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Abstrakt 
 

Bakgrund: Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom innebär ett ansvar 
för barnets normala behov men även utmaningar kopplade till de specifika 
behov som uppkommer med sjukdomen. Att vårda ett barn som har typ 1 
diabetes [T1D] innebär att livet behöver anpassas då behandlingen utförs som 
egenvård av barn och deras föräldrar. För att skapa en effektiv vård krävs att 
vårdpersonal kan integrera sin kliniska kunskap med föräldrarnas expertis. 
Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med T1D.  
Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt. 17 studier inkluderades 
och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föräldrarnas liv 
präglas av stress och oro för barnen, de känner sig ensamma och har svårt att 
känna stöd både från sin omgivning och från sjukvården. Fem kategorier 
skapades för att beskriva föräldrarnas upplevelser: En ny okänd värld; 
Sjukdomens påverkan på vardagen; Sjukvården, en källa till både trygghet och 
frustration; Barnens rätt till ett normalt liv; Acceptans och tankar om framtiden.  
Slutsats: Föräldrar får ta ett stort ansvar och bär en konstant oro och stress för 
barnets välmående. Då sjukvården inte klarar av att stödja föräldrarna blir 
barnen dubbelt drabbade då hanteringen av sjukdomen försämras om 
föräldern drabbas av psykisk ohälsa. Sjukvården behöver arbeta 
familjefokuserat för att stärka friskfaktorer och främja familjehälsa. 
Distriktssköterskor i olika yrkesroller har ett ansvar att se specifika behov och 
stödja de personer de möter. Litteraturöversikten kan ge distriktssköterskor en 
insyn i föräldrars upplevelser vilket möjliggör ett hälsofrämjande arbete med 
riktat stöd till dessa föräldrar. 
 

Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, föräldrars upplevelser, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturöversikt, typ 1 diabetes.  
 

  



 

Abstract 
 

Background: Parenting a child with chronic illness imply a responsibility for 
the child's general and specific needs linked to the disease. Type 1 diabetes 
[T1D) implicates life change since treatment is categorised as self-care 
performed by the child and parents. Effective care requires healthcare staff to 
integrate clinical knowledge with parent expertise of the situation. Aim: To 
describe parent’s experience of caring for a child with T1D. Method: The 
study was conducted as a literature review, 17 articles was included. The 
material was analysed using qualitative content analysis. Results: The life of 
parents are characterized by stress and worry, they feel lonely and lack 
support from both family and friends and the healthcare system. Five 
categories was created to describe their experience: A new unknown world; The 
influence of disease on everyday life; Healthcare, a source of both security and 
frustration; Children's right to a normal life; Acceptance and thoughts about the 
future. Conclusion: Parents take great responsibility and bear constant worry 
and stress for the child's well-being. When the healthcare system is unable to 
support parents, children get affected negatively as the treatment is impaired 
when a parent suffers mental health issues. The healthcare system needs to 
adapt to family-focused care to promote family health. District nurses have a 
responsibility to identify specific needs and support people they meet. The 
literature review can provide district nurses with an insight to parents' 
experiences, enabling health promotion with targeted support for these 
parents. 
 

Keywords: Family-focused care, literature review, parent experience, 
qualitative content analysis, type 1 diabetes.  
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Bakgrund  
Att ha vårdnaden om ett barn betyder att barnet skall ges omvårdnad, trygghet, uppfostran 

samt tillsyn med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavare 

har rätten att bestämma om sitt barn, med stigande ålder och utveckling ska hänsyn tas till 

barnets åsikter (Föräldrabalk, SFS 2018:1288, kap. 6). Föräldrarna är de som står närmast 

barnet och ska se behov och bevaka dess rättigheter i förhållande till hälso- och sjukvården 

(Regeringskansliet, 2014).  

 

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär att både ansvara för barnets 

normala behov men även till de specifika behov som funktionsnedsättningen skapar (Kish, 

Newcombe & Haslam, 2018; Smith, Cheater & Bekker, 2015). Utöver de dagliga utmaningar 

alla föräldrar ställs inför möter föräldrar till barn med kronisk sjukdom även utmaningar 

kopplade till barnets komplexa vårdbehov (Pelicand, Fournier, Le Rhun & Aujoulat, 2015; 

Smith et al., 2015; Woodgate, Edwards, Ripat, Borton & Rempel, 2015). Föräldraskapet 

påverkas av att det ständigt måste finnas en beredskap att utföra vårdinsatser. Föräldrarna 

får en vårdande roll för att säkerställa barnets trygghet och välmående (Smith et al., 2015; 

Woodgate et al., 2015). Föräldrar till barn med kroniska sjukdomar möter många utmaningar 

under barnens uppväxt. De kan ha svårt att hitta en balans mellan kontroll och förmågan att 

släppa taget samtidigt som de oroar sig för sina barns framtid (Akre & Suris, 2014).  

 

Typ 1 diabetes [T1D] är en kronisk autoimmun sjukdom som karaktäriseras av insulinbrist 

med hyperglykemi som följd. Hos barn visar sig sjukdomen genom polyuri, polydipsi och 

viktnedgång, en tredjedel får sin diagnos i samband med ketoacidos (DiMeglio, Evans-

Molina & Oram, 2018). T1D kännetecknas av ett akut insjuknande där en autoimmun process 

förstör kroppens insulinproducerande β-celler (Dahlquist & Sjöblad, 2008, s. 25-26). 

Hypoglykemi och ketoacidos är livshotande komplikationer som ständig behöver beaktas. 

T1D kan ge bestående mikrovaskulära komplikationer som retinopati, neuropati och 

nefropati, hyperglykemi är den primära riskfaktorn. God blodsockerkontroll samt sänkt 

HBA1c genom intensiv behandling är särskilt viktig initialt i sjukdomsskedet, då det kraftigt 

minskar förekomsten samt ger en långsammare progression av mikrovaskulära 
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komplikationer (DiMeglio et al., 2018). För kvinnor som drabbas av T1D före tio års ålder 

minskar den förväntade livslängden med nästan 18 år, för män i samma situation minskar 

livslängden med 14 år (Rawshani et al., 2018). Enligt Swediabkids (2017) insjuknar årligen ca 

900 st barn i åldern 0-17 år i T1D, siffran har legat på samma nivå mellan 2012-2016 

(Swediabkids, 2017). Incidensen av T1D hos barn har ökat i Sverige sedan tidigt 90-tal 

(Dahlqvist, Nyström & Patterson, 2011). Insjuknandet sker i lägre åldrar utan att det totala 

antalet personer med T1D ökar (Dabelea & Vehik, 2010; Dahlqvist et al., 2011).  

 

T1D är ett kroniskt tillstånd, den krävande behandling som behövs för att upprätthålla 

blodsockerkontroll förändrar livet för hela familjen från att barnets diagnos ställts 

(Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey, 2012). Efter att ett barn fått en diabetesdiagnos måste 

vardagslivet anpassas, det blir en ny verklighet och ett nytt liv för familjerna (Wennick & 

Hallström, 2006). Sparapani, Jacob och Castanheira Nascimientio (2015) visar att barn med 

T1D känner sig annorlunda jämfört med andra barn och upplever att de inte alltid kan göra 

vad de vill. Insulinadministrering och blodsockerkontroller orsakar ibland rädsla, smärta och 

osäkerhet vilket kan påverka barnens egen förmåga att sköta sjukdomen (a.a.) För att 

upprätthålla psykisk hälsa och god blodsockerkontroll hos barnet är föräldrars engagemang 

viktigt (Helgeson, Reynolds, Siminerio, Escobar, & Becker, 2007).  

 

En individ befinner sig i ett sammanhang, individen och personer i dess omgivning bör ses 

som en enhet. Vid en förändring för en person inom enheten, exempelvis sjukdom eller 

ohälsa, påverkar även andra personer inom enheten. I dagens sjukvård har familjen stor 

betydelse, närstående förväntas ta ansvar för den sjuke och många blir utmattade. Många 

anhöriga upplever problem med hälsan eller nedsatt livskvalitet. Att fokusera på familjens 

betydelse för patienten kallas familjefokuserad omvårdnad [FFO] (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017a, s. 27). Grunden för FFO fokuserar på interaktion, relation, sammanhang, 

funktion och mönster, det ses som ett system där helheten är störst och alla delar påverkar 

varandra. Att fokusera på helheten kan skapa ny förståelse och vara en förutsättning för 

förändring och problemlösning (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b, s. 33-34). I ett 

familjeperspektiv är familjen en konstant del i barnets liv och de kan inte ersättas av någon 

annan. Föräldrar har därför en självklar roll i vårdsituationer, de har en stor betydelse för 
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barnet och är en viktig del i vården. En bra relation och kommunikation mellan föräldrar och 

sjukvården har stor betydelse för barnet (Söderbäck, 2010, s.17). 

 

God blodsockerkontroll vid T1D kräver kontinuerlig insulintillförsel, antingen genom 

injektioner eller via pump regelbundet under dygnet för att efterlikna kroppens egen 

funktion. För att skapa optimala förutsättningar för framtida hälsa bör personer med T1D 

vårdas av ett multidisiplinärt team. För att uppnå god blodsockerkontroll krävs sjukvård 

som erbjuder anpassad patientutbildning och vägledning om insulinjusteringar, 

kolhydraträkning och information om tillgänglig teknologi som kan underlätta vardagen 

(DiMeglio et al., 2018). I den pediatriska diabetesvården möter vårdpersonalen inte bara 

barnet utan även de föräldrar som är ansvariga för vården fram tills att barnet är tillräckligt 

gammalt för att ta eget ansvar (Pelicand et al., 2015). Hälso- och sjukvårdsåtgärder som 

bedöms kunna utföras i hemmet, av patienten själv eller närstående kallas egenvård (SOSFS 

2009:6). Behandling och vård av T1D utförs som egenvård av barn och deras föräldrar. En 

viktig uppgift för sjukvården är att hitta metoder för att stödja och samarbeta med familjerna 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 173).  

