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Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är orsakad av en kraftig eller 

totalt nedsatt insulinproduktion. Insulinet reglerar blodsockernivån och vid obalans kan det 

medföra allvarliga tillstånd och komplikationer. En kronisk sjukdom medför en omställning 

av levnadsvanor och skapar ett beroende av hjälp.  
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av att ha barn med 

diabetes mellitus typ 1.  
Metod: Denna litteraturstudie gjordes utifrån en systematisk metod med en beskrivande 

design. Underlaget för resultatet utgjordes av nio artiklar där samtliga analyserades med 

inspiration av innehållsanalys. Målgruppen för studien var föräldrar till barn upp till 12 år 

med diabetes typ 1.  
Resultat: Många föräldrar var oförberedda på sitt barns diagnos och blev chockade i samband 

med diagnostillfället. Föräldrar upplevde en förlust av sitt barns hälsa, frihet, spontanitet samt 

normalitet vilket fick dem att börja klandra sig själva för det som har hänt. Barnets 

diabetesvård skapade känslor som stress, ångest, rädsla för hypoglykemi och ett bristande 

självförtroende hos föräldrarna. Relationen mellan föräldrarna och barnet påverkades av 

sjukdomen. En god samverkan mellan föräldrarna underlättade diabetesvården. Det kunde 

finnas brist på förståelse från omgivningen såsom förskola och skola gällande barnets 

sjukdom. Föräldrarnas vardag underlättades av stödgrupper där de kunde prata öppet om sina 

känslor. Föräldrarna hade en oro för barnets möjligheter i framtiden.  
 

Sökord: Barn, diabetes mellitus typ 1, föräldrar, upplevelser   
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes mellitus typ 1 

Globalt sett av de barn och unga som insjuknar i diabetes i åldern 0-18 år, får 98 % av dem 

diagnosen diabetes mellitus typ 1. Prevalensen av diabetes typ 1 i åldern 0-14 år är mycket 

högre i Sverige, Finland och Norge än i resten av världen, där Sverige har en prevalens på 

41/1000 invånare (International Diabetes Federation, 2011). 

Diabetes typ 1 uppstår när produktionen av hormonet insulin är otillräcklig eller obefintlig. 

Insulin är ett av flera hormoner som reglerar blodsockret genom att släppa in det i olika celler 

(Sand, Sjaastad & Haug, 2009). När blodsockret släpps in i cellerna kan energi lagras eller 

byggas upp. Diabetes typ 1-patienter får lättare en hög blodsockernivå (hyperglykemi) än 

friska personer på grund av insulinbristen (Dahlquist, 2006). Hos ett barn sker insjuknandet i 

diabetes hastigare desto yngre barnet är och symptomen är mer dramatiska i jämförelse med 

vuxna. Det kan vara svårare att diagnostisera barnet, då det kan ha haft en infektion nyligen 

där feber kan vara orsak till minskad vikt. Diagnosen fastställs efter att sjukdomshistoria, 

blodprov och urinprov tagits (Ludvigsson, Hanås, Åman, 2010). Symptomen hos vuxna och 

barn är ökad ökad törst, viktnedgång, trötthet (Dahlquist, 2006; Ludvigsson et al., 2010). Utan 

behandling kan detta leda till medvetslöshet och slutligen död (Bolinder, 2010).  

En hög blodsockernivå kan uppstå vid misskötandet av kosten eller behandlingen. En låg 

blodsockernivå (hypoglykemi) uppstår då personen inte ätit på länge eller injicerat för mycket 

insulin, vilket uttrycks i symptomen trötthet, hjärtklappning, blekhet, darrningar och ibland 

aggression (Dahlquist, 2006).  Detta kan, obehandlat, leda till avsvimning och 

epilepsiliknande anfall vilket är livshotande (Sand et al., 2009). För att undvika för högt eller 

för lågt blodsocker krävs oftast insulinbehandling med sprutor eller pump, regelbundna 

blodsockerkontroller, noggrann planering av måltider samt kunskap om adekvat kost. En 

eftersträvan är att dessa delar ligger i jämnvikt för att för att uppnå en stabil blodsockernivå 

(Dahlquist, 2006). Sena komplikationer av sjukdomen kan uppstå i form av 

cirkulationsrubbningar samt skador på njurar och nerver (Sand et al., 2009).  

1.2 Definition av föräldrar och barn 

Förälder definieras enligt Norsteds svenska ordbok (2004) som “någon som är mor/far till en 

viss person” och Bonniers svenska ordbok specificerar detta ytterligare med “Biologisk 

mor/far” (Malmström, 2006). Enligt Lidén (2009) vårdas de flesta barn hemma idag trots att 

de har komplexa sjukdomar. Detta medför att föräldrarna blir mer eller mindre som experter 

på att hantera omvårdnaden och den avancerade medicinska tekniken. Föräldrarna även är 

barnets primära, känslomässiga stöd. 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] används begreppet barn på individer mellan födseln och 

vuxen ålder. Begreppet barn används främst upp till puberteten som för flickor är cirka 8–13 

år och för pojkar cirka 9–14 år. Därefter kallas barnen oftast för ungdomar upp till vuxen 

ålder som definieras som att individen har utvecklats färdigt dock utan hänvisningar till 

åldersgräns. Vilken ålder som begreppet barn omfattar skiljer sig åt i olika sammanhang, 
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exempelvis i juridiska sammanhang (Lindquist, 2013). Förenta Nationernas [FN] 

Barnkonvention definierar barn som en person fram till 18 år (Utrikesdepartementet, 

Regeringskansliet, 2005). 

 

1.3. Att leva med en kronisk sjukdom 

En kronisk sjukdom är obotlig, livslång och dold med en prognos och behandling som ofta är 

oviss då sjukdomsförloppet skiftar i episoder (Hansson Scherman, 1998). Behandlingen hos 

barn och vuxna skiljer sig åt då barnet på grund av sin omognad kan vara svårbehandlat. 

Diagnosen kan innebära en kris för barnet om det är tillräckligt moget för att förstå och 

därmed måste lära sig att hantera sin sjukdom. Det tilltagande kravet på barnets ansvartagande 

kan därmed ske tidigt i barndomen. Vid diagnosen upplever föräldrar oro, besvikelse och 

ambivalens. Deras oro kretsar kring orsaken till sjukdomens uppkomst, hur den ska hanteras 

samt hur framtiden kommer utveckla sig (Ludvigsson et al., 2010). Efter en diagnostisering av 

en kronisk sjukdom skiljer sig det förflutna från nuet och därmed kan personligheten 

förändras så markant att personen kan uppleva en förlust av sin personlighet.  

En kronisk sjukdom måste levas med och kan upplevas som inkräktande på livet för att den 

kräver en omställning av levnadsvanor. Det krävs stora insatser för att lindra sjukdomen vilket 

kan leda till sorg, oro och fysiskt lidande (Hansson Scherman, 1998). Barn utvecklas mycket 

både mentalt, emotionellt och fysiskt vilket kräver en hög energimängd för att dess utveckling 

ska ske normalt. Barn kan ha svårt att anpassa sig till den kost som krävs vid diabetes då det 

inte har lärt sig att acceptera matens konsistens eller smak. Barnet förstår inte alltid 

innebörden av intervallerna mellan måltiderna eller innehållet i maten och kan inte alltid 

koppla dessa till sjukdomen. Ett exempel är att intaget av sötsaker måste till en viss del 

begränsas. Barnet kan även ha svårt att förstå innebörderna av regelbundna 

blodsockerkontroller, insulininjektioner, motion, samt den generella planering över dagen 

som anpassas efter sjukdomen. Barnets brist på förståelse kan avhjälpas om barnet exempelvis 

får åka på läger med andra diabetessjuka barn (Ludvigsson et al., 2010).  

I skolan krävs det att sjuksköterskan och lärarna stödjer barnet, övervakar barnet och 

eventuellt assisterar den praktiska diabetesvården (Ludvigsson et al., 2010). Sjukdomen samt 

hjälp från olika instanser kan påverka det sociala livet. Sjukdomen kan upplevas som en 

bristande jämnvikt mellan vad personen vill och kan utföra av de vardagliga aktiviteterna. 

Mellan 5-11 år utvecklas personligheten i högsta grad och det sociala nätverket får en stor 

betydelse i barnets liv. Barnet inser dock det inte är som andra barn, då dess kostinnehåll 

skiljer sig åt och har barnet har ett annat tidschema, vilket kan påverka starkt på det sociala 

livet och självkänslan Barnets försök att visa normalitet kan uttrycka sig i att barnet faller för 

grupptryck att äta godis när vännerna gör det. Sjukdomen med dess behandling kan upplevas 

som stigmatiserande, styra mot ett socialt utanförskap och att personen för en omedveten 

kamp mot stigmatiseringen för att vilja ses som frisk (Hansson Scherman, 1998). Ludvigsson 

et al. (2010) lägger vikt vid att det är viktigt att sätta sig in i barnets livsvärld för att behandla 

med framgång. 
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Olika människor kan se samma sjukdom på olika sätt. Hur en person ser på sin sjukdom avgör 

hur den hanteras (Hansson Scherman, 1998). Sjuksköterskans uppgift vid första mötet med 

föräldrarna och barnet är att stödja föräldrarna, lyssna på dem samt svara på frågor för att 

trösta och ge dem en tro på framtiden. En kontinuerlig kontakt sker därefter mellan 

föräldrarna och sjuksköterskan. I kontakten sker en dialog med frågor och svar, samt ett 

empatiskt stödjande av sjuksköterskan. Föräldrar utbildas i att identifiera symptom på låg 

respektive hög blodsockernivå hos barnet, riktlinjer för kost samt tekniker vid 

insulininjektioner och blodsockerkontroller. Att identifiera en ej adekvat blodsockernivå är 

viktigt då många barn inte känner av eller kan uttrycka låg respektive hög blodsockernivå. 

(Ludvigsson et al., 2010). Information som ges tidigt till föräldrar samt en god 

kommunikation ökar delaktigheten och känslan av trygghet hos föräldrarna. Föräldrar har 

således uttryckt att de önskar stöd i form av uppföljningar och utbildningar samt ett 

respektfullt bemötande av sjuksköterskan (Östlinder, 2004). Sjuksköterskan ska finnas 

tillgänglig via telefon när familjen har lämnat sjukhuset (Ludvigsson et al., 2010). Enligt 

Bolinder (2010) bör även sjuksköterskan på skolan stödja föräldrarna i samarbetet kring 

barnets diabetesvård.  

1.4 Teoretisk ram 

I Benner och Wrubels (1989) omsorgsteori är ”caring” det centrala begreppet, som översätts 

bäst till “att bry sig om”. Benner och Wrubels omsorgsteori fokuserar i denna litteraturstudie 

på relationen mellan en förälder och dess barn. Studien kommer att beskriva hur föräldrar 

upplever sin nya livssituation utifrån att ha ett diabetessjukt barn.  

