

relaterad börda 

och av föräldrar 

utförd egenvård 

vid 

diabetesbehandli

ng av sina barn 

med 

nydiagnostiserad 

typ 1-diabetes, 

som är 

förknippad med 

föräldrarnas 

ångest och 

depression 

Design: Utforskande 

Metod: Kvantitativ 

Population: 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn som 

diagnostiserats med typ 1 diabetes och som får 

vård på ett stort privat barnsjukhus i mid-Atlantic 

regionen i USA. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande: Ett bekvämlighetsurval på 129 

föräldrar till barn med typ 1 diabetes gjordes. 

Detta efter att dessa föräldrar frivilligt deltagit i en 

diabetesutbildning och därefter erbjudits vara med 

i studien.  

 

Urval: 129 mammor och pappor.  

 

Slutliga urvalsgruppen: 102 stycken tackade ja 

till deltagande och skickade tillbaka enkäten via e-

post inom 1 – 4 veckor. Föräldrarna hade en 

årsinkomst mellan 25 000 – 150 000 dollar, 59% 

av föräldrarna hade en årsinkomst på 75 000 dollar 

eller mer. Föräldrarnas ålder var mellan 20 – 61 år 

(m=40.2). Majoriteten av föräldrarna var mammor 

(62.61%), 90.88% var gifta.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik 

Föräldrar som av 

någon anledning inte 

lyckats svara på 

frågeformuläret men 

som samtyckt till att 

delta i studien följdes 

upp via telefon. 

Urvalsgruppen är 

tydligt beskriven. 

 

Svagheter: 
Föräldrarna fick ett 

presentkort på fem 

dollar som tack för 

deras tid och 

deltagande. 

Exklusionskriterier 

finns ej beskrivna. 

Föräldrarnas upplevda 

depression och ångest var 

associerad med en ökad 

svårighetsgrad gällande 

föräldraskaps relaterad börda 

och det fanns ett samband att 

depression skulle vara 

relaterat till lägre självkänsla 

vid diabetesvården. 

Mammor upplevde mer 

ångest och depression än 

papporna relaterat till deras 

barns nya diagnos. Yngre 

föräldrar visade sig ha en 

högre grad av stress relaterat 

till deras barns diabetes än 

äldre föräldrar. 
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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  

 

Sverige 

Syftet var 

att 

förklara 

familjers 

erfarenhet 

av 

diabetes 

ett år efter 

att ett 

barn 

diagnostis

erats med 

diabetes 

typ 1.  

Design: Hermeneutisk och fenomenologisk  

Metod: Kvalitativ  

Population: 

Inklusionskriterier: Barn över 7 års ålder. Svensktalande familjer. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urvalsförfarande: Konsekutivt utvalda familjer som uppfyllde 

inklusionskriterierna, där ett barn nyligen hade diagnostiserats med 

diabetes förfrågades att delta inom 2 veckor efter diagnos. 

Urval: 12 familjer varav en familj föll bort inför den andra 

intervjun pga. att barnet vägrade att delta. Detta resulterade i 11 

familjer (11 mammor, 10 pappor, 11 barn och sex syskon). 

 

Slutliga urvalsgruppen: 21 föräldrar (11 mammor och 10 pappor), 

11 barn (fem pojkar och sex flickor) och sex syskon (fyra pojkar 

och två flickor). Mammornas ålder var mellan 31 – 46 år (median 

41), pappornas ålder var mellan 31 – 52 år (median 43.5 år), barnen 

var från 9 – 14 års ålder (median 11) och syskonen var mellan 11 – 

18 år (median 13). Familjerna bestod av två singel föräldrar, två 

rekonstruerade familjer, två ogifta par och fem gifta par. I två av 

familjerna hade en förälder diabetes och i en av familjerna var båda 

föräldrarna invandrare från två olika länder.  

Datainsamlingsmetod: Individuella konversations intervjuer ett år 

efter diagnosen. 