 

Föräldrar är experter på sitt barn, varje förälder är unik och behöver anpassat stöd, det är 

viktigt att se individuella skillnader för att kunna stärka föräldrar i vården av barn med 

kronisk sjukdom (Panicker, 2013). För att skapa en sammanhållen förståelse av barnets 

sjukdom, förutsättningar för effektiv behandling och vård krävs att hälso- och 

sjukvårdspersonal kan integrera föräldrarnas expertis med sin egen kliniska kunskap vilket 

kan vara en utmaning (Smith et al., 2015).  

 

Distriktssköterskans arbete grundas i möten med människor i alla åldrar och olika 

hälsotillstånd. Det krävs kompetens för att kunna stödja och stärka både den sjuka individen 

och dennes familj. Distriktssköterskans arbete skall utgå ifrån ett etiskt, holistiskt och 

hälsofrämjande synsätt för att kunna stödja samt stärka individen och familjen 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 
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Problemformulering 
Föräldrar till barn med kroniska sjukdomar får ta ett mycket stort ansvar för barnets hälsa 

och välmående. Detta gäller oavsett om de har kunskap eller förmåga att axla denna roll, 

vilket i sin tur påverkar barnens hälsa. Föräldrarna behöver få stöd och information för att 

kunna hantera utmaningar i sin vardag. Det är viktigt att personer som arbetar i vården får 

ökad kunskap och förståelse för föräldrars upplevelser av att vårda ett sjukt barn. 

 

Om föräldrar får sina behov bemötta leder det sannolikt till att barnen får bättre 

förutsättningar för god hälsa. Ökad kunskap om föräldrars upplevelser kan ge 

distriktssköterskor på olika arbetsplatser bättre möjligheter att möta föräldrars behov och ge 

anpassat stöd samt utföra hälsofrämjande insatser.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med 

diabetes typ 1. 

 

Metod 
Design 

För att besvara syftet och skapa en överblick av befintlig kunskap inom området utfördes en 

litteraturöversikt.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studier som inkluderades var originalartiklar, publicerade mellan 2008-2018, skrivna på 

svenska eller engelska. De skulle ha ett tillgängligt abstrakt och vara refereegranskade. 

Deltagarna i studierna skulle vara föräldrar till yngre barn med diabetes typ 1, barnens ålder 

avgränsades till 0-13 år. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes utifrån Statens beredning för medicinsk utvärderings [SBU] 

(2017, s. 25) handbok för metoder i hälso- och sjukvården. Sökord valdes ut och 
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testsökningar utfördes. För att täcka in så mycket som möjligt av området tillfrågades 

ämnesexpert för att hitta sökord. Testsökningarna visade att flest relevanta träffar hittades 

vid breda sökningar där databasernas egna ämnesord, tesaurus användes. För att fånga in 

relevanta studier utfördes litteratursökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO 

(Tabell 1) under april 2018. De valda sökorden kombinerades med AND som booelsk 

operator. Sökstrategier anpassades utifrån de olika databasernas uppbyggnad.  

 

Tabell 1.  
Översikt av artikelsökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed 

180412 

 

 "Parents/psychology"[Mesh] 
AND "Diabetes Mellitus, 
Type 1"[Mesh] 

Svenska, 

engelska, 10 år. 

 

266 133 68 49 16 

Cinahl 

180412 

(MH "Parental Attitudes+") 
AND (MH "Diabetes 
Mellitus, Type 1") 

Svenska, 
engelska, 10 år	
peer reviewed  

60 39(14) 14 7 1 

Cinahl 

180412 

(MH "Parental Role+") AND 
(MH "Diabetes Mellitus, 
Type 1")   

Svenska, 
engelska, 10 år, 
peer reviewed 

29 25(11) 3 1 0 

Psychinfo 

180415 

MAINSUBJECT.EXACT 
("Diabetes Mellitus") AND 
MAINSUBJECT.EXACT 
("Parental Attitudes") 

 

Date: After 
2007; 
Language: 
English, 
Swedish 

10 6(2) 4 0 0 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 
artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

 

Utifrån databasernas träfflistor gjordes ett första urval där titlar lästes, irrelevanta titlar samt 

dubbletter exkluderades. I urval två lästes studiernas abstrakt. I urval tre lästes studierna i 

fulltext och bedömdes utifrån SBU:s mall för relevansbedömning (2014). Endast studier som 

mötte litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier valdes ut för kvalitetsgranskning 

(SBU, 2017, s. 41-42). Samtliga steg i urvalsprocessen gjordes separat och dokumenterades, 

vid tveksamheter diskuterades studien innan beslut om inklusion togs. Under 

urvalsprocessen har de olika databasernas träfflistor gåtts igenom vid flera tillfällen för att 

säkerställa att relevanta studier inte missas. 
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Kvalitetsgranskning 
Granskning av studiernas vetenskapliga kvalitet har gjorts enligt Friberg (2017b, s. 187). 

Granskningsmallen består av 27 punkter, en del för kvalitativa studier och en del för 

kvantitativa studier, för studier med mixad metod användes samtliga granskningspunkter. 

Mallens frågor syftar till att granska bland annat studiens syfte, urval, metodbeskrivning, 

resultat och etiska resonemang. Endast frågor som var relevanta för den enskilda studien låg 

till grund för kvalitetsbedömningen. Studierna har granskats var för sig och sedan diskuteras 

gemensamt.  

 

Samtliga inkluderade studier bedömdes vara av god kvalitet. Totalt inkluderades 17 studier i 

litteraturöversiktens resultat (Bilaga 1). Endast de delar av studiernas resultat som svarade 

mot litteraturöversiktens syfte inkluderades i resultatsammanställningen. 

 

Analys 
Litteraturen analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

Processen inleddes med öppen kodning där materialet lästes grundligt vid upprepade 

tillfällen. Noteringar och rubriker som beskrev studiens innehåll antecknades i marginalen. 

Noteringar och rubriker flyttades till ett nytt dokument och sorterades under nya rubriker. 

Rubrikerna grupperades utifrån likheter och sammanhang med syfte att föra ihop material 

med liknande innebörd. Genom att sammanställa rubriker bearbeta materialet kunde 

kategorier och underkategorier skapas. De olika kategorierna namngavs utifrån det specifika 

innehållet i det abstraherade materialet. 

 

Etiska aspekter 
En litteraturöversikt ska ta hänsyn till om studierna som granskas har genomförts på ett 

etiskt acceptabelt sätt (SBU, 2017, s.165). Polit och Beck (2017, s. 127) beskriver etiska aspekter 

som ett skydd för individen genom bland annat informerat samtycke, medvetenhet om 

risker och autonomi (a.a). För att inkluderas i litteraturöversikten krävdes att studierna hade 

genomgått etikprövning. För att inte förvränga resultatet behandlades inkluderat material 

ansvarsfullt och fynd presenterades så texttroget som möjligt utan egna värderingar.  
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Resultat 
Resultatet inkluderar 17 studier av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. Analysen 

resulterade i 5 kategorier och 12 subkategorier (Figur 1). 

 

Figur 1. 

Översikt av resultatets kategorier och underkategorier 

 

En förändrad vardag 

Att överösas med negativa känslor 
Tillfället för diagnos av T1D och tiden innan skapade starka minnen hos föräldrarna. De kan 

flera år efter diagnos redogöra för händelserna samt de emotionella reaktioner som följde 

(Monaghan, Sanders, Kelly, Cogan & Streisand, 2011; Rankin et al., 2014; Smaldone & 

Ritholtz, 2011). Föräldrarna hade uppmärksammat och känt oro för symtomen hos sina barn 

men förstod inte allvarlighetsgraden. De som känt igen eller blivit uppmärksammade på att 

barnens symtom var karaktäristiska för T1D sökte snabbt vård (Rankin et al., 2014). De som 

sökt vård och diagnos inte ställts direkt upplevde att de inte blivit tagna på allvar av läkaren 

de träffat (Rankin et al., 2014; Smaldone & Ritholtz, 2011). 

 

I samband med diagnos kände sig föräldrarna chockade och rädda, de upplevde stor stress 

och oro (Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak, 2015; Monaghan et al., 

2011; Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016; Smaldone & Ritholtz, 2011). Stressen var extra 
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tydlig om barnets diagnos ställts i samband med ketoacidos (Rankin et al., 2016). Föräldrarna 

kände sig överväldigade av de färdigheter och kunskaper som behövdes i den komplexa 

situationen (Boogerd et al., 2015; Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016; Smaldone & Ritholtz, 

2011). Barnets liv hängde på föräldrarnas förmåga att administrera insulin och många 

upplevde det både traumatiskt och stressande (Rankin et al., 2016). Föräldrarna upplevde att 

läkarnas bemötande var varierande och kunde känna sig övergivna när de möttes av 

bristande empati och medkänsla för sin reaktion i samband med diagnos (Lawton et al., 2015; 

Smaldone & Ritholtz, 2011). Föräldrarna beskrev att de kände sig oförmögna att ta till sig 

den information de fick eftersom de var stressade (Lawton et al., 2015; Monaghan et al., 2011; 

Rankin et al., 2016). Föräldrarna önskade att vårdpersonalen givit dem tröst tidigare i 

vårdprocessen. Sannolikt hade de blivit mer mottagliga för information om de känt tröst och 

uppmuntran under den första vårdtiden (Rankin et al., 2016).  