Benner och Wrubel (1989) definierar fyra karakteristiska egenskaper som människan innehar: 

angelägenheter eller speciella intressen (concerns), bakgrundsförståelse (meaning of being), 

kroppslig intelligens (embodied knowledge), samt att möta situationer (encounter situations) 

(Kirkevold, 2000). Kroppslig intelligens innebär att personens kunskap bildas genom egna 

känslor och sinnesuttryck, från exempelvis att känna igen ett bekant ansikte eller ett objekt till 

att kunna röra kroppen omedvetet. Författarna anser att kroppen och själen inte är två separata 

delar utan att de ständigt påverkas av varandra. Situation-begreppet handlar om att människan 

möter varje situation utifrån det som är meningsfullt för honom eller henne (Benner & 

Wrubel, 1989).  

Benner och Wrubel (1989) menar att omsorg är grunden för allt mänskligt liv. Omsorg 

förutsätter att någon eller någonting utanför personen har en speciell betydelse och skapar en 

personlig angelägenhet eller ett intresse hos personen. Denna angelägenhet utgör grunden för 

vad som är viktigt eller mindre viktigt för personen. Fastställandet av dessa intressen och 

betydelser bestämmer i sin tur vad som utgörs som stressfullt och vad som gör personen 

sårbar. Den personliga angelägenheten påverkar hur personen upplever saker som stressfulla 

eller mindre stressfulla. Personen upplever stress och sårbarhet när den håller på att förlora 

något betydelsefullt, och enbart efter detta konstaterande kan en medveten eller omedveten 

hantering vara möjlig (Benner & Wrubel, 1989). 

Stress är en erfarenhet efter att ett sönderfall har skett i livet. Ett sönderfall i ens liv kan 

exempelvis vara en diagnos på en allvarlig sjukdom. Coping eller anpassning är hur personen 
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bemästrar detta i livet. Den bakgrundsförståelse som personen har i kombination med vad 

denne upplever som stressfullt påverkar förmågan att bemästra och möta sin situation. En ny 

händelse i livet kan innebära att personen måste använda sig av gamla erfarenheter men 

ibland krävs det också att han eller hon skapar nya strategier (Benner & Wrubel, 1989).  

1.5 Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en kronisk och komplicerad sjukdom som kräver avancerad vård. Föräldrar 

har första och största ansvaret i vårdnaden av sitt barn samt hanteringen av sjukdomen. Denna 

omsorg skapar stress och upplevelser som de bemästrar på olika sätt. För det ska vara möjligt 

för sjuksköterskan att ge föräldrar ett betydelsefullt stöd, behöver de skapa en djupare 

förståelse för föräldrarnas upplevelser. På så vis kan de ta hänsyn till deras enskilda 

situationer och personanpassa hjälpen. 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av att ha barn med diabetes 

mellitus typ 1. 

2.1 Frågeställningar: 

Vilka erfarenheter har föräldrar av att ha ett barn med diabetes typ 1? 

Hur hanterar föräldrar sina upplevelser av att ha ett barn med diabetes typ 1? 

3. Metod 

3.1 Design 

Detta är en deskriptiv litteraturstudie med systematisk metod, där syftet var att beskriva 

upplevelser och erfarenheter för att tolka och skapa förståelse för dem (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

3.2 Sökstrategi 

Databaserna valdes ut efter dess motsvarighet till arbetets syfte. Därmed valdes Cinahl och 

Pubmed då de innehöll medicin och omvårdnad som huvudämnen, och Psycinfo för att där 

publiceras artiklar inom psykologi och omvårdnadsvetenskap (Willman et al., 2011). Sökord 

valdes ut utifrån meningsbärande ord i syftet. De meningsbärande orden var barn, diabetes 

mellitus typ 1, föräldrar samt upplevelser (se Tabell 1). Synonymer på svenska söktes upp och 

översattes sedan till engelska som kontrollerades mot databasernas respektive ämnesord.  

Tabell 1.  De använda sökorden med dess motsvarigheter i de övriga databaserna 

Cinahl #1 Cinahl #2 Pubmed Psycinfo 

(Cinahl Headings)  (Cinahl Headings) (MeSH-ord) (Thesaurus) 

Parents 
Psychosocial Factors 

Parents Parents 

Child + subheadings Child  - 

Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus 

Life Experiences   - Life Change Events  - 

OR 

 

OR   
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Adaption, Psychological - Adaption, Psychological Emotional adjustment 

  

  

OR 

   Coping behavior 

 

En begränsning i sökningen gjordes till engelsk text då det är det språk som majoriteten av 

artiklarna i de valda databaserna är publicerade på (Forsberg & Wengström, 2008). 

Begränsning för sökningen gjordes till tidsperioden 2002-01-01 till 2013-01-01. Peer Review 

valdes i databaserna Cinahl och Psycinfo för att enbart få med vetenskapligt granskade 

artiklar, dock inte i databasen Pubmed då artiklarna granskats vetenskapligt innan de 

publiceras i databasen (Forsberg & Wengström, 2008). Ämnesorden söktes först separat med 

alla de angivna avgränsningarna. Samtliga ämnesord kombinerades sedan med de booleska 

termerna OR för synonymerna och AND för att kombinera synonymerna med de övriga 

ämnesorden enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De använda sökorden i denna 

studie sökstrategi representerar de relevanta ämnesorden i respektive databas, se även Bilaga 

1. 

3.3 Urvalstrategi 

I första hand lästes titlarna i sökresultatet, sedan sammanfattningarna för att se om innehållet 

var relevant, och slutligen lästes samtliga artiklar i sin helhet. Dubbletter upptäcktes och 

sorterades ut efter lästa abstrakt. Inklusionskriterier i alla urvalssteg var att artiklarna svarade 

mot syftet och frågeställningarna. Artiklarna skulle ha fokus på föräldrarnas upplevelser, 

erfarenheter och hantering av att ha barn med diabetes mellitus typ 1 samt att barnen var högst 

12 år. Ingen hänsyn gjordes till föräldrars kön eller vårdnadsgrad (gemensam, delad eller egen 

vårdnad).  

Exklusionskriterier var review-artiklar, artiklar med fokus på medicinsk utrustning, barnens 

upplevelser eller hantering av sjukdomen. Artiklar som speglade skolans arbete för barnet och 

risk för insjuknande i diabetes innan barnet har fått en diagnos exkluderades. Studier med 

barn som hade en ytterligare kronisk sjukdom exkluderades. Artiklar som inte togs med i 

studien var på grund att det inte gick särskilja mellan föräldrars och barnets upplevelser, samt 

om artikeln utgick mestadels från föräldrar med tonåringar. Samtliga artiklar lästes sedan 

grundligt och kvalitativa samt kvantitativa artiklar granskades kritiskt utifrån kvalitétsmallar 

ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Trots åldersavgränsning återfanns artiklar som innehöll barn som var äldre än 12 år efter lästa 

sammanfattning. Några av dessa artiklar ingick i underlaget för denna litteraturstudie. Barnens 

ålder framgick inte i alla artiklarnas sammanfattningar. Totalt nio artiklar av både kvantitativ 

och kvalitativ sort valdes ut som underlag till denna litteraturstudie, se även Bilaga 2. 

3.4 Etiska aspekter 

Alla artiklar som inkluderats har redovisats i detta arbete. En objektivitet från författarna av 

denna litteraturstudie har arbetats mot samt att båda författarna har diskuterat tolkningen av 

artiklarna för att inte fabricera eller förvränga data (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Kravet för att inkludera artiklarna var att 

de skulle ha ett etiskt godkännande från ett vetenskapligt, etiskt råd. 
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3.5 Analysmetod 

En kvalitativ, manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) 

genomfördes i denna litteraturstudie. Samtliga artiklars resultat lästes igenom i sin helhet av 

båda författarna för att kunna bilda en egen uppfattning av innehållet. De meningsbärande 

enheterna som var relevanta för syftet och frågeställningarna markerades och valdes ut. Dessa 

översattes till svenska i ett separat dokument och bearbetades till en mer hanterbar form. De 

meningsbärande enheterna kodades för att enklare se likheter. Dessa fördelades i grupper och 

sorterades därefter i kategorier. Ur några kategorier växte sedan subkategorier fram. 

Kategorierna och subkategorierna utgör rubrikerna i arbetet och är därför redovisade efter den 

ordning de återfinns i arbetet, se även Tabell 2. Graneheim och Lundman (2004) skriver att 

kategorierna inte fick ha data som kan falla under fler än en kategori och därför lästes data 

igenom flera gånger för att uppnå detta.  

Tabell 2.  Kategorier och subkategorier i denna litteraturstudie 

Kategorier Subkategorier 

Föräldrars upplevelser vid diagnos - 

Upplevelse av skuld och sorg - 

Upplevelse av stress - 

Föräldrars erfarenheter av diabetesvården - 

Föräldrars upplevelse av relationen till barnet - 

Samverkan mellan föräldrar - 

Föräldrars upplevelse av omgivningen 
Stöd från förskola och skola 

Stödgrupper 

Föräldrars tankar och känslor om framtiden - 

4. Resultat 

4.1 Föräldrars upplevelser vid diagnos 

Studien gjord av Lowes, Gregory och Lyne (2005) visade att många föräldrar var oförberedda 

på barnets diagnos. Lowes et al. fann att en del föräldrar haft en omedveten oro på grund av 

misstankar om sjukdomen innan diagnosen men fortsatte trots detta koppla ihop sitt barns 

symptom med andra mindre allvarliga sjukdomar. Samtliga barn i Lowes et al. studie var i 

övrigt friska och hade endast utvecklat de tidiga symptomen på diabetes innan 

diagnostiseringen (Lowes et al., 2005). Majoriteten av föräldrarna i Smaldone och Ritholz 

(2011) studie beskrev besvär som sömnlöshet, irritabilitet och utslag hos barnet före 

diagnosen, men upplevde vid läkarbesök att de inte fick gensvar och blev klandrade för dåliga 

kunskaper i uppfostran. Lowes et al. (2005) beskriver att när symptomen blev tydligare, 

förvärrades eller när vårdpersonalen uttryckte ett stort allvar i situationen, kände föräldrarna 

behovet av att aktivt utreda barnets tillstånd.  

Efter diagnostiseringen beskrev föräldrarna att de fylldes av rädsla och tvivel (Smaldone & 

Ritzholz, 2011). Det snabba händelseförloppet under diagnostiken gav upphov till upplevelse 

av förlorad kontroll över situationen hos föräldrarna. Den abrupta diagnosen medförde att 
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föräldrarna upplevde oro, att deras sinne upptogs av situationen, lämnade dem oförberedda 

inför de nya omständigheterna vilket resulterade i att de fann svårigheter med att inse allvaret 

som de stod inför (Lowes et al., 2005). Föräldrar återgav att de upplevde fler förluster vid 

diagnostiseringen, såsom förlust av sina barns hälsa samt förlust av föräldrarnas egen frihet 

och självförtroende (Lowes et al., 2005; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Fäder 

beskrev hur de drabbats av skräck och chock vid diagnostillfället men upplevde därefter var 

tvungna att visa på stabilitet för barnets skull (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). 