Analysmetod: Varje intervju transkriberades ordagrant. Fraser i 

varje intervju ströks under och preliminära teman skrevs i 

marginalen i texten. Sedan gjordes övergripande teman och sub-

teman. Analysen flyttades fram och tillbaka mellan sub-teman och 

de övergripande teman tills enighet uppnåddes. 

Styrkor: 

Familjerna fick 

själva välja plats 

för intervjun för att 

känna sig trygga 

och säkra. 

Återkommande 

citat i texten ökar 

dess tillförlitlighet  

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framkommer ej. 

Ett år efter att barnet 

diagnostiserats med 

diabetes beskrev 

föräldrarna att livet mer 

eller mindre var som 

det var innan 

diagnosen, med 

skillnaden att de hela 

tiden var medvetna om 

sjukdomens ständiga 

närvaro. Det var viktigt 

enligt föräldrarna att 

deras barn kände sig 

lika friskt som övriga 

barn. Pappor hade det 

svårare att tänkta sitt 

barn som sjukt och 

föredrog att se sitt barn 

som friskt. Föräldrarna 

kände ett behov av att 

uppfostra sina barn till 

oberoende individer 

som har kontroll över 

sin sjukdom. Föräldrar 

kände ett behov av att 

kontrollera att allt var 

okej med deras barn. 

Föräldrar upplevde oro 

över sjukdomen och 

dess komplikationer. 
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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  

 

Sverige 

Att 

belysa/klargör

a dagliga 

erfarenheter 

hos 

familjemedlem

mar tre år efter 

att ett barn har 

blivit 

diagnostiserat 

med typ 1 

diabetes. 

Design: Beskrivande   

Metod: Kvalitativ 

Population:  

Inklusionskriterier: Barn var sju år eller äldre, att diagnosen 

var diabetes typ 1 och att familjen kunde prata och förstå 

svenska. Syskon som var sju år eller äldre. 

Exklusionskriterier: Framgår ej.  

 

Urvalsförfarande: De första 12 familjerna som stämde 

överens med inklusionskriterierna tillfrågades att delta i 

studien inom två veckor efter diagnos. (konsekutivt)  

 

Urval: 12 familjer valde att delta varav en familj föll bort 

pga. att det drabbade barnet avböjde att delta pga. av en 

annan sjukdom. Detta resulterade i 11 familjer. I tre olika 

familjer var en pappa och två syskon bort resta vid den 

tredje intervjun och kunde därför inte delta.  

 

Slutliga urvalsgruppen: Nio pappor mellan 33 – 54 år (md 

45 år), 11 mammor mellan 33 – 48 år (md 43 år), 11 barn 

med diabetes varav fem pojkar och sex flickor mellan 11 – 

16 år (md 13 år), tre bröder och en syster mellan 13 – 16 år 

(md 14). I två av familjerna hade en förälder diabetes och i 

en familj var båda föräldrarna immigranter.  

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer med 

familjemedlemmarna tre år efter diagnosen.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Tydliga 

inklusionskriterier. 

Tydlig 

datainsamling och 

analysmetod. 

Återkommande 

citat vilket 

förtydligar och ökar 

tillförlitligheten. 

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier 

framkommer.  

Föräldrarna beskriv att 

deras barns diabetes var 

djupt rotad i deras vardag 

och att de var tvungna att 

ständigt göra planer för att 

få vardagen att fungera. 

Föräldrar upplevde en 

konstant oro över att deras 

barn skulle drabbas av 

hypoglykemi, speciellt 

nattetid och perioder med 

obalanserat blodsocker 

skapade en frustration hos 

föräldrarna. Föräldrar 

upplevde att med ökad 

kunskap om diabetes 

kunde de slappna av mer 

och mer samt känna sig 

trygga. Föräldrarna kände 

även ett behov av att 

behöva lägga över mer 

och mer ansvar på barnet 

desto äldre det blev. De 

kände dock ett behov att 

alltid kontrollera sitt barn 

att det var okej, samtidigt 

som de ville lämna över 

ansvaret. De upplevde det 

svårt att ”släppa taget” 

helt. 



 