 

Det fanns en motvilja till att bli utskrivna från sjukhuset, föräldrarna kände oro inför hur de 

skulle klara av att hantera sjukdomen på egen hand (Boogerd et al., 2015; Monaghan et al., 

2011; Smaldone & Ritholtz, 2011). Trots känslan av att överösas med information och 

svårigheten att ta den till sig så kände alla föräldrar ett behov av sjukdomsspecifik 

information inför hemgång (Monaghan et al., 2011; Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). De 

önskade att vårdpersonalen inför hemgång kommit med råd och tips om sjukdomshantering, 

beräkning av kolhydrater, matvägran och rädsla för injektioner (Monaghan et al., 2011; 

Rankin et al., 2016). När de kommit hem kände föräldrar en osäkerhet, de ville inte vända sig 

akut till diabetesteamet i onödan och hade svårt att avgöra vilka situationer som var 

brådskande (Boogerd et al., 2015).  

 

Att vara konstant vaksam 

Föräldrar beskrev att vårdpersonalens råd och information inte förberett dem på hur det 

skulle vara att leva med ett barn med T1D (Boogerd et al., 2015; Rankin et al., 2016). Nya 

utmaningar uppdagades efter hemkomst från sjukhuset, bland annat hur information om 

diabetes skulle förmedlas till barnet. De små barnens kognitiva förmåga begränsade deras 

förståelse för behovet av diabetesvård samt förmågan att känna igen och berätta om 

hypoglykemi (Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). Föräldrarna upplevde att injektioner 
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var stressande både för dem själva och för barnen, de efterfrågade utbildning och stöd kring 

hur de skulle hantera specifika situationer (Monaghan et al., 2011; Rankin et al., 2016). Ibalnd 

var föräldrar restriktiva med barnens mat för att minimera antalet insulininjektioner, vilket i 

sin tur ledde till stress och ilska hos både föräldrar och barn (Rankin et al., 2015). 

 

Föräldrarna beskrev att de var tvungna att vara konstant vaksamma (Hughes et al., 2015; 

Pierce et al., 2017, Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014). Föräldrar kände att de klarade av 

att uppmärksamma tecken på hypoglykemi hos barnet dagtid men kände oro när barnet sov. 

Nattetid ökade risken att barnet inte skulle känna symtom på hypoglykemi, inte vakna och 

då avlida i sängen (Rankin et al., 2015, Rankin et al., 2016). Oro för hypoglykemi hade 

negativ påverkan på föräldrarnas självförtroende. Föräldrar till mycket små barn upplevde 

större oro för hypoglykemi, sämre självförtroende och sämre förmåga att hantera sjukdomen 

(Herbert, Monaghan, Cogen & Streisand, 2015). Mödrar till barn som haft akuta 

komplikationer till följd av lågt blodsocker upplevde mer oro och rädsla för hypoglykemi 

(Patton, Dolan, Henry & Powers, 2008). Rädsla för hypoglykemi var en orsak till sämre 

livskvalitet hos föräldrarna (Herbert, Clary et al., 2015). Föräldrar med rädsla för 

hypoglykemi var mer benägna att kontrollera blodsockernivåer nattetid (Jaser et al., 2017; 

Herbert, Monaghan et al., 2015). Föräldrarna försökte balansera sitt kontrollbehov för att 

undvika att överföra sin oro och rädsla till barnen (Fereday, MacDougall, Spizzo, Darbyshire 

& Shiller, 2009).  

Sjukdomens påverkan på vardagen 

Att påverkas i det dagliga livet 

Barnets T1D och dess behandling hade stor påverkan på föräldrarnas dagliga liv. Att vårda 

ett barn med en kronisk sjukdom begränsade föräldrarna. De beskrev saknad av ett mer 

spontant liv samt uttryckte sorg, skuld, ilska och oro över sina barns framtid (Boogerd et al., 

2015; Pierce et al., 2017). Föräldrarna kände sig maktlösa när de tänkte på att sjukdomen 

påverkade barnens liv (Boogerd et al., 2015). Föräldrarollen påverkades av sjukdomen, det 

var ibland problematiskt att hålla en bra balans mellan empati och att lära barnen ta eget 

ansvar. Det upplevdes svårt att avgöra om barnet skulle tillrättavisas eller om negativa 
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beteenden berodde på ett svängande blodsocker. Föräldrar medgav att de låtit saker passera 

eftersom de ansåg att barnen redan hade mycket att hantera (Pierce et al., 2017).  

 

Föräldrar beskrev dålig sömnkvalitet och rapporterade otillräckliga nivåer av sömn. De som 

kontrollerad sina barns blodsocker nattetid beskrev sämre sömnkvalitet (Jaser et al., 2017; 

Herbert, Monaghan et al., 2015). Barnen rapporterades ofta ha dålig sömnkvalitet, vilket i sin 

tur påverkade föräldrarnas sömnkvalitet och välmående negativt (Jaser et al., 2017). 

Sjukdomen gjorde att sömnen ofta stördes, föräldrarna var rädda att somna och ställde alarm 

för att kontrollera barnet eller för att administrera insulin. Samsovning, tillsyn och babyvakt 

var exempel på åtgärder som användes för att kontrollera barnets mående (Rankin et al., 

2015; Rankin et al., 2016). Nattliga kontroller utfördes bland annat som rutinkontroll, efter 

lågt blodsocker vid sänggående, fysisk aktivitet under dagen eller att barnet vägrat äta 

mellanmål (Herbert, Monaghan et al., 2015; Quirk et al., 2014). Föräldrarna kontrollerade det 

sovande barnets blodglukos flera gånger i veckan, ibland varje natt. Det var ovanligt att inte 

kontrollera blodglukos nattetid (Jaser et al., 2017; Herbert, Monaghan et al., 2015). Som en 

följd av störd sömn var föräldrarna helt utmattade dagtid (Herbert, Monaghan et al., 2015; 

Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). De hade svårt att slutföra uppgifter, hålla sig vakna 

under måltider, bilkörning och/eller sociala aktiviteter (Herbert, Monaghan et al., 2015). 

 

Föräldrar drabbades ibland av psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression, ångest och 

posttraumatisk stress (Jaser et al., 2017; Pierce et al., 2017). Föräldrar som hade en negativ 

syn på barnets sjukdom påverkades i sitt mående och hade högre grad av depressiva 

symtom, stress och ångest (Freckleton, Sharp & Mullan, 2014). Vid en fördröjd diagnos 

anklagade föräldrarna sig själva och önskade att det hade förstått barnets symtom tidigare. 

När sjukdomen inte upptäcktes förrän barnet drabbats av ketoacidos hade föräldrarna 

extrema skuldkänslor och funderade kring om de var dåliga föräldrar. De beskrev hur de 

gång på gång gått igenom förloppet och funderat på vad det kunde gjort annorlunda 

(Rankin et al., 2014). Föräldrarna önskade att barnets läkare skulle tala om psykisk ohälsa 

hos föräldrar och vid behov hänvisa och remittera till rätt vårdinstans (Pierce et al., 2017).  
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Tillväxtfaser, ostadiga glukosvärden och variation i kost och motion var faktorer som 

försvårade diabeteshanteringen (Pierce et al., 2017). Föräldrar till barn med fler injektioner 

dagligen påverkades mer i sin vardag och var mindre tillfredsställda med barnets 

diabetesvård (Herbert, Clary et al., 2015). Föräldrarna upplevde att behandlingsråd som 

anpassades efter deras specifika situation var lättare att följa och uppnå. Då behandlingsråd 

inte anpassades efter specifika behov så gjorde föräldrarna själva anpassningar för att kunna 

uppnå en balans mellan normala glukosnivåer och en god livskvalitet (Boogerd et al., 2015). 

Föräldrar till barn som fått en insulinpump upplevde många fördelar och en ökad trygghet. 

Det var lätt att justera dos och oron för feldosering av föräldern själv eller annan person 

minskade då pumpen kunde beräkna behovsinsulin. Föräldrarna upplevde att stigmat kring 

diabetes delvis försvann eftersom pumpen var diskret och de inte behövde ge injektioner 

bland andra människor (Rankin et al., 2015).  

 

Barnens T1D påverkade även föräldrarnas arbetsliv (Boogerd et al., 2015; Herbert, Clary et 

al., 2015; Pierce et al., 2017). För att vara närmare sitt barn anpassade föräldrarna 

arbetstimmar, bytte jobb, tackade nej till ansvar eller slutade jobba. Arbetsgivare och 

kollegor upplevdes förstående och möjliggjorde anpassningar vilket kunde leda till 

skuldkänslor eftersom föräldrarna upplevde de inte kunde prestera som de ville på arbetet 

(Herbert, Clary et al., 2015; Pierce et al., 2017).  

 

Föräldrar använde olika copingstrategier för att hantera olika aspekter av att leva med T1D 

och angav att de hade fått ökad förståelse för vad som kändes viktigt i livet. Det var vanligt 

att föräldrar fann stolthet och mening i att delta i utbildningar och forum där diabetesfrågor 

togs upp (Pierce et al., 2017). De kände ansvar att föra sitt barns talan och tog på sig en roll 

som utbildare i olika sammanhang (Pierce et al., 2017; Quirk et al., 2014). 