Många föräldrar ombildade rutiner, planeringssätt och livsstil dagarna efter diagnostillfället 

och efter fyra månader hade majoriteten anpassat sig. Efter ett år hade föräldrar ställt om och 

integrerat sjukdomen till sin vardag, dock fanns även föräldrar med pågående upplevelser 

förlust av frihet, kontroll och spontanitet i vardagslivet (Lowes et al., 2005). 

4.2  Föräldrars upplevelser av sorg och skuld 

Föräldrars första impuls efter diabetesdiagnosen var att finna en orsak eller någon att beskylla. 

Således började de att beskylla sig själva samt ifrågasatte och reflekterade över om det hade 

funnits alternativ till deras handlande före diagnosen för att förhindra barnets insjuknande. De 

upplevde att de inte förmått att skydda barnet från diagnosen och kände sig misslyckande i sin 

föräldraroll (Lowes et al., 2005). Fler år efter diagnosen upplevde föräldrar skuldkänslor om 

de inte ägnat alla timmar under dagen till att tänka på sitt barns diabetes (Bowes, Lowes, 

Warner & Gregory, 2009). 

Föräldrarna upplevde en förlust av sitt friska barn (Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009). 

Förlusten skapade en naturlig sorg då relationen samt det starka bandet till barnet hade 

påverkats negativt. När sorgeprocessen genomlidits, resulterade det i att föräldrarna 

accepterade förlusten av det friska barnet, för att sedan hantera barnets diabetesvård på ett 

adekvat sätt (Marshall et al., 2009). 

Samtliga föräldrar i studien av Lowes et al. (2005) beskrev känslor av skuld och sorg i 

samband med akuta situationer eller vid tidpunkter då barnets sjukdom blev ett samtalsämne, 

vilket fick föräldrarna att tänka på hur livet var innan diagnosen. Även olika perioder i 

sjukdomen samt återbesök till sjukhus utlöste känslor av sorg, vilket resulterade i att hos en 

del föräldrar förekom en fortsatt psykologisk påverkan (Lowes et al., 2005). Sullivan- Bolyai 

et al. (2006) lyfte fram en far som upplevde en bestående och dold sorg som han inte 

avslöjade för andra på grund av sociala och kulturella anledningar.  

4.3 Föräldrars upplevelser av stress 

Stress hos fäder hade ett samband mellan fäders psykologiska resurser, såsom brist på hopp, 

och hur svårt mödrar ansåg det vara att hantera diabetesvården. Stressen påverkades inte av 

demografiska delar i livet såsom inkomst, ålder och nivå på utbildning (Mitchell et al., 2007). 

Sullivan-Bolyai et al. (2002) fann att det fanns ett samband mellan mödrars engagemang och 

stressfaktorer relaterat till diabetessjukdomens olika dimensioner.  

Föräldrarnas kunskaper om diabetesvården samt deras vetskap om riskerna vid misskötsel, 

gav dem ångest och stress, även flera år efter diagnosen. Dessa känslor återkom även när 

sjukdomen inte var under kontroll och gjorde att känslorna kring diagnosen och sjukdomen 

blev svåra att kontrollera (Bowes et al., 2009). 
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4.4  Föräldrars erfarenheter av diabetesvården 

Föräldrarnas brist på kunskap skapade ångest och ett sämre självtroende i att hantera 

sjukdomen. De bekymrade sig över att inte vara tillräckligt kompetenta för att kunna skydda 

sina barn i framtiden vilket påverkade deras självförtroende som en förälder (Marshall et al., 

2009). Fäder ansåg att det, redan i början av sjukdomen, var viktigt att lära sig vårdtekniker 

och vara engagerade i sjukdomshanteringen för att upprätthålla sitt självförtroende (Sullivan-

Bolyai, 2006). 

Fäder upplevde att det var svårt att få ett grepp om vissa viktiga delar av sjukdomen, som 

kanske inte gick att förutse. Det kunde vara svårt att avgöra om barnets annorlunda beteende 

berodde på hypo- eller hyperglykemi. Det var även svårt att få balans mellan insulintyp och -

dos i förhållande till måltiderna. Föräldrars rädsla över medvetslöshet, till följd av 

hypoglykemi, dominerade stora delar av deras vardagliga liv (Lowes, et al., 2005). Fäder 

oroade sig över om barnet hade ett lågt blodsockervärde under natten och att barnet skulle få 

ett krampanfall (Sullivan-Bolyai et al., 2006). Fäder i Mitchell et al. (2007) studie kände dock 

en liten rädsla för att barnet skulle få hypoglykemi, relaterat till att de ansåg sig ha bra 

psykologiska resurser och hopp.  I studien av Lowes et al. (2005) framkom det att föräldrarnas 

självsäkerhet kring hanteringen av diabetesvården ökade med tiden, dock fortsatte de att 

uppleva ett försämrat självförtroende till den egna förmågan i att hålla barnet oskadat. Många 

föräldrar upplevde det väldigt upprörande att se på eller utföra insulininjektioner (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregory, 2009). Över tid minskade upplevelsen av oro inför 

insulininjektionerna hos föräldrarna. Mödrar upplevde att desto längre tid som fortlöpte efter 

diabetesdiagnosen, desto mindre var den generella oron för diabeteshanteringen (Sullivan-

Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane & Grey, 2002). 

Fäder ansåg att informationen de fick om diabetesvården var mycket omfattande och att tiden 

för att inta informationen var för kort. De ansåg även att telefonsamtalen till barnläkaren och 

sjuksköterskorna var livsviktiga i deras inlärningsprocess om diabetes (Sullivan-Bolyai et al., 

2006). 

Jaser, Whittemore, Ambrosino, Lindemann och Grey (2009) undersökte ångest och 

depression hos mödrar till barn med diabetes typ 1. En rädsla för hypoglykemi gjorde det 

upprörande och jobbigt för föräldrarna att hantera barnets sjukdom, vilket resulterade i att 

symptomen på depression och/eller ångest ökade. 

4.5 Föräldrars upplevelser av relationen till barnet 

Många föräldrar upplevde en rädsla inför att sjukdomen hade förändrat barn. En mor 

upplevde att hennes barn togs ifrån henne och att hon nu fått ett nytt som hon inte visste hur 

hon skulle vårda (Smaldone & Ritholz, 2011). 

Sullivan-Bolyai et al. (2002) undersökte huruvida det fanns likheter och skillnader mellan 

mödrar med barn som hade diabetes typ 1 och mödrar med friska barn. Gemensamt hos de 

båda grupperna var att mödrarna avsatte lika mycket tid för lek och umgänge med barnen. 

Dock hade mödrarna till barn med diabetes typ 1 ett mer medvetet samspel med sina barn än 

de andra mödrarna. I samma studie hade cirka två tredjedelar av mödrarna upplevt att 

diabetesvården inte påverkade umgängestiden negativt då det fick dem att glömma bort 
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sjukdomen med dess tillhörande aktiviteter. Resterande tredjedelen av mödrarna som hade en 

annan upplevelse, gjorde det för att planeringen med måltider och att fylla i diabetesdagbok 

skulle utföras kontinuerligt, oavsett typ av aktivitet. Ingen av mödrarna som hade barn med 

diabetes kände att de hindrade barnet från utomhusaktiviteter eller andra miljöer på grund av 

sjukdomen (Sullivan-Bolyai, 2002).  

I enlighet med barnets uppväxt tillkom nya utmaningar för föräldrarna där föräldrarollen 

utvecklades från övervakande och ha huvudrollen för diabetesvården, till att överlåta 

huvudrollen och kontrollen till barnet var eftersom det utvecklade sin självständighet. Detta 

ansåg många föräldrar vara svårt (Bowes et al., 2009). Enligt Marshall et al. (2009) 

resulterade barnets initiativ till att bli mer självständiga även i att relationen mellan 

föräldrarna och barnet förändrades. Föräldrarna var oroliga över hur barnen, när de mognade, 

skulle uppleva sjukdomen, samt att en större medvetenhet kring sjukdomen kanske skulle få 

barnen att känna motvilja inför sjukdomen med det ansvar den innebar. När barnen blev äldre, 

blev föräldrarna oroliga över hur barnen skulle hantera sin sjukdom. Några föräldrar kunde 

konstatera ett försummande av sjukdomshanteringen, exempelvis vid medvetet uteslutna 

insulininjektioner för att gå ner i vikt. Barnens sjukdom skapade, vid övergången till 

ungdomsåren, en onormal nivå av stress hos föräldrarna. Relationen mellan föräldrarna 

influerades till stor del av hur barnen hanterade sjukdomen (Marshall et al., 2009). I samspel 

med personalen på barnkliniken hade föräldrarna hög grad av kontroll, då barnet var ungt och 

omyndigt, men deras roll i sjukdomsvården förändrades när barnet växte upp (Bowes et al., 

2009). Föräldrar accepterade slutligen att de var tvungna att ha tillit till och stödja barnen i 

barnens beslut kring sjukdomsvården (Marshall et al., 2009). 

4.6 Samverkan mellan föräldrar 

Föräldrar upplevde att anpassningen till diabetes underlättades av ett samarbete med deras 

livspartner. De menade att samarbetet utgjorde ett delat ansvar för barnets hälsa, samt en 

diskussion med ett delat beslutsfattande av åtgärder kring sjukdomshanteringen (Smaldone & 

Ritholz, 2011). 

Studien av Bowes et al. (2009) visade att föräldrarnas relation med sin livspartner eventuellt 

påverkades negativt av att deras barn fått diabetes. Två par hade separerat, vilka ansåg att 

stressen kring deras sjuka barn var en eventuellt bidragande faktor till deras relationsproblem. 

Smaldone och Ritholz (2011) fann att föräldrar med erfarenheter av flerårig diabetesvård 

misslyckades att etablera ett samarbete med sin partner. Föräldrarna upplevde att bristen på ett 

samarbete påverkade äktenskapet negativt samt resulterade i förbittring och ett avtagande stöd 

från livspartnern (Smaldone & Ritholz, 2011).  

Studien Mitchell et al. (2009) belyste hur fäder slutförde mindre än 20 % av de dagliga 

glukoskontrollerna och den dagliga insulinadminstrationen. Fäder ansåg att ansvaret för 

diabetesvården var ett delat ansvar, men ansåg att mödrarna var de övergripande experterna 

och samordnarna av barnets diabetesvård. Ansvarsfördelningen av vården orsakades vanligen 

av föräldrarnas arbetsschema. Mödrar tog på sig mer ansvar för måltidsplanering och 

blodsockerkontroller, dock diskuterade båda föräldrarna beslut av vården. En far beskrev att 
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han, trots en hög tillit till sin egen vårdförmåga, överlämnade beslutsfattandet av vårdtekniken 

till sin fru då hon vanligtvis utförde den (Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

4.7 Föräldrars upplevelser av omgivningen 

Föräldrarna gjorde anpassningar till diabetesvården samt i samspelet med familjen, bekanta 

och samhället (Nurmi & Stieber-Roger, 2012; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrar återgav 

situationer som uppstod i samband med insulininjektioner i det offentliga rummet. Många 

beskrev att de kände en stigmatisering då andra personer stirrade eller ansåg att föräldrarna 

inte skulle tillåta barnen att injicera insulin offentligt. Stigmatiseringen orsakades av att andra 

personer upplevde ett obehag av diabetesvården. Många föräldrar betonade att barnen var 

vanliga barn som inte skulle behandlas annorlunda och tvingas att injicera sitt insulin avskilt, 

då barnen kände sig annorlunda när de fick avvika från andra människor för att handha sin 

diabetesvård. Sådana situationer resulterade i att föräldrarna upplevde ett tvång att förklara 

sjukdomen som en del av barnets personlighet och inte endast som en kronisk sjukdom 

(Nurmi & Steiber-Roger, 2012). 

Emellanåt skiftade åsikterna mellan föräldrarna huruvida diabetes var en del av barnets 

personlighet eller utöver personligheten. I nödsituationer betonade föräldrar för personal i 

skolan att diabetes var en allvarlig sjukdom. De återgav att det fanns positiva aspekter av 

betraktandet av diabetes som en sjukdom, då det gjorde att barnen kunde fick nödvändigt 

bistånd. Detta i sig gjorde föräldrar kluvna då de inte ville definiera diabetes som en 

funktionsnedsättning, men insåg att ytterligare bistånd skulle bli tillgänglig om barnen 

omtalades utifrån benämningen funktionsnedsättning (Nurmi & Steiber-Roger, 2012). 

4.7.1 Stöd från förskola och skola 

Många föräldrar upplevde oro över att kortvarigt lämna ifrån sig barnet till någon annan som 

då överläts ansvaret för barnets diabetesvård. En mor talade om att hon ringt till barnets 

förskola för att stämma av barnets hälsa, varpå förskoleläraren svarade att barnet sovit i två 

timmar. Modern fick panik, begav sig dit och konstaterade att blodsockret var lågt. Tillfällen 

som detta kunde resultera i att föräldrar fick bege sig hastigt till förskolan, samt fick 

svårigheter att uppleva lugn på sina arbetsplatser, då känslan av att skydda barnet under andra 

personers övervakning var försvagad. Fåtal föräldrar deltog i förskolans gruppresor för att 

övervaka sitt barn (Smaldone & Ritholz, 2011). 

Några föräldrar upplevde ett stöd från förskolan, oftast då personalen lyssnade i ett försök att 

förstå allvaret i sjukdomen, vilket resulterade i att personalen var villig att lära sig om 

sjukdomen och situationer kring denna, samt tillåta att barnets rutiner skiljde sig från de 

övriga barnen på förskolan (Smaldone & Ritholz, 2011). 

I skolan upplevde många föräldrar tvång över att informera och utbilda personal och elever 

om diabetes, dess typiska symptom samt behandling. Vid motstånd från skolans personal, 

stod föräldrarna fast vid sin sak och arbetade hårt för att skolan skulle bistå dem. Föräldrarna 

talade även om för skolsköterskan hur denne skulle hantera sjukdomen och utbilda den övriga 

personalen. En flicka fick avvika från klassrummet då läraren skulle assistera vid hennes 

blodsockerkontroller, då de andra barnen fann diabetesvården obehaglig. Modern till flickan 

talade genast med skolpersonalen då flickan framlade att hon upplevd situationen negativt. 
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Modern påtalade för personalen att de övriga barnen fick acceptera dotterns behov av 

diabetesvård (Nurmi & Stieber-Roger, 2012).  

Föräldrar berättade att de försökte, men inte kunde förbereda personalen på alla situationer, då 

sjukdomen var oförutsägbar och att skolsköterskans kunskap om den därmed var av ytterst 

vikt (Smaldone & Ritholz, 2011). Två tecken på brister av kunskap hos skolpersonal var när 

den under- eller överreagerade och därmed inte ringde föräldrar i tid, eller ringde ambulans 

istället för att ge insulin som föräldrarna instruerat dem om. Tilliten till skolorna från 

föräldrarnas, var som grund baserad på vilka resurser som skolan hade att erbjuda, huruvida 

de lyssnade till föräldrarnas krav och behov, samt om skolpersonalen uppvisade sitt 

intresserade genom att konkretisera sina löften till föräldrarna (Nurmi & Stieber-Roger, 

2012). 

4.7.2 Stödgrupper 

Att få kontakt med andra familjer i liknande situationer var något föräldrar beskrev som 

hjälpsamt och gav en känsla av samhörighet i kontrast från att bli betraktade som annorlunda 

av andra (Nurmi & Steiber-Roger, 2012). En majoritet av mödrar berättade att stödgrupper 

tillät dem att få kontakt med sina känslor för första gången. Deras situation blev inte lika 

isolerad och de upplevde att andra förstod dem. De berättade att de kunde prata fritt, öppet 

och vara sig själva, samt lärde sig från andra med likande erfarenheter och upplevelser 

(Smaldone & Ritholz, 2011). Att få den samhörigheten gjorde att känslan av normalitet 

ökade, då de inte blev betraktade som annorlunda i stödgruppen (Nurmi & Steiber-Roger, 

2012). 

Fast stödgrupper för föräldrar fanns, var det många som valde att inte delta eller inte fann det 

hjälpsamt (Bowes et al., 2009). Flera fäder deltog för att vara ett stöd för sina fruar mer än för 

sin egen skull. Fäderna förklarade att det var jobbigt att lyssna på andra föräldrars berättelser 

och att detta ibland ledde till att deras egen bedrövelse förvärrades (Smaldone & Ritholz, 

2011). 

Föräldrar kunde uppleva möten med familjer till barn med diabetes som hjälpfullt även 

utanför stödgrupperna. Många ansåg att insamling till forskning kring diabetes, att informera 

samhället om sjukdomen samt kunskapsutbyte med andra familjer i hopp om att hjälpa dem, 

kändes bra (Nurmi & Stieber-Roger, 2012). 

4.8 Föräldrars tankar och känslor om framtiden 

Enligt Sullivan-Bolyai et al. (2002) fick föräldrar rangordna vad av högsta vikt för 

livskvalitén i deras liv, med fokus på sjukdomen, vilket gjorde att barnets framtid 

rangordnades som nummer två.  

Några föräldrar menade att hanteringen av sjukdomen nu, kan påverka i framtiden, vilket 

gjorde att de upplevde rädsla för långvariga komplikationer till följd av vad som hände nu i 

sjukdomsprocessen. En del föräldrar hade svårt att tänka på framtiden då de upplevde att 

framtiden låg långt bort, eller att det var för jobbigt att hantera tanken på framtiden, då 

sjukdomsbildens utveckling var oviss (Bowes et al., 2009). Fäder uttryckte en oro främst över 

att barnen inte skulle erbjudas samma möjligheter som friska barn. En oro fanns över att 
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sjukdomen skulle begränsa barnens valmöjligheter i utbildning och sportaktiviteter samt att de 

eventuellt skulle betraktas som mindre potentiella partners (Sullivan-Bolyai et al., 2006). En 

far beskrev att han tänkte tala allvar med sin dotters framtida pojkvän för att vara säker på att 

denne förstod sjukdomens innebörd (Marshall et al., 2009). 

Föräldrarna tänkte inte ständigt på de komplikationer av sjukdomen som kunde uppstå i 

framtiden och några gånger tänkte de på sjukdomen på ett positivt sätt genom att försvaga 

allvaret kring den. Det fanns de föräldrar som ansåg att barnen inte skulle få kunskap om 

allvarliga komplikationer som kunde uppkomma, genom att gömma tidningar som innehöll 

text om allvarliga biverkningar av diabetes, i ett försök att “skydda” sina barn (Bowes et al., 

2009). 

Föräldrar ansåg det vara en livslång uppgift att ta hand om sina barn. En far beskrev att han 

skulle ringa sin dotter och fråga om blodsockernivån även när hon var vuxen och gift (Lowes 

et al., 2005).  Några föräldrar upplevde ilska kvar många år framåt över att sjukdomen 

drabbade “just deras barn” (Marshall et al., 2009). Många föräldrar anpassade sig till 

sjukdomen men några accepterade aldrig sjukdomen trots att ett decennium förflutit sedan 

diagnosen (Bowes et al., 2009). 

4.9 Resultatsammanfattning 

Många föräldrar var oförberedda på barnets diagnostisering, reagerade med starka känslor 

samt upplevde att de lämnats oförberedda inför att hantera den nya livssituationen. 

Föräldrarna beskrev en förlust av sitt friska barn, sin frihet samt spontaniteten i vardagen. 

Känslor av skuld och sorg präglade många av föräldrarnas liv i många år efter diagnosen. 

Stress och ångest var något som uppstod kring diabetesvården, främst vid vetskap om risk för 

komplikationer samt när sjukdomen inte var under kontroll. Båda föräldrarna upplevde rädsla 

för hypoglykemi men för mödrarna kunde rädslan leda till att det blev besvärligt att hantera 

sjukdomen och några fick ångest- och depressionssymptom. Föräldrarnas brist på kunskaper 

om diabetesvården kunde skapa ångest samt ett bristande självförtroende i att hantera 

sjukdomen.  

En god samverkan mellan mödrar och fäder underlättade anpassningen till livet med diabetes. 

Ibland upplevde föräldrarna samhällets svårigheter att anpassa sig till sjukdomen, exempelvis 

då personer upplevde ett obehag då diabetesvården utfördes offentligt. Ett stöd från förskole- 

och skolpersonal samt från stödgrupper underlättade livet för och främjandet av en 

normalitetskänsla hos föräldrarna. Föräldrarnas relation till barnet kunde inverkas av 

föräldrarnas känslor kring sjukdomen samt hur barnet hanterade sin diabetesvård under 

uppväxten. Föräldrarnas tankar på framtiden kunde innehålla oro och rädsla för 

komplikationer samt att barnens möjligheter i livet eventuellt skulle begränsas av sjukdomen. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Databaser och sökord 

Datainsamlingen till denna studie har skett systematisk, vilket bidrar till en ökad trovärdighet 

och kvalité i studien. Sökorden har tagits fram utifrån databasernas egna ämnesord (MeSH, 

Cinahl Headings och Thesaurus) vilket underlättar för utomstående att upprepa sökningarna 

om de tillhörande avgränsningarna används. Ett problem med det meningsbärande ordet 

upplevelse när det översattes till det engelska ordet experience, då ordet även betyder 

erfarenhet. Detta resulterade i att två frågeställningar fick läggas till för att motsvara syftet. 

Ett sökord som motsvarade life experience återfanns ej i databasen Psycinfo, istället användes 

de närmast liggande sökorden emotional adjustment och coping behavior. Sökorden life 

experience och life change events bör ha fångat upp alla artiklar som svarade mot studiens 

syfte angående upplevelser. Då fler sökord ej fanns att välja på i Psycinfo resulterade detta 

endast i fyra artiklar där en av dessa motsvarade syftet och inkluderas i studien. Se även 

Bilaga 1. Trots begränsningarna i Psycinfo valdes databasen ut för att den omfattade artiklar 

som kunde motsvara syftet då det publiceras artiklar inom ämnet omvårdnad.  