 

Att uppleva relationer som förändras 

Relationen och närheten till partnern förändrades eftersom stort fokus lades på sjukdomen 

och hanteringen av den. Fysisk intimitet i relationen påverkades negativt av sömnbrist och 

konstant trötthet (Pierce et al., 2017). Föräldrar upplevde i vissa fall att de blev mer 

sammansvetsade i sin relation, kommunikationen förbättrades och de kunde lita mer på 



 

 
12 

varandra. Föräldrarna diskuterade olika situationer för att lära av varandra, när de 

fungerade som ett team underlättades anpassningen till sjukdomen. I de fall föräldrarna inte 

kom överens kring vården slet det på relationen och kunde leda till bitterhet mellan 

föräldrarna (Pierce et al., 2017; Smaldone & Ritholtz, 2011). De föräldrar som var 

ensamstående lyfte att bördan att behöva ta allt ansvar var stor. De hade svårt att hitta 

egentid och möjligheten att träffa en ny partner påverkades (Pierce et al., 2017). 

 

Personer i den nära omgivningen hade svårt att sätta sig in i vården som krävdes för att ta 

hand om ett barn med T1D. Föräldrarna kände sig ensamma i sin situation och upplevde att 

föräldrar till friska barn inte hade någon förståelse för hur det var ha ett barn med diabetes 

(Boogerd et al., 2015; Hughes et al., 2015; Pierce et al., 2017; Smaldone & Ritholtz, 2011). Efter 

diagnosen märkte föräldrarna vilka vänner som var nära på riktigt och blev kvar trots den 

nya situationen. Umgänge med personer som hade egna erfarenheter av sjukdomen 

minskade känslan av ensamhet, föräldrarna upplevde då en närhet och förståelse för 

situationen (Pierce et al., 2017). 

 

Inte ens den närmaste familjen hade förståelse för den nya situationen och var motvilliga till 

att vara barnvakt med rädsla för att inte kunna hantera insulininjektioner och barnets 

reaktion på läkemedlet (Smaldone & Ritholtz, 2011). Det var svårt att förmedla hur 

sjukdomen skulle hanteras och sen våga lita på att omvårdnadsansvaret verkligen kunde 

lämnas över. Allt eftersom vågade föräldrarna lita mer på att någon annan kunde ta bra 

beslut gällande deras barns hälsa, detta dock efter flera genomgångar och att de alltid fanns 

tillgängliga för frågor (Fereday et al., 2009; Pierce et al., 2017). Oftast var det bara mor- och 

farföräldrar som föräldrarna kände att de kunde lita på och lämna över ansvaret till (Pierce 

et al., 2017; Smaldone & Ritholtz, 2011). 

 

Att känna stöd från andra med liknande erfarenheter 

Första tiden efter barnets diagnos behövde föräldrarna för att återfå en viss kontroll i livet, 

därefter började föräldrarna längta efter kontakt med andra föräldrar i samma situation 

(Monaghan et al., 2011; Rankin et al., 2016). Stödet från personer med egen erfarenhet 

normaliserade situationen, vilket gav föräldrarna utrymme att visa sina svagheter och 
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möjlighet att få tips och råd. Föräldrar med erfarenhet av att själv vårda T1D kunde förstå 

hur tankarna kring diabetes tog över hela livet (Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). 

Kontakten med andra föräldrar med egna erfarenheter av liknande situationer sågs som ett 

komplement till den vanliga pediatriska diabetesvården och var viktig genom hela 

barndomen eftersom nya utmaningar kom med varje utvecklingsfas (Boogerd et al., 2015).  

 

Stödgrupper och kommunikation med föräldramentorer upplevdes positivt. Föräldrarna 

beskrev att det kändes ovärderligt att få lyssna till andras erfarenheter samt prata om rädslor 

och att släppa kontrollen allt eftersom barnet växer upp (Hughes et al., 2015; Rankin et al., 

2015). Mödrar upplevde att stödgrupper minskade känslan av ensamhet i föräldraskapet, de 

kände sig avslappnade och att de för första gången blev förstådda av någon annan. Fäder 

var inte lika positiva till stödgrupper, de följde med för att vara ett stöd för sin partner. Fäder 

upplevde att det kunde leda till mer stress att lyssna till andras erfarenheter (Smaldone & 

Ritholtz, 2011). Vissa föräldrar upplevde att personer som deltog i stödgrupper var 

tävlingsinriktade, dominerande, besatta av sjukdomen och att råd som gavs var motstridiga 

till det som sjukvården lärt ut. De tackade därför nej till fortsatt deltagande (Hughes et al., 

2015; Rankin et al., 2016).  

Sjukvården, en källa till både trygghet och frustration 

Att ha behov av stöd och information 

I samband med inläggning på sjukhus upplevde föräldrarna att de fått god vård och bra 

detaljerad information om sjukdom och behandling (Rankin et al., 2016). Samspelet med 

barnet påverkades positivt av utökad information om diabeteshantering i samband med 

diagnos (Monaghan et al., 2011).  

 

Diagnosen var en livsförändrande händelse och anpassat stöd upplevdes betydelsefullt 

direkt i samband med diagnos (Boogerd et al., 2015). Diabetesteamet möjlighet att ge stöd 

uppskattades av föräldrarna och upplevdes särskilt viktigt i samband med hemgång. 

Vetskapen om att teamet fanns tillgängligt dygnet runt gjorde föräldrarna tryggare, även om 

kontakten inte utnyttjades (Boogerd et al., 2015; Rankin et al., 2016; Smaldone & Ritholtz, 

2011). Föräldrarna värdesatte vårdpersonalens expertis och engagemang. De upplevde att 
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stödet och utbildningen i hur T1D skulle hanteras i det dagliga livet fungerade bra (Hughes 

et al., 2015; Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). Föräldrarna uppskattade när vårdpersonal 

talade om T1D inverkan på det dagliga livet, men upplevde att de själva var tvungna att 

lyfta frågan (Boogerd et al., 2015). Föräldrar önskade att vårdpersonalen hade initierat 

kontakt med dem när de kommit hem från sjukhuset. Hembesök var förslag på en insats där 

vårdpersonalen kunnat ta hänsyn till deras specifika omständigheter (Rankin et al., 2016). 

 

Det var vanligt förekommande att föräldrar beskrev att vården missade att ge emotionellt 

stöd (Hughes et al., 2015; Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). Föräldrarna upplevde att de 

inte hade någonstans att vända sig och prata om hur de faktiskt kände om sin situation 

(Rankin et al., 2016). De önskade mer stöd i form av empati, beröm, hjälp att bygga 

självförtroende och bekräftelse i att diabetes är en komplex och nyckfull sjukdom att hantera 

(Pierce et al., 2017). Ibland sökte föräldrar stöd hos någon i diabetesteamet under besök på 

diabeteskliniken. Andra ville inte be vårdpersonalen om stöd eftersom de ansåg sig ha någon 

relation eller för att de inte ville uppfattas negativt av personalen. Föräldrar upplevde ofta 

att vårdpersonalen inte var bäst lämpade att ge empatiskt och odömande stöd eftersom de 

saknade egna erfarenheter av att ha ett barn med T1D (Lawton et al., 2015; Rankin et al., 

2016).  

 

Internet som informationskälla kunde ge upphov till ökad stress och oro eftersom 

informationen inte alltid var tillförlitlig samt ofta handlade om komplikationer och andra 

diabetesrelaterade problem (Boogerd et al., 2015). Föräldrar önskade att sjukvården via 

internet tillhandahöll aktuell och uppdaterad information om sjukdomen och dess 

behandling (Boogerd et al., 2015; Monaghan et al., 2011). Skriftlig information uppskattades 

då den kunde delas med andra personer delaktiga i barnets omvårdnad (Boogerd et al., 2015; 

Monaghan et al., 2011; Lawton et al., 2015). 

 

Att känna oro för konsultationer och bristande kommunikation 

Föräldrar kände stress och oro kring barnets möten med sjukvården (Lawton et al., 2015; 

Pierce et al., 2017). Föräldrarna lämnade ibland konsultationer med diabetesteamet osäkra på 

vad som sagts och bestämts, med obesvarade frågor och utan att deras behov av stöd 
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diskuterats (Lawton et al., 2015). I samband med konsultationer kände föräldrarna en oro för 

att bli tillrättavisade eller felaktigt dömda av vårdpersonal. De upplevde att vårdpersonal 

inte förstod vilka ansträngningar de gjorde för att barnen skulle må bra (Lawton et al., 2015; 

Pierce et al., 2017; Rankin et al., 2016). Konsultationer upplevdes jobbiga då föräldrarna blev 

distraherade av sina barn. Små barn krävde delad uppmärksamhet och föräldrarna kände sig 

ofta tvungna att lämna konsultationen tidigare än de önskade då barnet ville därifrån 

(Lawton et al., 2015). 

  

Föräldrar beskrev brister i kommunikationen och önskade att den skulle förbättras (Lawton 

et al., 2015; Pierce et al., 2017). De kände sig okunniga och hade svårt att förstå information 

från vårdpersonal eftersom de inte var vana vid terminologin, information från läkare var 

särskilt svår att förstå. På grund av svårigheterna i att ta till sig information tog föräldrar 

ibland med sig en närstående för att i efterhand kunna diskutera och förstå vad som sagts 

(Lawton et al., 2015; Monaghan et al., 2011; Rankin et al., 2016). Föräldrarna önskade ibland 

möjlighet att samtala kring bekymmer och oro utan att barnen var närvarande. De ville inte 

visa för sitt barn att de var oroliga eller oförmögna att hantera sjukdomen. Kliniker som hade 

en bevakad lekplats där barnen kunde vara under en del av konsultationen förbättrade 

förutsättningarna för kommunikationen (Lawton et al., 2015). 

 

Föräldrar kände frustration kring att sjukvården inte tillräckligt snabbt informerade och 

förskrev insulinpumpar och kontinuerlig blodsockermätning tidigare inpå diagnos. Detta 

eftersom tekniska hjälpmedel gav tillbaka lite av ett flexibelt och normalt liv (Pierce et al., 

2017).  

 

Att känna behov av kontinuitet och samordning 

Kontinuitet i vården var viktigt och uppskattades av föräldrarna (Boogerd et al., 2015; 

Lawton et al., 2015). Bristande kontinuitet kunde leda till olika råd från gång till gång 

(Boogerd et al., 2015; Lawton et al., 2015; Pierce et al., 2017). Föräldrar till barn i stora 

sjukvårdsorganisationer upplevde bristande kontinuitet, vilket ledde till att barnets behov 

inte tillgodosågs. Råden som gavs på större kliniker var generella (Lawton et al., 2015; Pierce 

et al., 2017). De som tillhörde mindre kliniker var mer nöjda med vården eftersom de 



 

 
16 

upplevde större kontinuitet och att råden de fick var anpassade efter den specifika 

situationen (Lawton et al., 2015). Föräldrarna uppgav att de föredrog att möta samma 

personal vid varje vårdtillfälle men att det viktigaste var att diabetesteamet var samspelt och 

att samma information gavs oavsett vem de mötte (Boogerd et al., 2015).  

 

Sjukvårdsinrättningar, kliniker och apotek skapade ofta frustration. Långa väntetider, 

problem med tidsbokning och mediciner som inte fanns tillgängliga försvårade för 

föräldrarna. De önskade bättre samordning för att undvika onödiga besök inom sjukvården 

(Pierce et al., 2017). 

Barnens rätt till ett normalt liv 

Att möta utmaningar under livets gång 

Föräldrar till barn med T1D ville att barnen skulle leva ett så normalt liv som möjligt 

(Fereday et al., 2009; Lin, Mu & Lee, 2008; Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholtz, 2011). De 

ansträngde sig för att stärka sina barns självständighet, egenvårdsförmåga och oberoende för 

att underlätta barnets liv. Föräldrarna lade stor vikt på att guida barnen att själva hantera 

sjukdomen genom att lära dem känna igen hypoglykemi, ta blodsocker och bedöma vilken 

åtgärd som krävdes (Fereday et al., 2009; Lin et al., 2008).  

 

Föräldrarna var medvetna om att fysisk aktivitet var viktigt, men att det ökade risken för 

hypoglykemi som var svår att hantera. Planering och förberedelser var grundläggande för 

barnens deltagande i fysisk aktivitet. Att skapa förutsättningar för att barnet skulle få vara 

som andra barn och delta i aktivitet och sport var en utmaning (Fereday et al., 2009; Lin et al., 

2008; Quirk et al., 2014). Behovet av planering begränsade spontan fysisk aktivitet och lek, 

ibland upplevdes även planerad aktivitet svår att hantera. Utmaningen med planering och 

extra blodsockerkontroller gjorde att vissa föräldrar känt sig lockade att undvika fysisk 

aktivitet för sitt barn. Oron kring fysisk aktivitet var störst strax efter diagnos, ju längre tiden 

gick lärde sig föräldrarna hantera blodsockersvängningar och oron minskade (Quirk et al., 

2014).  
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Att lämna ansvar till skola och förskola 

Att låta barnet börja förskola skapade oro, detta på grund av svårigheter att hitta personal 

med rätt kunskap (Pierce et al., 2017; Herbert, Clary et al., 2015; Smaldone & Ritholtz, 2011; 

Quirk et al., 2014). Mödrar kände sig sorgsna över att deras barn drabbats av T1D och ville 

att skolmiljön skulle vara en plats där barnen fick känna sig fria och lyckliga. De oroade sig 

för barnets säkerhet och hade regelbunden kontakt med skolan. Mödrar såg till att 

säkerhetsnät fanns kring barnen genom att undervisa lärare, ha kontakt med skolsköterskor 

och säkerställa att kamrater kunde stödja barnet i skolmiljön (Lin et al., 2008).  

 

Föräldrar till yngre barn med T1D var mera benägna att säga att sjukdomen påverkade deras 

beslut om skola/förskola. De hade även mindre förtroende för att lärare och pedagoger 

skulle kunna ta hand om deras barn. Om föräldrarna upplevde att barnets diabetes 

hanterades på ett tillfredsställande sätt på skola/förskola, kände de mindre rädsla och oro för 

hypoglykemi och hade bättre T1D relaterad livskvalitet (Herbert, Clary et al., 2015). 

Upplevelsen av att ha sitt barn i förskola/skola varierade, variationen berodde främst på 

skolans välvillighet och förmåga att anpassa sig efter barnets behov (Boogerd et al., 2015; 

Smaldone & Ritholtz, 2011). Det var inte ovanligt att föräldrar besökte sina barns 

skola/förskola för att se över diabetesvården och för att utföra diabetesrelaterade uppgifter. 

Föräldrar till barn som haft akuta komplikationer av sin diabetes var mera benägna att 

besöka skolan (Herbert, Clary et al., 2015; Pierce et al., 2017).  

 

Acceptans och tankar om framtiden 

Att acceptera nya förutsättningar 

Med tiden så utfördes anpassningar för att kunna leva med sjukdomen och föräldrarna 

beskrev att ett nytt normalt växte fram (Pierce et al., 2017). När erfarenheten ökade förekom 

oförutsägbara situationer mer sällan, vilket minskade känslan av stress och oro (Boogerd et 

al., 2015). Med ökad erfarenhet var det i första hand vid tillfälliga händelser som semester 

eller annan sjukdom som problem uppstod (Boogerd et al., 2015; Hughes et al., 2015). 

Föräldrar accepterade oftast att glukosvärden kunde vara nyckfulla trots stora 

ansträngningar. De strävade efter balans mellan perfekt glukoskontroll och att leva så 

normalt som möjligt (Freckleton et al., 2014; Pierce et al., 2017). Föräldrarna erkände att ett 
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liv utan T1D vore önskvärt men kunde också lyfta positiva saker som kommit ur diagnosen. 

Andra föräldrar kunde inte se att något meningsfullt kommit av sjukdomsdiagnosen (Pierce 

et al., 2017). Föräldrarna upplevde trots erfarenhet av sjukdomen att de inte kunde bemästra 

den och dess behandling eftersom den ständigt förändrades och kunde se olika ut för varje 

dag (Smaldone & Ritholtz, 2011).  

 

Att känna oro inför framtiden 

Oro och rädsla kring barnets framtid och deras förmåga att leva ett självständigt liv var 

vanligt (Boogerd et al., 2015; Freckleton et al., 2014; Smaldone & Ritholtz, 2011). Under 

uppväxten ökade egenvårdsförmågan hos barnen och de kunde ta mer eget ansvar för 

sjukdomen. Trots att barnet skötte delar av vården själv fortsatte föräldrarna att vara 

vaksamma och ha kontroll även om inte barnen var medvetna om det (Boogerd et al., 2015; 

Fereday et al., 2009; Lin et al., 2008). Föräldrarna bekymrade sig för om barnen kunde ta sig 

an nya utmaningar på ett säkert sätt men förstod att de behövde uppmuntra nya upplevelser 

för att barnet skulle kunna utvecklas normalt (Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholtz, 2011). 

Övernattningar var ett moment som föräldrarna i förväg oroade sig för, de kände sig osäkra 

på barnets säkerhet i någon annans hem (Hughes et al., 2015; Smaldone & Ritholtz, 2011). De 

oroade sig för hur det skulle bli när barnet blev äldre och skulle flytta hemifrån eftersom de 

inte längre kunde hjälpa till med hanteringen av sjukdomen (Hughes et al., 2015; Pierce et al., 

2017; Smaldone & Ritholtz, 2011). Föräldrarna var ändå positiva när de tänkte på barnens 

framtid, de såg framför sig att barnen skulle kunna leva ett normalt liv och göra vad de ville 

trots sin sjukdom. De kunde se positivt på sina barns framtid eftersom de läst om personer 

med T1D som åstadkommit otroliga saker trots sin sjukdom (Freckleton et al., 2014). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion  

En litteraturöversikt valdes för att besvara syftet. Friberg (2017a, s. 143) beskriver att 

metoden är lämplig för att skapa en överblick av kunskapsläget inom ett valt område.  

 

Olika databaser valdes ut och sökningarna anpassades utifrån den specifika databasens 

uppbyggnad. Testsökningar gjordes där databasernas ämnesordlistor, tesaurus, samt 
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fritextsökningar kombinerades. Detta resulterade i många irrelevanta sökträffar. 

Ämnesexpert tillfrågades och rekommenderade sökningar med enbart tesaurus då föräldrars 

upplevelser av en situation kan beskrivas på många sätt med olika ord. Detta kan ses som en 

styrka för studien då ämnesexperter är utbildade inom informationssökning samt att 

databasernas tesaurus preciserar sökningar och ger ett bättre sökresultat (Östlundh, 2017, s. 

69). Sökningarna i de olika databaserna resulterade i många dubbletter vilket kan tyda på att 

relevant litteratur hittats. Under urvalsprocessen har träfflistorna studerats vid flertalet 

tillfällen för att säkerställa att relevanta studier inte valts bort. Detta ses som en styrka i 

urvalsprocessen. Östlundh (2017, s. 60) beskriver att sökprocessen inte är linjär utan pendlar 

fram och tillbaka mellan de olika stegen. Antalet valda studier var relevant utifrån tidsramen 

för arbetet.  