Sökordet child hade olika åldersintervaller i Cinahl (2-12 år) och Pubmed (0-12 år). En 

åldersbegränsning genom databasernas valbara avgränsningar i åldersgrupper skulle troligen 

fokuserat på föräldrarnas ålder istället för barnens och därför genomfördes den inte i Cinahl 

och Pubmed. I Psykinfo förekom ordet child ej och därmed användes databasens valbara 

åldersavgränsning ”Childhood (0-12 år)”.  

5.1.2 Urval 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats vilket ger en bredd av synvinklar av 

det fenomen som studerats. Idag är många studier inom vårdvetenskap utförda med en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod av denna orsak (Willman et al., 2011).  

Årtalsbegränsningen från 2002-2013 som användes i denna studie motiveras med att 

människans subjektiva upplevelser kan förändras med tiden (Polit & Beck, 2012). 

Erfarenheterna av att ha barn med diabetes kan ha påverkats då behandlingsmetoder och 

forskning utvecklas med tiden (Dahlquist, 2006). Detta kan därför ställa andra krav på 

föräldrarna och leda till andra erfarenheter hos dem idag.  

Att barn med en ytterligare kronisk sjukdom exkluderades ur studien, orsakades av att 

föräldrarnas upplevelser av andra sjukdomar kan ha påverkat deras upplevelser av att ha ett 

diabetessjukt barn. I början av studiens datainsamlingsprocess var målgruppen barn mellan 0-

12 år men det upptäcktes att några artiklar innehöll ett åldersintervall med högre åldrar. 

Artikeln av Lowes et al. (2005) omfattade en åldersgrupp på 2-15 år, dock med en 

medianålder på nio år, vilket resulterade i att den inkluderades för att majoriteten av barnen 

var under 12 år. I studien av Marshall et al. (2009) var barnen mellan 4-17 år, dock redovisas 

åldern på varje enskilt barn i studien där samtliga barn utom två var under 12 år, och därmed 

inkluderades artikeln. Några sammanfattningar av artiklarna uppgav ingen ålder eller en ålder 

som inte överensstämde med artikelns innehåll vilket gjorde att de exkluderades. Detta 
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skapade dilemman under arbetets gång då artiklarna passade in både på exklusion- och 

inklusionskriterierna och kan därmed bidragit till att relevanta artiklar har missats. Se även 

Bilaga 2. 

Lowes et al. (2005) har skrivit en kohortstudie som enligt Polit & Beck (2012) är en metod 

där fenomen som utvecklas över tid med dess utvecklingsmönster studeras. Att Lowes et al. 

(2005) har använt sig av denna metod kan ha bidragit till en djupare förståelse för hur 

föräldrarna i deras studie upplevde sin situation. I studien av Marshall et al. (2009) 

inkluderades både föräldrarnas och barnens upplevelser, dock inkluderades den för att det 

tydligt gick att urskilja barnens och föräldrarnas upplevelser.  

Analysmetoden som har genomförts i denna studie är en manifest analys vilket innebär en 

analys av direkt synliga mönster utan inverkan av författarnas egna tolkningar. Forskare som 

inte tolkar och är medvetna om sin förförståelse bidrar till att studien får en större pålitlighet 

(Forsberg & Wengström, 2011). Resultatet har presenterats utan att författarnas egna åsikter 

eller värderingar har styrt. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att oavsett om 

studiens görs enligt en latent (motsatsen till manifest) eller manifest analys, så har en viss 

tolkning skett. Innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman har fokus på ämnet ("subject") 

och sammanhanget kring det, samt betonar likheter och skillnader mellan kategorier och 

koder. I denna studie var det var dock inte alltid möjligt att dela in data under endast en 

kategori då data innehöll upplevelser, vilket även Graneheim och Lundman (2004) nämner 

som en svaghet i en innehållsanalys. Det har varit svårt att urskilja likheter och skillnader i 

artiklarna emellan då många av föräldrarnas upplevelser var oskiljaktiga och utgjorde ett 

sammanhang som var svåra att dela upp och koda. Författarna till denna studie upplever att de 

har följt de ovanstående riktlinjer som redogör för hur en litteraturstudie ska genomföras, till 

den största grad det har varit möjligt.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Föräldrars svårigheter att lämna över ansvar 

Många föräldrar upplever sig ett starkt band till sina barn och anser att egna insatser är av stor 

betydelse för barnets utveckling och hälsa (Östlinder, 2004). Den kunskap som barnet och de 

närstående besitter kallas för expertkunskap. De närstående har en kompetens som 

härstammar från en djup kunskap om barnet som person (Lidén, 2009; Östlinder, 2004). 

Många föräldrar upplever en oro inför att lämna över ansvaret för diabetesvården till någon 

annan person (Marshall et al., 2009; Nurmi & Steiber-Roger, 2012; Smaldone & Ritholz, 

2011). Föräldrarna menar att behovet av kontroll orsakas av en vilja att övervaka barnets vård 

för att försäkra sig om att den utförs korrekt (Östlinder, 2004). Egna reflektioner är att 

föräldrarnas långa, uppbyggda erfarenhetskunskaper leder till att de upplever sig själva som 

den ende optimala vårdaren av barnet och att detta resulterar i oron inför 

ansvarsöverlämnandet. 

5.2.2 Stöd 

Enligt Smaldone och Ritholz (2011) utgjorde samarbetet och det delade ansvaret mellan 

föräldrarna ett stort stöd. Egna reflektioner är att föräldrarnas mångsidiga kunskaper kring 

sjukdomen eventuellt inte var tillräckliga, då behov av stöd från andra föräldrar med 
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diabetessjukt barn hade en stor betydelse för föräldrarna. Detta kan eventuellt visa på att 

föräldrarna hade ett begränsat perspektiv utifrån egna erfarenheter av att ha ett barn med 

diabetes.  

För att reducera negativa konsekvenser av vårdandet av barnet krävs ett stöd vilket kan 

förekomma inom familjen genom ömsesidigheten mellan barnet och föräldern samt 

ömsesidighet mellan makarna (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Bowes et al. (2009) 

menar att bristen på stöd mellan makar kunde skapa negativa följder vilket bekräftas av 

Carlsson och Wennman-Larsen (2009). Ett socialt nätverk påverkar hur påfrestningar 

bearbetas (Hägglöf, 2008). Många föräldrar upplever att vardagen underlättas av stödet från 

stödgrupper (Bowes et al., 2009; Nurmi & Steiber-Roger, 2012; Smaldone & Ritholz, 2011). 

Stödgrupper gör att föräldrarna utbyter erfarenheter, information och utbildning inom olika 

områden (Smaldone & Ritholz, 2011). En förutsättning för att skapa förståelse för varandra är 

att dela varandras perspektiv. Eftersom situationer kan tolkas olika samt ses ur olika 

perspektiv kan föräldrar troligen finna nya lösningar på situationer samt bredda sina 

perspektiv (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Många föräldrar är tvungna att återkoppla 

hanteringen av sjukdomen för att utvärdera om den var framgångsrik (Benzein et al., 2009; 

Johansson & Leksell, 2008). Ett exempel på detta är föräldrarnas kluvenhet över om de skulle 

se skulle uttala diabetes som sjukdom eller som en del av barnets personlighet (Nurmi & 

Steiber-Roger, 2012). 

Resultatet i artiklarna kan även antyda på att enbart stödet från sjukvården inte är tillräcklig 

samt att en stödgrupp bidrar med andra eller bredare råd för vardagslivet som sjukvården inte 

kan erbjuda. Enligt Carlsson och Wennman-Larsen (2009) är stödet från sjukvården inte 

optimalt i alla situationer då stödet inte alltid är anpassat till föräldrarnas situation. Benzein et 

al. (2009) och Lundman et al. (2012) skriver att detta eventuellt orsakas av att stödgrupper 

främst är en del av det sociala nätverket då sjukvården istället fokuserar på medicinsk 

omvårdnad, såsom behandlingsråd. Bowes et al. (2009) och Smaldone och Ritholz (2011) 

beskriver föräldrar som inte fann stödgrupper hjälpsamma av olika anledningar. Hägglöf 

(2008) menar att förmågan att ta emot stöd från andra personer eventuellt kan reducera 

emotionella reaktioner, vilket kan reducera långvariga psykologiska komplikationer. 

5.2.3 Föräldrars ansvar i samverkan med förskola och skola 

Smaldone och Ritholz (2011) beskriver att föräldrarna försökte att förbereda personalen inför 

sjukdomens komplikationer, men upplevde att de misslyckats, då sjukdomens utveckling är 

oviss. Nurmi och Steiber-Roger (2012) skriver att många föräldrar ansträngde sig för barnens 

behov skulle bli tillfredsställda i skolan. Föräldrar upplevde att det är deras ansvar att 

informera och utbilda all skolpersonal. De upplevde av personalen, brist på förståelse för 

sjukdomen och behoven hos barnet samt att stigmatisering skedde i skolmiljön (Nurmi & 

Steiber-Roger, 2012). Dessa två studier är utförda i USA och Kanada, vilka eventuellt skiljer 

sig i vårdsystemet och föräldrarnas ansvar i jämförelse med Sverige. Dahlquist (2008) 

beskriver att det i Sverige är den diabetessköterska som föräldrarna har kontakt med, som 

ansvarar för att informera och utbilda skolpersonalen, vilket sker i samförstånd med 

föräldrarna som sedan själva får informera skolan när det är passande. Egna reflektioner är att 
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föräldrarna i Sverige därför kan undkomma en del av huvudansvaret, öka tilliten till och öka 

känslan av trygghet hos förskole- och skolpersonal.  

5.2.4 Teoretisk ram 

Benner och Wrubel (1989) beskriver i sin omsorgsteori om coping och stress som uppstår när 

individen riskerar att förlora något betydelsefullt. Författarna menar att när personen bryr sig 

om något utanför sitt egna jag, gör det att han eller hon skapar en relation till och värdesätter 

det för att sedan kunna handla utifrån det. Egna reflektioner är att denna omvårdnadsteori kan 

tillämpas på samtliga föräldrar i studien för att få en djupare förståelse för varför de handlar 

som de gör. Benner & Wrubel (1989) beskriver att personens omsorg gör att de fokuserar helt 

på den som de bryr sig om i stället för deras egna personliga hot. Egna reflektioner är att detta 

kan vara orsaken till varför föräldrar lever under en så lång tid med känslor som sorg, skuld, 

stress och dåligt självförtroende som framkommer i studierna Bowes et al. (2009), Lowes et 

al. (2005), Marshall et al. (2009), Smaldone och Ritholz (2011), Sullivan-Bolyai et al. (2002) 

och Sullivan-Bolyai et al. (2006).  Benner och Wrubel (1989) anser också att stress inte är 

något som kan undvikas eller botas. Författarna menar att stress är ett oundvikligt resultat 

över att människan lever i en värld där saker och ting är betydelsefulla för denne. 

Benner och Wrubel (1989) menar att känslor inte ska ses som avbrott som alltid ska tas hand 

om, bara för att dessa ingriper på den normala funktionen hos individen. Benner och Wrubel 

beskriver att känslor ger tillgång till situationer som annars skulle blivit blockerade om 

känslor blivit ignorerade. När förälderns intressen hotas, som sitt barns hälsa i detta fall, så 

hotas han eller hon själv av detta. Benner och Wrubel (1989) menar att när det finns en 

omsorg så finner föräldrar ett sätt att hantera och möta sina situationer, även extrema 

situationer som exempelvis vid en kronisk sjukdom.  

Föräldrarna upplevde en förlust av barnens identitet och uttryckte att de nu fått ett nytt barn, 

vilket kunde skapa en rädsla och sorg hos föräldrarna (Lowes et al., 2005; Marshall et al., 

2009; Smaldone & Ritholz, 2011). Studien av Bowes et al. (2009) och Marshall et al. (2009) 

kände föräldrarna skuld över att inte lyckats skydda sina barn från att utveckla sjukdomen. 

Hansson Scherman (1998) skriver att en kronisk sjukdom är oförutsägbar, skapar tunga 

känslor och inkräktar på livet och den identitet som varit, genom stora omställningar i livet 

och levnadsvanor. Det skapar nya roller i familjen, samhället, förskolan och skapar ett 

ofrivilligt beroende (Hansson Scherman, 1998). Föräldrar i studien Lowes et al. (2005) 

påverkades av sitt barns diagnos en lång tid efteråt. Detta i enlighet med Benner och Wrubel 

(1989) som menar att människan inte lämna sin historia. Människan formar och är formad av 

sina erfarenheter och upplevelser. Det kan tänkas vara en anledning då föräldrar hade 

svårigheter att komma till ett avslut gällande barnets diagnostillfälle. 

Föräldrar i studien av Bowes et al. (2009) upplevde att de inte kunde acceptera sjukdomen 

trots att mer än ett decennium hade passerat sedan diagnosen. I studien berättar inte 

föräldrarna ordagrant varför de inte har accepterat sjukdomen. Enligt Rydén och Stenström 

(2008), att föräldrar anpassat sig men inte accepterat barnets sjukdom kan vara ett uttryck för 

att de hanterat diagnosen med hjälp av försvarsstrategier. Försvarsstrategier kan härledas till 

tidigare erfarenheter och upplevelser av livskriser (Rydén & Stenström, 2008). Egna 
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reflektioner är att det inte går att utesluta att bristen på acceptans kan bero på kombinationer 

av ovanstående förändringar och känslor. Detta trots at föräldrarna inte nämner med egna ord 

att flera kombinationer av dessa kan ha orsakat bristen på acceptans.  

Benner och Wrubels omsorgsteori utgår från fyra karakteristiska egenskaper: sådant som vi 

bryr sig om, bakgrundsförståelse, kroppslig intelligens samt att vara i en situation (Kirkevold, 

2000). När barnet fått en diabetesdiagnos, en allvarlig och livslång sjukdom, kan det tänkas att 

samtliga fyra egenskaper påverkas hos föräldrarna och tar uttryck på diverse vis. Möjligtvis 

bidrar detta med ytterligare problematik för föräldrarna att hantera sin stress, ångest, sorg och 

komma till en acceptans av sitt barns diagnos. Detta kan eventuellt bidra med en förståelse för 

de svårigheter som föräldrarna i samtliga studier kämpade med.  

5.2.5 Föräldrars ansvar ur ett genusperspektiv 

Resultatet i flera studier kom fram till att mödrar tog ett större ansvar gällande barnets 

diabetesvård (Mitchell et al., 2009; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Vid planerade samtal är det 

viktigt att båda föräldrarna får möjligheten att delta för att känna delaktighet. Att båda deltar 

är en del i att försöka fördela ansvaret mellan dem och det är ofta extra viktigt att fadern 

engageras samt att hans roll i vården framhävs (Dahlquist, 2008). I arbetet med att barnet ska 

anpassa sig till sjukdomen psykologiskt och praktiskt, kan fäder och mödrar ha olika roller 

och fylla olika funktioner (Lindberg, 2010). 

Genusforskare menar att det finns en koppling mellan omsorg och att vara kvinna. Detta är till 

männens fördel, men på kvinnans bekostnad då hon inte alltid har valt detta ansvar (Eriksson, 

2010). Det finns en förväntan att kvinnor ”naturligt” ska bemästra omsorgen och dess villkor, 

från en ung ålder och framåt. De kvinnor som kan känner att omsorgen föreligger dem 

naturligt, kan ha fått denna känsla genom en social konstruktion där kopplingen mellan 

vårdarbete och kvinnor upprätthålls genom denna känsla (Eriksson & Sandberg, 2010). Det 

blir därför givet att omsorgskunskaper och -aktiviteter till största delen besitts och utövas av 

kvinnor (Eriksson, 2010). 

6. Implikationer för förbättringsarbete 

Det kan vara viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om föräldrars upplevelse av att vara 

barnets närmaste vårdare och att föräldrarna därmed ser sig själva som experter på barnet och 

sjukdomen. Föräldrarnas roller gör barnen beroende av deras stöd och närvaro vid 

sjukhusbesök. För att föräldrarna ska kunna vara ett bra stöd så måste de själva få stöd, av 

bland annat sjukvården. Om de mår bra, sköter de om och ser till att barnet mår bra. 

Föräldrarna har olika upplevelser och känslor gällande skolinstanser, samhälle, vänner och 

sjukvård. Sjuksköterskan har nytta av att veta hur breda erfarenheterna är hos föräldrarna för 

att veta vilka områden de själva kan hjälpa till på och stötta föräldrarna i.  

Sjuksköterskan har som roll att finnas till som stöd, via telefon och fysiskt, genom att 

informera om diabetesvården, besvara frågor från föräldrarna samt kontakta stödgrupper och 

personal på skolinstanser. Det är även viktigt för sjuksköterskan att känna till sina egna 

begränsningar och därmed uppmuntra föräldrarna att prata med andra i samma situation eller 

hänvisa föräldrar till en psykolog eller kurator. Ur ett familjeperspektiv bör sjuksköterskan 
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vara uppmärksam på om båda föräldrarna deltar, delges information och får stöd, och därmed 

försöka att integrera de resurser som finns i föräldrarnas närmaste nätverk.  

7. Förslag till vidare forskning 

Föräldrarnas skilda upplevelser kan orsakas av barnens ålder då barnen befinner sig i olika 

stadier och mognadsnivåer i livet. Huruvida barnet går på förskola eller skola kan innebära 

olika problem och utmaningar för barnet och föräldrarna. Undersökning av skillnader och 

likheter mellan föräldrar till barn i samma ålder hade underlättats om åldersgrupper 

undersökts var för sig, då de troligen har ungefär samma nämnda utmaningar. Alltså kan, 

utifrån resultatet i denna litteraturstudie, mer forskning bedrivas med fokus på enskilda 

grupper såsom barn före skolålder samt barn i skolålder. Vidare är det av vikt att det framgår 

vilken hjälp föräldrar vill ha av sjukvården. Mer forskning bör efterfrågas om 

ansvarsfördelningen mellan de heterosexuella föräldraparen gällande barnets sjukdom för att 

framhäva genusperspektivet. 
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Bowes, S., Lowes, L., 
Warner, J. & Gregory, J. 
W. (2009).  
 
Chronic sorrow in parents 
of children with type 1 
diabetes.  
 
Journal of Advanced 
Nursing, 65(5), 992-1000.  
 
doi:http://dx.doi.org/10.11
11/j.1365-
2648.2009.04963.x 
 
Storbritannien  
 
 

Att undersöka 
föräldrars 
långsiktiga 
upplevelser och 
erfarenheter av 
att ha ett barn 
med typ 1 
diabetes.  

Design: Explorativ. 
Metod: Kvalitativ studie. 
 
Exklusionskriterier: Barn med 
samexisterande kroniska 
sjukdomar.   
 
Inklusionskriterier: Föräldrar 
till barn som haft diagnosen i 7-
10 år vid studiens start. 

 
Urvalsförfarande: Tillfrågade 
föräldrar rekryterades från en 
nationell hälsocentral. De som 
uppfyllde kriterierna 
identifierande av 
diabetessjuksköterskor.  
 
Urval:  
7 fäder och 10 mödrar vars barn 
(nu 9-23 år gamla), 
diagnostiserade med typ 1 
diabetes för 7-10 år (barnen var 
då 0-16 år). 

 
Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer i hem och på 
sjukhuset. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor:  
Många citat vilket ökar 
trovärdigheten.  
 
Datainsamlingsmetoden 
och dataanalysen är 
noggrann och tydligt 
beskriven. 
 
Svagheter:  
Urvalet till studien gjordes 
utifrån ett singelregister 
(Pediatric Diabetes 
Specialist Nurses) med en 
population där majoriteten 
hade en profession. 
 
Föräldrar som inte kom 
med kan ha haft andra 
upplevelser eller 
erfarenheter.  
 
God kvalité. 

Föräldrarna kände inte ledsamhet hela tiden. 
Perioder av sjukdom, kontroller, injektioner 
eller återbesök till sjukhuset som orsakade 
känslor av sorg och ledsamhet då det 
återkallade minnen till när deras barn fick sin 
diagnos. Detta tillsammans med vården kring 
diabetes och föräldrarnas kunskap för de 
eventuella konsekvenserna, orsakade en 
fortsatt oro och ångest flera år efter 
diagnosen.  
 
Föräldrar fann det svårt att överlämna 
diabetesvården till barnet när barnet blev 
äldre. 
Den praktiska vården upplevdes svår i 
början, men upplevelsen lättade med tiden.  
 
Föräldrar lade stor skuld på sig själva för 
diagnosen. 
 
En del föräldrar undvek att tänka på 
framtiden gällande diabetes och 
komplikationer samt livskvalitéten för barnet.   
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Jaser, S.S., 
Whittemore, R., 
Ambrosino, J.M., 
Lindemann, E. & 
Grey, M. (2009).  
 
Coping and 
Psychosocial 
Adjustment in Mothers 
of Young Children 
With Type 1 Diabetes.  
 
Children's Health 
Care, 38(2), 91-106. 
doi:10.1080/02739610
902813229 
 
USA 

Att undersöka 
relationen mellan 
mödrars stress  
 
relaterat till  
 
rädsla för lågt 
blodsocker, 
upplevelse av 
coping med 
diabetes-relaterad 
stress, och mödrars 
symptom av ångest 
och oro.  
 
 

Design: Deduktiv och sekundär analys. 
 
Metod: Kvantitativ. Sekundär analys av 
baselinedata från prospektiv, RCT-studie med 
copingstrategi-träning för föräldrar som hade 
yngre barn med diabetes typ 1.  
 