 

För att inkluderas i översikten skulle studierna vara publicerade efter 2008. Känslor och 

upplevelser av att vårda ett barn med T1D skiljer sig troligtvis inte i äldre studier men 

förutsättningarna för att hantera sjukdomen har förändrats då forskningen kring T1D har 

gjort stora framsteg och det nu finns fler hjälpmedel tillgängliga. Initialt fanns inte 

åldersavgränsning som ett inklusionskriterie. Efter en första genomgång av träfflistorna 

uppmärksammades att det fanns begränsat med sammanställd forskning om yngre barn och 

därför valdes avgränsningen 0-13 år. Om åldersavgränsningen gällt barn upp till 18 år är det 

troligt att resultatet blivit annorlunda då föräldrar till äldre barn ställs inför andra problem 

när barnen tar allt mer ansvar för sin egen sjukdom. Studierna som inkluderades 

kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017b, s. 187-188). Samtliga bedömdes ha god kvalitet och 

ett etiskt resonemang samt var publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter vilket 

troligen ökade resultatets tillförlitlighet.  

 

Ingen av studierna som inkluderades var utförd i Sverige vilket möjligtvis kan ses som en 

begränsning. De studier som inkluderats var utförda i länder som har tillgång till liknande 

vård som i Sverige och därför kan föräldrarnas upplevelser troligtvis likställas.  
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Innehållsanalys valdes som analysmetod för litteraturöversikten då metoden kan användas 

för både kvalitativ och kvantitativ forskning. Elo och Kyngäs (2008) beskriver metoden som 

ett systematiskt arbetssätt som lämpar sig för att skapa förståelse och ge en bred beskrivning 

av ett fenomen. De olika studiernas resultat kombinerades och kategoriserades för att skapa 

en större helhet. Att både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades bidrog till att fler 

aspekter av det valda området kunde beskrivas vilket kan ses som en styrka för 

litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att vårda ett barn med T1D. Resultatet visar 

att föräldrarna i hög grad påverkades av barnens diagnos och de kände rädsla, stress och oro 

inför situationen. Föräldrarna försattes i en ny situation och konstant vaksamhet präglade 

deras vardag. Oron förstärktes av en känsla av ensamhet och brist på stöd både i relation till 

omgivningen och sjukvården. Föräldrarna upplevde att de inte hade någonstans att vända 

sig för att få emotionellt stöd. Föräldrarna önskade att barnen skulle få leva ett normalt liv 

och gjorde stora ansträngningar för att göra det möjligt.  

 

Liksom i föreliggande resultat beskriver Whittemore et al. (2012) att diagnosen upplevs 

traumatisk och upplevelsen är fylld av olika negativa känslor, vilket i sin tur inverkar 

negativt på diabeteshanteringen. Tiden vid diagnos var en överväldigande period för 

föräldrarna, de slets mellan skuldkänslor, rädsla, känslan av att inte kunna hantera all 

information som gavs och hantera barnets sjukdom i hemmet. En studie av Anderson (2009) 

visar att föräldrar klandrar sig själva och ifrågasätter vad de hade kunnat göra annorlunda 

för att förebygga att barnets drabbats av diabetes (a.a.). Det är av stor vikt att sjukvården 

möter föräldrarna i den nya situationen och ger stöd som underlättar anpassningen till 

sjukdomen. 

 

Resultatet visar att föräldrarnas vardag påverkades av barnets sjukdom, de kände sig 

begränsade, maktlösa och det var utmanande att hålla en bra balans i vardagslivet gällande 

bland annat uppfostran och sömn. Liksom i föreliggande resultat visar Anderson (2009) och 

Whittemore et al. (2012) att livet cirkulerar kring barnet med T1D. Familjen isoleras på grund 
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av föräldrarnas behov att vara strukturerade och att ha kontroll över diabetesvården (a.a.). 

Föräldrarna upplevde att barnets begränsade förståelse för sjukdomens allvarlighet var 

utmanande att hantera. Whittemore et al. (2012) styrker att föräldrar till yngre barn upplever 

mer oro och stress än föräldrar till äldre barn med T1D. 

 

Till följd av den konstanta vaksamheten och försöken att få ihop livspusslet drabbades 

många föräldrar i olika grad av psykisk ohälsa. Även Whittemore et al. (2012) menar att 

psykisk ohälsa hos någon förälder har negativ påverkan på föräldraskap och familjelivet. 

Dessa familjer upplever i större grad familjekonflikter, familjen har lägre förmåga att 

anpassa sig och sämre sammanhållning. Vidare beskriver Hägglöf (2008, s. 69-70) att stress i 

familjer är ogynnsamt för alla barn. I familjesystem som inte fungerar kan det innebära stress 

för barnet med T1D och då ha en negativ inverkan på den metabola kontrollen. Lindström, 

Åman och Norberg (2010) visar i en svensk studie att förekomst av psykisk ohälsa hos 

föräldrar är vanligt. Nästan hälften av alla mödrar till barn med T1D visar symtom på 

utbrändhet. Även fäder visade tecken på utbrändhet dock var skillnaden med 

kontrollgruppen inte tillräckligt stor för att vara signifikant. Benzein, Hagberg och Saveman 

(2017c, s. 62) beskriver ur ett familjefokuserat perspektiv att personer som arbetar inom vård 

och omsorg behöver tänka på familjen som en enhet. Mötet och dialogen med familjer som 

drabbats av sjukdom behöver lyftas och ses som en omvårdnadshandling för att främja hälsa 

och lindra lidande (a.a.). Det är således mycket viktigt att vården ser till hela familjen och 

bemöter och synliggör föräldrar med psykisk ohälsa för att skapa goda förutsättningar för 

framtida hälsa och fler friska levnadsår för barnet med T1D.  

 

Många av föräldrarna upplevde en känsla av ensamhet. Däremot beskrev föräldrarna att i de 

fall där de fungerade som ett team med sin partner stärktes relationen och de hade lättare att 

anpassa livet efter sjukdomen. Det styrks av Whittemore et al. (2012) som menar att delat 

ansvar upplevs som en viktig källa för stöd i vardagen, vilket möjliggör en bättre hantering 

av sjukdomen. Lindström, Åman, Norberg, Forssberg och Anderzén-Carlsson (2017) menar 

dock att mödrar ofta har huvudansvaret för hem och familj. I fråga om barnets medicinska 

behov upplever mödrar att fäder förlitar sig på att de tar huvudansvaret. Benzein et al. 

(2017b, s. 45-47) menar att livsomvälvande händelser som sjukdom i en familj bidrar till att 



 

 
22 

familjesystemet kommer i obalans. Familjehälsa inkluderar både hälsa i familjen som enhet 

och hos de individuella medlemmarna. Familjen kan skapa familjehälsa genom att ha 

förståelse för vilket stöd de olika familjemedlemmarna behöver. Vid sjukdom i familjen kan 

familjehälsan bibehållas och stödjas genom interventioner som omfattar både individerna 

och familjen som en enhet (a.a). Sjukvården har ett stort ansvar att uppmärksamma och 

hjälpa föräldrar till barn med T1D att skapa team inom familjen, för att på så sätt underlätta 

och minska bördan av att den ena föräldern står ensam med ansvaret för barnets vård. 

Genom att hjälpa familjen att stödja varandra kan sjukvården bidra till att familjen återfår 

balans och kan uppnå en god familjehälsa. 

 

Resultatet visar att stöd från andra i liknande situation minskade känslan av ensamhet och 

normaliserade situationen för föräldrarna. Benzein et al. (2017b, s. 47-48) menar att individen 

och familjens hälsa är sammanflätad med ett större system som utgörs av samhället (a.a). 

Sjukvården kan i detta avseende ha en roll att föra samman familjer med barn som drabbats 

av T1D för att främja föräldrars psykiska hälsa samt ge barnen en känsla av samhörighet. 

 

Mötet med sjukvården skapade ofta frustration samt oro eftersom informationen som gavs 

var svår att förstå och föräldrarna kände sig dömda för att ansträngningar de gjort inte varit 

tillräckliga. Lindström et al. (2017) lyfter att mödrar känner sig övervakade av vården även 

om diabetesteamets medlemmar inte uttrycker sig kritiskt om blodsocker och matvanor. 

Smith et al. (2015) menar att hälso- och sjukvårdspersonal är beroende av föräldrars kunskap 

och förmåga att se förändringar i sjukdomstillståndet, trots det upplever inte föräldrar att 

deras expertis och delaktighet värdesätts. I översiktens resultat beskrev föräldrarna att de 

inte hade någonstans att vända sig. Många var tveksamma till att söka stöd hos någon i 

diabetesteamet på grund av att de saknade en förtroendefull relation. Föräldrar som 

upplevde god kontinuitet i vården var mer nöjda med barnets vård. Hägglöf (2008, s. 71) 

menar att diabetesteamet måste erbjuda stöd för att kunna genomföra den beteendepåverkan 

som krävs för den anpassning som sjukdomen kräver. Det kan vara svårt att remittera dessa 

till rätt instans varför det är önskvärt att kunskapen finns inom diabetesteamet (a.a.). Det 

framkommer i föreliggande resultat att föräldrarna har svårt att få hjälp att få rätt typ av stöd 

när de drabbas av psykisk ohälsa. Benzein et al. (2017a, s. 27) beskriver att när någon i en 



 

 
23 

familj drabbas av sjukdom påverkas hela familjen i olika grad. I resultatet framkommer att 

barnens mående och deras sjukdom var i fokus i mötet med sjukvården och föräldrarnas 

besvär fick mindre uppmärksamhet. Föräldrarna påverkades av sina barns sjukdom, likväl 

kan det antas att barnen påverkas av föräldrarnas mående. Barnen blir dubbelt drabbade av 

föräldrarnas psykiska ohälsa och dess påverkan på sjukdomshanteringen. Det är av stor vikt 

att föräldrarna får rätt stöd för att i sin tur kunna stödja sitt barn att lära sig leva med 

sjukdomen.  