Exklusionskriterier: Barn med andra 
hälsoproblem. Föräldrar utan mental sjukdom 
som kunde hindra deltagande i 
gruppintervention.  
 
Inklusionskriterier: Barn <8 som haft diabetes 
typ 1 minst 6 mån. med ev. relaterade tillstånd. 
Föräldrar som kunde prata och skriva på 
engelska eller spanska. 
 
Urvalsförfarande: Familjer tillfrågades på 
universitets pediatriska diabetescenter 
och svarade på enkät om mentala sjukdomar.  
 
Urval: Av 177st tillfrågade familjer deltog 67 
mödrar (26-51 år) som hade barn <8 år (1-8 år).  
 
Datainsamlingsmetod: Mödrar lämnade 
självrapporter och fyllde i enkäter om 
depression, ångest, rädsla för hypoglykemi, 
barns metaboliska kontroll och mödrars coping-
formulär. Klinisk data och historia hos barnet 
samlades in. 
 
Analysmetod: Preliminär analys av deskriptiv 
statistik. Korrelationsanalys och 
regressionsanalys. 

Styrkor: Representativ 
för population på 
diabetescentret. 
 
Randomiserad 
kontrollerad studie är en 
av de studier som har hög 
tillförlitlighet på grund av 
randomisering. 

 
Svagheter: 
Det var mödrarna som 
fick uppskatta sin egna 
mentala hälsa vilket kan 
ifrågasätta objektiviteten 
och sanningen i svaren. 

 
Stort bortfall, utan 
reflektion från författarna 
om alla orsaker till detta.  
 
God kvalité. 

Högre moderliga depressions- 
och ångestsymptom hittades 
vilka orsakades av känsla av 
svårighet att hantera diabetes 
och större rädsla för 
hypoglykemi.   
 
Moderliga ångest- och 
depressionsymptom var inte 
relaterade till barnets 
blodsockerkontroll. 
 
Ingen stor skillnad mellan 
mödrars psykosociala faktorer 
och ålder eller kön på barnen 
hittades. 
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Lowes, L., Gregory, J., & 
Lyne, P. (2005).  
 
Newly diagnosed 
childhood diabetes: a 
psychosocial transition for 
parents?.  
 
Journal of Advanced 
Nursing, 50(3), 253-261.  
 
doi:http://dx.doi.org/10.11
11/j.1365-
2648.2005.03388.x 
 
Storbritannien 
 
 

Att undersöka 
föräldrars 
upplevelser/ 
erfarenheter av 
att ha ett barn 
diagnoserat med 
diabetes och 
deras justering 
och anpassning 
över det första 
året.  

Design: Explorativ kohortstudie. 
Metod: Kvalitativ. 
 
Exklusionskriterier: Framgår 
ej. 

 
Inklusionskriterier: Föräldrar 
vars barn hade nyligen blivit 
diagnosiserat med diabetes som 
tillhörde ett barnsjukhus i Wales. 
Barnen skulle må kliniskt bra vid 
presentationen och ha en 
diabetesvård som behandlades 
hemma.  
 
Urvalsförfarande: 38 föräldrar 
som uppfyllde dessa kriterier 
erbjöds att vara med från mars 
1998 till oktober 1999 och 
samtliga tackade ja.  
 
Urval: 38 föräldrar (23-49 år), 2 
föräldrar var singlar, 3 hade typ 
1 diabetes och 4 hade en annan 
familjemedlem med typ 1 eller 
typ 2 diabetes. 11 pojkar och 9 
flickor mellan 2-15 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer utan barnen 
närvarande. Föräldrar i par-
förhållanden tillsammans.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
Återkommande citat 
främjar trovärdigheten.  
 
Datainsamlingsmetod och 
dataanalys är tydligt 
beskriven. 

 
Den slutgiltiga 
studiegruppen hade olika 
sociala förhållanden och 
sysselsättning.  
 
Svagheter:   
Exklusionskriterier framgår 
ej.  
 
God kvalité. 
 
 

Föräldrar upplevde ett förlorat självförtroende i 
att hantera den nya situationen då de saknade 
kunskap om diabetesvård. När deras kunskap 
ökade, kände de sig mer självsäkra att sköta 
barnets diabetesvård. De fortsatte att känna 
en osäkerhet i sin förmåga att hålla barnet 
säkert. Hypoglykemi som hade resulterat i 
medvetenlöshet var det som föräldrarna 
fruktade mest och det dominerade stora delar 
av deras liv.   
 
Den nya livsstilen anpassades bara dagar 
efter och efter ett år hade de flesta vant sig 
och sjukdomen var mer av deras vardag. 
 
Föräldrarna förväntade sig att sjukdomen 
skulle påverka dem över en lång tid.  
Föräldrar hade svårt att släppa kontrollen av 
sina barn vilket resulterade i en förändring av 
relationen med barnet.  
Oro och livslång vårdnad upplevdes och 
förväntades av föräldrarna i framtiden. 
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Artikel Syfte Design och metod 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(12), 1703-
1710.  
 
doi:http://dx.doi.org/10.11
11/j.1365-
2702.2008.02737.x 
 
Storbritannien 
 
 

Att utforska och 
beskriva 
erfarenheter av 
barn och deras 
föräldrar som 
lever med typ 1 
diabetes 
mellitus, från 
diagnos och 
framåt.  

Design: Deskriptiv och 
fenomenologisk studie. 
 
Metod: Kvalitativ. 
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 
 
Inklusionskriterier: Barn som 
hade blivit diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 1 som var 
minst fyra år eller äldre.  
 
Urvalsförfarande: 10 barn 
tillsammans med sina föräldrar 
valdes strategiskt ut av en 
barnsjuksköterska på ett 
sjukhus. 
 
Urval: 10 mödrar och en far blev 
intervjuade där ett par 
intervjuades tillsammans. 10 
barn mellan 4-17 år som fått en 
diagnos mellan 8-10 månader 
tidigare.  

 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer med föräldrar och 
barn i hemmet. Föräldrar och 
barn intervjuades separat. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: 
Studiedeltagarna var från olika 
etniska grupper. Intervjuerna 
som gjordes i hemmet kan ha 
främjat yttrandefriheten och en 
avslappnad miljö.  
 
Svagheter: 
Exklusionskriterierna framgår 
ej. 
 
 
God kvalité.  

Föräldrarna upplevde flera förluster som deras 
frihet, spontanitet och det egna 
självförtroendet. Förlust upplevdes även av 
deras friska barn vilket de sörjde.  
 
Föräldrarnas självförtroende påverkades även 
av deras misslyckande att sydda barnet från 
att utveckla diabetes typ 1.  
 
Övergången till ungdomsåren 
förändrade föräldrarnas relation med sitt barn. 
Barnen skulle så småningom sköta sin 
diabetesvård själv, vilket resulterade i ångest 
och stress och att lita på barnen och stödja 
dem ansåg föräldrar vara den jobbigaste 
delen. Föräldrarna var oroliga över att deras 
barn prioriterade annat före sin diabetesvård 
vilket skapade spänning i deras relation.  
 
En strävan efter normalitet fanns, vilket var att 
barnet blev behandlat som en icke-diabetiker. 
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Mitchell, S. J., Hilliard, 
M. E., Mednick, L., 
Henderson, C., Cogen, 
F. R. & Streisand, R. 
(2007). 
 
Stress Among Fathers 
of Young Children With 
Type 1 Diabetes. 
 
Families, Systems & 
Health, 27(4), 314–324. 
doi: 10.1037/a0018191 
 
USA 

Otydligt, 
möjligtvis flera 
syften såsom: 
 
Att beskriva 
stress och 
fäders 
upplevelse av 
att ha barn med 
diabetes typ 1.  
 
Att beskriva hur 
mödrar upplever 
fädernas 
involvering i 
diabetesvården. 
 

 

Design:  
Explorativ och deduktiv. 
Metod: Analys av vissa resultat ur en 
deskriptiv studie med föräldrar.  
 
Exklusionskriterier: Barn som har 
annan kronisk eller 
utvecklingssjukdom. 
 
Inklusionskriterier: Föräldrar till barn 
2-6 år (vid avslutad studie) med 
diabetes typ 1. Barn med diagnos i 
>6mån. Föräldrar skulle skriva på 
engelska. 
 
Urvalsförfarande: Fäder ur en större 
deskriptiv studie om föräldrar med barn 
med diabetes typ 1, som hittats genom 
register över barn med diagnosen. 
 
Urval: 43 fäder (29-56 år). 43 barn (2-
6 år) med diabetes typ 1 sedan >6 
månader.    
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer och 
enkäter om bl.a. ångest, depression, 
rädslor, hopp självförtroende samt 
HbA1C ur medicinska journaler.  
 
Analysmetod: Deskriptivt resultat 
analyserades och associationer 
söktes.  

Styrkor: 
Omfattande intervjuer 
samt enkäter som frågar 
om en stor mängd 
variabler. 
 
Trovärdighet: 
Samband har analyserats 
med olika systematiska 
sätt. 
 
Svagheter:  
Författarna skiljer ej tydligt 
vad som framkommit i 
huvudstudien och vad 
som framkommit i denna 
analys. 
 
Den stora mängden 
enkäter samt ifyllande av 
blodsockerkontroller m.m. 
kräver mycket förståelse, 
tid och energi. Detta kan 
ha gjort att föräldrarna har 
svarat fel eller tillräckligt 
utförligt.  
 
 
God kvalité. 

Fäderna kände endast liten rädsla för att 
barnet skulle få hypoglykemi, relaterat till 
att fäderna ansåg att de hade bra 
psykologiska resurser och hopp. 
Fäderna upplevde en ganska mild stress 
i förhållande till deras oro och barnets 
svåra beteende. 
 
Det fanns ett samband mellan 
psykologiska resurser hos fäder och 
mödrars upplevelse av hur svårt det var 
att fostra barnet.  
Fäders stress och välmående hade 
betydelse för barnets och mödrarnas 
hälsa.  
 
Fäderna var involverade i 20 % av den 
dagliga diabetesvården såsom 
blodsockerkontroll och insulininjektioner. 

 
 

http://dx.doi.org/10.1037%2Fa0018191
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Nurmi, M., & Stieber-
Roger, K. (2012).  
 
Parenting Children 
Living With Type 1 
Diabetes: A 
Qualitative Study.  
 
Diabetes Educator, 
38(4), 530-536.  
 
doi:http://dx.doi.org/1
0.1177/0145721712
446636 
 
Canada 

Att undersöka 
föräldrarnas 
betydelse i 
relation till 
föräldraskapet 
av ett barn med 
typ 1 diabetes. 

Design: Explorativ fallstudie. 
Metod: Kvalitativ. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Inklusionskriterier: Samtliga 
skulle ha upplevt och erfarit 
fenomenet i studiens syfte.  
 
Urvalsförfarande: Mödrar och 
fäder som hade barn med diabetes 
typ 1 från flera kliniker som jobbar 
med utbildningsresurser för barn- 
och unga med diabetes samt från 
ett register över barn- och unga 
med diabetes. 
 