 

Föräldrarna i översiktens resultat upplevde att vårdens stöd av sjukdomshantering 

fungerade bra, men upplevde att det emotionella stödet missades. Detta bekräftas delvis av 

Jönsson, Lundqvist och Hallström (2016) som beskriver att föräldrar är nöjda med 

sjukvården överlag, men att mödrar inte är nöjda med vårdens stöd kring deras emotionella 

behov. Anderson (2009) och Pelicand et al. (2012) beskriver att sjukvården bör visa intresse 

för familjeförhållanden, livsstil samt vara ett stöd och hjälp vid problemlösning. Sjukvården 

bör dessutom uppmuntra till att uttrycka känslor relaterade till sjukdomsupplevelsen. 

Levetown (2008) lyfter att förtroendefulla relationer bygger på att föräldrar vågar erkänna 

sin sorg, ångest, den fruktan de upplever. Det är viktigt att föräldrarna inbjuds till att dela 

sina känslor och får ställa frågor. Föräldrar uppskattar emotionellt stöd och att bekräftas för 

sina ansträngningar och förmågan att ta hand om sitt barn (a.a.). Distriktssköterskor som 

möter föräldrar till barn med T1D har ett ansvar att uppmärksamma föräldrarnas behov, 

bekräfta dem i deras ansträngningar och hjälpa dem få anpassat stöd. 

 

Liksom i föreliggande resultat beskriver Whittemore et al. (2012) att föräldrar till en början 

tycker att den praktiska hanteringen av diabetes är svår att klara av, över tid blir de vana de 

dagliga uppgifterna och accepterar nya rutiner som en del av livet (a.a.). Hela familjen 

påverkas av sjukdomen och samtliga familjemedlemmar behöver ändra sina vanor för att 

sjukdomen ska kunna hanteras på ett bra sätt. Det är önskvärt att distriktssköterskor och 

annan vårdpersonal som möter föräldrar till barn med T1D ger anpassat stöd utifrån 

individens och familjens specifika behov för att påskynda processen mot acceptans.  
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Slutsats 
Föräldrar till barn med T1D får ta ett stort ansvar för barnens diabetesvård eftersom det 

utförs som egenvård. Föräldrarna saknar till en början kunskap och har inte de förmågor 

som den nya situationen kräver, vilket upplevs mycket påfrestande med konstant oro och 

stress för barnets välmående. Föräldrarna upplever inte att de får tillräckligt emotionellt stöd 

av vården och många drabbas av psykisk ohälsa. I de fall sjukvården inte kan stödja 

föräldrar kan barnet bli dubbelt drabbat, dels av sin sjukdom och dels av förälderns 

uppgivenhet inför situationen. Det är viktigt att sjukvården arbetar familjefokuserat och 

hjälper familjerna stärka sina friskfaktorer. När föräldrar får behov bemötta och bekräftas i 

sina ansträngningar kan anpassningar utföras vilket krävs för att uppnå familjehälsa.  

 

Distriktssköterskans arbete bygger på ett holistiskt synsätt med ett stort fokus på att 

genomföra hälsofrämjande insatser. Resultatet belyser att upplevelsen är individuell och 

anpassat stöd behövs. Distriktssköterskor på olika arbetsplatser kan utifrån denna 

litteraturöversikt få en insyn i upplevelsen att vara förälder till barn med T1D. Förståelsen 

kan bidra till anpassat stöd, vilket kan minska föräldrarnas känsla av oro och stress. Det kan 

i sin tur påverka barnets diabeteshantering och framtida hälsa positivt. Dagens sjukvård står 

inför stora utmaningar och förändringar krävs för att arbetet ska kunna ske familjefokuserat. 

Vidare forskning krävs för att undersöka hur familjefokuserad omvårdnad kan påverka 

föräldrar till barn med T1D. 
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Årtal  
Land  

Studiens syfte Typ av studie 
  

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys  

Huvudresultat Kvalitet 

Boogerd, Maas-van 
Schaaijk, Noordam, 
Marks & Verhaak. 
(2015) 
Nederländerna 

Undersöka föräldrar till barn med T1D 
och dess erfarenheter, behov och 
preferenser av pediatrisk diabetesvård 
samt på vilket sätt de uppfattar att 
internet har ett värde i diabetesvården 

Kvalitativ metod 
 
 

34  
(10 st) 

Fokusgrupps- 
intervjuer 
 
Tematisk 
innehållsanalys 
 
 

Tillgänglighet av anpassad vård, 
information om sjukdomen, peer 
support, och tillgänglig vårdpersonal var 
det som föräldrar lyfte som sina största 
behov. Internet kan användas för att 
uppfylla dessa behov. 
 
Sju huvudteman identifierades; 
påverkan på dagliga livet, Socialt och 
professionellt stöd, Lokalt peer support, 
Engagemang och samhörighet med 
vårdteamet, utvecklingsanpassad och 
behovsfokuserad vård. Tillgänglig 
information om sjukdom och behandling 
och vårdteamets tillgänglighet. 

God 
 
 

Fereday, McDugall, 
Spizzo, Darbyshire 
& Shiller.  
(2009)  
Australien 
 

Öka förståelsen av fysisk aktivitet bland 
barn med kroniska sjukdomar och 
föräldrars uppfattning av barn som lever 
med diabetes och deras deltagande i 
fysisk aktivitet, motion, spel och lek. 

Kvalitativ metod 14  Fokusgrupps- 
intervjuer 
 
Tolkande 
fenomenologisk 
ansats 
 
 

Föräldrarna tycker att fysisk aktivitet för 
välbefinnande och hälsa och 
uppmuntrar sina barn att delta i 
aktiviteter. De beskriver att de i 
förhållande till sjukdomen måste 
planera, vara extra vaksamma och 
strukturera vardagen för att ge barnet 
förutsättningar att delta och för att 
minimera risken för potentiella 
komplikationer relaterade till sjukdomen.  
 

God 
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Författare  
Årtal  
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Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys  

Huvudresultat Kvalitet 

Freckleton, Sharpe, 
& Mullan.  
(2014) 
Australien 
 

Undersöka relationen mellan tankar 
kring sjukdomen samt psykopatologi 
hos mödrar till barn med T1D samt 
undersöka varför tankarna kring 
sjukdomen och mödrarnas bild av sina 
barns framtid ser ut som de gör. 

Mixad metod 
 

71  
(44 st) 

Enkäter 
 
Multipel 
regressionsanalys 
& tematisk analys  

Mammorna hade generellt optimistiska 
tankar kring sina barns framtid och det 
korrelerade även med 
depressionssymtom hos de svarande. 
Tidigare erfarenheter och tro på att 
diabetes är möjligt att kontrollera styrde 
tankarna kring kortsiktiga konsekvenser 
och användes för att rättfärdiga 
optimistiska tankar. Tankarna kring 
långsiktiga konsekvenser grundades i 
information från flera olika källor och 
kunde inte beskrivas lika tydligt. 

God 

Herbert, Clary, 
Owen, Monaghan, 
Alvarez & Streisand.  
(2015) 
USA 

Undersöka erfarenheter hos föräldrar till 
små barn med T1D och deras 
erfarenheter av förskola samt 
undersöka relationen mellan barnens 
(daycare functioning) trivsel på 
förskolan, föräldrarnas rädsla för 
hypoglykemi och diabetesrelaterad 
livskvalite hos föräldrarna.  

Kvantitativ metod 
 
Observationsstudie 

134  
(33 st) 

Enkäter 
 
Statistik analys & 
deskriptiv statistik 

Föräldrar till yngre barn, barn med mer 
intensiv behandlingsregim och barn 
som haft diabetesrelaterad 
medvetslöshet eller anfall var mer 
bekymrade över att ha barnet på 
förskola. Föräldrar som upplevde att 
deras barn trivdes (functioning) på dagis 
var mindre rädda för hypoglykemi och 
hade högre diabetesrelaterad 
livskvalitet. 

God 

Herbert, Monaghan, 
Cogen & Streisand. 
(2015) 
USA 
 

Beskriva sömnegenskaper hos föräldrar 
till små barn med T1D. Undersöka 
sambandet mellan oro för hypoglykemi, 
föräldrarnas sömn och 
diabetesrelaterad självförmåga (self-
efficacy). 

Kvantitativ metod 
 
Observationsstudie 

134  
(33 st) 

Enkäter via 
telefonintervju 
 
Statistisk analys 

Föräldrarna sov färre timmar än 
rekommenderat och hade sämre sömn 
än normalt för friska vuxna. Ca 30 % 
skattade sin sömnkvalite som ganska 
dålig eller väldigt dålig. Många föräldrar 
upplevde störd sömn till den grad att det 
påverkade deras förmåga att utföra 
vardagliga sysslor. 

God 

Hughes, Johnson, 
Ramchandani, 
Quinn, D'Alesandro, 
Streisand & 
Sullivan-Bolyai.  
(2015) 
USA  

Undersöka hur barn innan tonåren och 
vuxna upplever en intervention med 
utbildning i diabetes och 
mentorsprogram. 

Kvalitativ metod 11 Fokusgrupps- 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys 

Föräldrar till barn med diabetes 
upplever det svårt att hantera 
sjukdomen och det känner sig 
ensamma. De upplever ett stort stöd i 
att få prata med mentorer som också 
var förälder till barn med T1D samt höra 
andra föräldrars upplevelser. 

God 
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(bortfall) 
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Jaser, Foster 
Nelson, Kittelsrud, 
DiMeglio, Quinn, 
Willi & Simmons. 
(2017) 
USA 

Undersöka relationen mellan föräldrars 
välmående, rädsla för hypoglykemi, 
diabetesrelaterad omvårdnad nattetid 
och barns sömnmönster. 
 