Urval: 13 föräldrar. Barnen var 7-17 
år och samtliga hade fått diagnos 
>1 år tidigare och levt med sin 
sjukdom 1-13 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 7 st. 
intervjuer med öppna frågor gjordes 
med bara mödrar och 3 med båda 
föräldrarna.  
 
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Styrkor: 
Dataanalys processen och 
datainsamlingen är tydligt 
beskrivna.  
 
Återkommande citat från 
föräldrar ökar trovärdigheten i 
resultatet.  
 
Bra design för syftet, 
fallstudier passar för att 
utforska komplexa situationer 
på djupet. 
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier framgår 
ej.  
 
 
God kvalité.  

Forskaren identifierade två stora kategorier.  
Den första handlade att föräldrarna kände 
att de och deras barn blev stigmatiserad av 
andra i samhället på grund av 
diabetesdiagnosen. Föräldrarna betonade 
att deras barn var vanliga barn och ska inte 
behandlas annorlunda. 
De kände att det underlättade att komma i 
kontakt med andra familjer i samma 
situation, detta gav dem en känsla av 
tillhörighet.  
 
Den andra kategorin handlade om hur 
viktigt det var att skydda barnen från 
komplikationer och dålig behandling av 
diabetes, både i och utanför hemmet. 
Föräldrar kände att andra inte förstod deras 
barns behov samt inte gjorde de 
anpassningar som behövdes, exempelvis i 
skolmiljön.  
 
Föräldrarna upplevde att de hade svårt att 
lita på andra när det gällde att se och 
reagera på symptom som kunde indikera 
på eventuella komplikationer. De kände att 
de var tvungna att ta risken att skicka iväg 
sina barn på aktiviteter för att sedan 
hantera rädslan det gav.  
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Artikel Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Smaldone, A., & Ritholz, 
M. D. (2011).  
 
Perceptions of Parenting 
Children With Type 1 
Diabetes Diagnosed in 
Early Childhood.  
 
Journal of Pediatric 
Healthcare, 25(2), 87-95.  
 
doi:http://dx.doi.org/10.10
16/j.pedhc.2009.09.003 
 
USA 

Att undersöka 
de upplevelser 
av psykologiska 
anpassningar i 
uppfostran till 
barn med typ 1 
diabetes från 
diagnostillfället 
till barndomen.  
 
 

Design: Explorativ. 
Metod: Kvalitativ. 
 
Inklusionskriterier: Barn som 
hade blivit diagnotiserade med 
typ 1 diabetes innan 
femårsåldern. Även föräldrar 
som hade fler än ett barn med 
diagnosen och föräldrar som 
själva hade diabetes. 
 
Exklusionskriterier: Framgår 
ej. 
 
Urvalsförfarande: Föräldrar 
valdes ut till studien vid ett 
dagsläger för barn med 
diabetes. En förälder spred även 
ordet vidare till andra föräldrar 
om studien (snöbollsurval). 
Föräldrar intervjuades separat.  
 
Urval: 11 barn mellan 4-18 (M 
11,1) år och 14 föräldrar. 
 
Datainsamlingsmetod: Inför 
intervju, svara på enkät om hur 
länge barnet haft diagnos samt 
demografiska uppgifter. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Föräldrar intervjuades ej i par. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys 
med triangulering. 

Styrkor:  
Tydligt beskriven dataanalys.  
 
Flera citat som främjar 
trovärdigheten för studien.  
 
Triangulering är en styrka då 
det är flera olika forskare, som 
eventuellt inte delar samma 
teorier, som analyserat data. 

 
Svagheter:  
Exklusionskriterier framgår ej. 
 
Föräldrar fick $50 för att delta. 
 
God kvalité.  

Föräldrarnas liv präglades av rädsla och 
tvivel inför att anpassa sig till 
diabetesvården de nu skulle ansvara för. 
De kände att människor i deras närhet 
inte kunde förstå eller sätta sig in i vad 
diagnosen innebar för deras liv.  
Föräldrar kände förlust av sitt tidigare 
barn. 
 
Många föräldrar upplevde ångest och 
rädsla inför hur barnens liv skulle bli när 
de blev äldre, vem som skulle ta hand om 
dem när föräldrarna inte var i närheten.  
 
Fäder ansåg att stödgrupper ökade på 
deras oro, medan mödrarna ansåg att 
stödgrupperna hjälpte. Föräldrarnas oro 
minskade när de fick dela ansvaret för 
diabetesvården med en partner.  
 
Olika upplevelser av skolpersonalens 
kunskaper om sjukdomen fanns, vilket 
kunde påverka föräldrars tillit till skolan. 



 

 

 

Bilaga 2                 8 (9) 
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Sullivan-Bolyai S, 
Deatrick J., 
Gruppuso P., 
Tamborlane W. & 
Grey M. (2002). 
 
Mothers' 
Experiences Raising 
Young Children With 
Type 1 Diabetes. 
 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric Nursing, 
7(3), 93-103. 
 
Hämtad från 
databasen PudMed 
with Full Text. 
 
USA 

Att 
undersöka 
dagliga 
upplevelser 
hos mödrar 
som 
uppfostrar 
barn <4 år 
med diabetes 
typ 1. 

Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ del av en större 
deskriptiv, mixad tvärsnittsstudie 
(kvantitativ och kvalitativ metod) där 
mödrar beskrev upplevelser av att 
fostra barn med diabetes typ 1.  
 
Exklusionskriterier: Kontrollgruppen: 
Barn som hade en kronisk sjukdom. 
 
Inklusionskriterier: Barn <4 år och 
haft diagnos <3 månader. 
Kontrollgruppen av mödrar skulle ha 
barn utan diabetes. Samtliga mödrar 

skulle tala engelska. 
 
Urvalsförfarande: Kvantitativ data ur 
en större studie med mixad metod där 
mödrar valts ut i bokhandel och dagis. 
 
Urval: 25 mödrar med sjuka barn 
(25st), kontrollgrupp: 24 mödrar med 
friska barn (24st) som var <4 år. 
 
Datainsamlingsmetod: >6 st. enkäter 
för mödrar med diabetessjukt barn och 
observationer av samspelet mellan 
mödrarna och barnen. Kontrollgruppen 
svarade på 4 st. enkäter. 

 
Analysmetod: Datorprogram 
användes för att räkna ut och få fram 
korrelationer och skillnader mellan 
grupperna. 

Styrkor: 
Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarande och 
analysmetod. 
Bortfall väl beskrivet. 

 
Trovärdighet: 
Ett instrument var 
anpassat till barn <1år, 
men en 
rekommendation från 
barnforskare var att 
använda endast delar ur 
den. 
 
Svagheter:  
Forskaren gick till 
bokhandel för att finna 
mödrar till kontrollgrupp 
vilket kan begränsa 
möjligheten för alla att 
vara med samt sänker 
trovärdigheten i 
forskningen. 
 
>6 enkäter tar mycket 
energi och tid vilket kan 
ha påverkat mödrarnas 
svar på dem. 
 
Deltagarna har fått 
pengar och presentkort 
för sitt medverkande. 
 
God kvalité. 

Mödrar till diabetessjukt barn: 
17 av 25 mödrar lade mycket tid på lek och 
umgänge och kände inte att sjukdomen 
påverkade dem negativt. 8 av 25 ansåg det 
motsatta för att det blev fokus på sjukdomen 
istället för barnen då mat, blodsocker, dagbok 
skulle planeras in. 
 
Oron var störst för hypoglykemi, sen barnets 
framtid och insulininjektioner. 
Längre tid efter diagnosen gjorde att oron för 
insulinhanteringen minskade.  
Det fanns ett samband mellan 
diabetessymptomens varaktighet och föräldrarnas 
stress. 

 
9 av 25 upplevde det svårt att finna en kompetent 
barnvakt.13 av 25 hade alltid någon som stöd 
eller barnvakt. 15 av 25 hade vänner och familj 
som stöd. 
 
Mödrar använde copingstrategier med hjälp av 
resurser som socialt och medicinskt stöd.  

 
Jämförelse mellan grupperna: 
Hög majoritet av mödrar kände inte att de 
begränsade barnets aktiviteter på grund av 
sjukdomen. Moderat oro hos alla mödrar. 
Ingen skillnad fanns i mödrars upplevelse av 
stress mellan interventions- och kontrollgruppen.  
Mödrar med sjukt barn interagerade mer med 
sina barn jämfört med kontrollgruppen.  
Inget samband fanns mellan barnets kön eller 
föräldrarnas utbildning relaterat till deras stress. 
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Att beskriva 
fäders 
upplevelser i att 
fostra och 
hantera vården 
av deras unga 
barn med  
diabetes typ 1. 

Design: Deskriptiv.  
Metod: Kvalitativ. 

 
Exklusionskriterier: Beskrivs ej. 
Inklusionskriterier: Fäder med  
barn med diabetes typ 1. De som 
ville ha information om studien  
fick det.  

 
Urvalsförfarande: Beskrivs ej.  

 
Urval: 14 utbildade, fast anställda 
fäder (till 15 barn (2-8 år). 

 
Datainsamlingsmetod: 
Inspelade djupintervjuer i 60-90 
minuter med 16 öppna frågor i 
hemmet eller på en klinik tills 
datamättnad uppnåddes. 2 fäder 
intervjuades två gånger.  

 
Analysmetod: Analys via 
datorprogram samt 
innehållsanalys. 

Styrkor: 
Datainsamlingsmetod 
utförligt beskriven.  
 
Svagheter:  
Studien är godkänd av två 
sjukhus, men det framgår 
inte om urvalsförfarandet 
har skett där, eller hur den 
har skett.  
 
Exklusions- och 
inklusionskriterier beskrivs 
dåligt.  
 
Deltagarna fick $20 för 
deltagande. 
 
 God kvalité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fäder hade oftast en dold, bestående sorg 
som de inte visade för omvälden.  
 
De ansåg att diagnosen var en chock, men 
började genast inlärning om hanteringen och 
prioriterade detta. Kunskapen av 
hanteringen kändes viktigt för att diskutera 
med partnern. Grad av delaktighet i vården 
påverkade självförtroendet. Samarbetet i 
parförhållande var viktigt för diabetesvården. 
 
Det var viktigt för fäderna att se barnet i 
första hand och inte sjukdomen. 
Diagnosen var mer traumatiskt för fäder som 
jobbade inom hälso- och sjukvården.  
Många fäder var redan väl bekanta med 
sjukdomen innan deras barn fick diagnosen.  
 
Fäderna uttryckte oro kring barnets 
eventuella begränsningar på grund av 
sjukdomen, i samhället och i relationer i 
framtiden. 
 
Några fäder ansåg att vården lärde ut 10-års 
kunskaper om diabetes på endast 4 dagar. 
De ansåg att det gick för fort och för kort tid 
då vissa saker var svåra att förutse, som dos 
av insulin, planering av måltider m.m. 

 
 

 

 