 

Kvantitativ metod 515  
(83 st) 

Enkäter 
 
Statistisk analys 

Hälften av föräldrarna i studien 
rapporterade dålig sömnkvalitet med 
mindre sömn än rekommenderat (7 
timmar/natt). Ca ⅓ av föräldrarna 
uppfyllde kriterier för nedstämdhet.  
Dålig sömnkvalitet hos barnen 
associerades med sämre välmående 
och sämre sömnkvalitet hos föräldrarna.  
Föräldrar med större rädsla för 
hypoglykemi hade sämre sömnkvalitet 
än föräldrar med mindre oro för 
hypoglykemi.  

God 

Lawton, Waugh, 
Noyes, Barnard, 
Harden, Bath, 
Stephen & Rankin. 
(2015) 
UK 

Undersöka föräldrars syn på och 
erfarenheter av sina barns diabetes- 
konsultationer för att förbättra 
kommunikation, förståelse och 
kunskapsöverföring 

Kvalitativ metod 54 Djupintervjuer, 
induktiv tematisk 
analys 

Strukturella och kontextuella faktorer 
kan störa effektiv kommunikation och 
påverka hur föräldrar tar till sig 
information. Oro och stress inför 
konsultationer och rädsla att bli 
tillrättavisad av vårdpersonal var vanligt 
förekommande. Oron resulterade i 
problem med koncentration och 
bristande förmåga att ta till sig 
information. Föräldrar lyfte att fördelar 
med att träffa vårdpersonal utan barn 
närvarande var att de ej blev 
distraherades och kunde lyfta frågor de 
inte ville göra inför barnet. Kontinuitet 
bland vårdpersonal ansågs mycket 
viktig. Skriftlig sammanfattning efter 
konsultationerna underlättade förmågan 
att ta till sig informationen. 

God 

Lin, Mu & Lee. 
(2008) 
Taiwan 

Undersöka mammors erfarenheter då 
de stödjer sina små barn med T1D att 
anpassa sig till skolgång  

Kvalitativ metod 12  
(2 st) 
 

Intervjustudie 
Fenomenologisk 
ansats 
 
 

Mammornas erfarenheter resulterade i 
sex olika teman; oro för barnets 
säkerhet, skapandet av en säker miljö, 
stötta barnets egenvårdsförmåga, 
förbättra barnens skolresultat, stödja 
barnen i relationer med jämnåriga & 
normalisera barnets liv. 

God 
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Monaghan, 
Sanders, Kelly, 
Cogen & Streisand.  
(2011)  
USA 

Undersöka upplevelsen av en telefon-
intervention som stöd till föräldrar till 
barn med T1D för att öka föräldrarnas 
livskvalitet. 

MIxad metod,  
Observationstudie 
 
Kvalitativ metod  

 
12 
 
4 

 
Enkäter 
 
Djupintervjuer 
Tematisk analys 
 

Telefon-interventionen upplevdes som 
ett bra stöd. De upplevde att 
interventionen skulle gjort större nytta 
om den gavs i nära anslutning till 
diagnosen eftersom det var då de känt 
sig i störst behov av stöd. Det fanns en 
stor önskan hos föräldrarna att få 
kontakt med andra personer i samma 
situation. 

God 
 
 

Patton, Dolan, 
Henry & Powers. 
(2008)  
USA 
 

Undersöka rädsla för hypoglykemi hos 
föräldrar till små barn med T1D. 

Kvantitativ metod 
 

145  
(27 %) 

Enkäter Mammor till barn som oftare har 
hypoglykemi är upplever större oro för 
hypoglykemi.  
Mammor till små barn med T1D 
rapporterade även mer rädsla för 
hypoglykemi än pappor till små barn 
med T1D. 

God 

Pierce, Aroian, 
Caldwell, Ross, 
Lee, Schifano, 
Novotny, Tamayo & 
Wysocki.  
(2017) 
USA 

Undersöka föräldrars dagliga erfarenhet 
av att vårda små barn med T1D samt 
föräldrarnas tankar kring att uppfostra 
barnen. Undersöka hur vård av T1D 
och dess komplexitet påverkar barnen, 
föräldrar, familj, sociala nätverk och 
omgivande samhälle. 
 

Kvalitativ deskriptiv 
design 

153  
(35 st) 

Enkäter online och 
fokusgrupper 
 
 
 
 

Att vara förälder till ett barn med T1D är 
en stor utmaning som påverkas av 
barnens kognitiva utvecklingsnivå och 
deras förmåga att förstå sin diagnos. 
Stor anpassningsförmåga syntes bland 
föräldrarna som beskriver olika coping-
strategier.  

God 

Quirk, Blake, Dee & 
Glazebrook. 
(2014) 
UK 

Förstå föräldrars uppfattning om vad 
som påverkar fysisk aktivitet för deras 
barn med T1D 

Kvalitativ studie 20 Semistrukturerade 
intervjuer, 
 
Tematisk analys 

Sju teman 1) konflikt mellan planering 
och spontanitet. 2) Svårt med 
blodsockerkontroller. 3) Förstå 
betydelsen av fysisk aktivitet. 4) 
Föräldrar är bestämda att komma över 
hindret till fysisk aktivitet. 5) Deltagande 
i fysisk aktivitet beror på föräldrars 
ledning och övervakning. 6) Förstå 
betydelsen av stödsystem (familj, 
sjukhus, skola). 7) INdividuella faktorer 
som har inflytande på fysisk aktivitet. 

God 
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Rankin, Harden, 
Noyes, Waugh, 
Barnard & Lawton. 
(2015) 
Skottland  

Undersöka föräldrars upplevelser av att 
använda insulinpump för att hantera 
sina barns T1D för att förstå deras 
uppfattning kring fördelar och 
utmaningar för föräldrarna och deras 
barn. 

Kvalitativ studie 
 

19 DjupIntervjuer, 
Grounded theory 
 
Induktiv tematisk 
analys 
 
 

Föräldrarna beskriver flera fördelar med 
insulinpumpar, minskade antal 
injektioner, minskat behov av 
kostrestriktioner, förbättrat familjeliv, 
bättre blodglukoskontroll och minskad 
oro kring insulindoser. Föräldrarna 
beskriver att de lägger ner extra tid för 
att korrigera blodsockernivåer. 

God 

Rankin, Harden, 
Waugh, Noyes, 
Barnard & Lawton. 
(2016) 
Skottland 

Beskriva och undersöka föräldrars 
behov av information och stöd när ett 
barn drabbas av T1D, samt 
föräldrarnas upplevelse av tajming och 
kronologi av det stöd som de fått för att 
kunna erbjuda ett förbättrat stöd. 

Kvalitativ studie. 
Emergent design- 
datainsamling och 
analys pågick parallellt 

54 Djupintervjuer, 
Grounded theory,  
Induktiv tematisk 
analys 
 
 

Föräldrar uttrycker att de önskar tröst 
och emotionellt stöd efter T1D diagnos 
ställts och att detta behövs innan 
komplex information om diagnosen för 
att kunna vara mottaglig för 
informationen. Föräldrarna önskar mer 
stöd i samband med hemgång och när 
nya rutiner ska införas. Vissa föräldrar 
upplevde inte att de kunde be om hjälp 
eller att personalen inte kunde ge 
empatiskt stöd. 

God 
 
 

Rankin, Harden, 
Waugh, Noyes, 
Barnard, Stephen, 
Robertsson, Bath, 
Robertson & 
Lawton.  
(2014) 
Skottland 

Beskriva föräldrars perspektiv av 
omständigheter och händelser som 
ledde till att deras barn 
diagnostiserades med T1D med syfte 
att förstå anledningar till fördröjning av 
att uppsöka vård samt föräldrars 
emotionella reaktioner av diagnosen. 

Kvalitativ metod 
 

54 Djupintervjuer, 
Grounded theory, 
Induktiv tematisk 
analys 
 
 

Föräldrar beskrev antingen en snabb 
eller en fördröjd väg till diagnos. De som 
upplevde att det gått snabbt beskrev att 
de eller någon i omgivningen hade 
kännedom om symtom för T1D vilket 
resulterat i att de sökt sjukvård. 
Föräldrar som beskrev en fördröjd 
diagnos kände inte till symtomen och 
hade kopplat sina barns försämrade 
hälsa till andra tillstånd, brist på rutiner 
och eller deras utvecklingsfas. De sökte 
vård först när symptomen blivit extrema. 
Samtliga föräldrar upplevde stress 
relaterat till diagnosen. Föräldrar till 
barn med fördröjd diagnos beskrev 
obearbetade känslor av skuld, särskilt i 
de fall då fördröjningen resulterat i att 
barnet drabbats av ketoacidos. 

God 
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Smaldone & Ritholz.  
(2011) 
USA 

Undersöka föräldrars uppfattningar 
kring hur deras föräldraskap anpassas 
efter att deras barn diagnostiserats med 
T1D från diagnos och under deras 
barndom. 

Kvalitativ metod 
 
 
Intervjustudie 

14  Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Tre teman framkom.  
Diagnostiska erfarenheter; 
kommunikation med primärvård upplevs 
bristfällig men i specialistvården mer 
tillfredsställande.  
Anpassning till T1D; Känsla av 
ensamhet och isolering och bristande 
förståelse för behovet av omvårdnaden 
av barn med T1D. Stödgrupper upplevs 
mer positivt av mödrar än av färder.  
Hantera transitioner i barnets 
utveckling; barns normala 
utvecklingssteg upplevs stressande och 
krävande. 

God 

 
 
 

 


