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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbat främst barn och ungdomar runt 
om i världen. Insjuknandet ökade under flera år innan det stabiliserades. Framträdande 
symtom hos barn var bland annat törst, ökad urinmängd och viktnedgång. Enda 
behandlingsalternativet var insulininjektion beräknat på mängden kolhydrater som intogs. 
Livet med en kronisk sjuk familjemedlem kunde innebära en konstant process för att 
välbefinnande skulle uppnås. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett 
barn eller ungdom med typ 1 diabetes. Metod: En litteraturöversikt med 16 kvalitativa och 2 
kvantitativa vetenskapliga artiklar sökta från databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: De 
kategorier som framkom var: en turbulent tid med starka känslor, nya utmaningar får 
föräldrarollen att förändras samt från barn till ungdom. Oro, chock och skuld var 
förekommande känslor hos föräldrarna när deras barn diagnostiserades och levde med 
diabetes typ 1. Föräldrarollen och även livspusslet förändrades genom strikta rutiner. En 
konstant närvaro och ständig oro upplevde föräldrarna som utmattande. Diskussion: 
Föräldrarnas upplevelser var viktiga att ta hänsyn till då sjuksköterskans roll i den 
familjefokuserade omvårdnaden var central. Trots att föräldrar hade liknande känslor fanns 
det ett behov av olika sorters stöd. Sjuksköterskans kommunikationsförmåga, lyhördhet och 
förståelse var viktiga delar i den familjefokuserade omvårdnaden. På så sätt kunde 
sjuksköterskan identifiera föräldrarnas behov av stöd, både praktiskt och emotionellt. 
Slutsats: Omställningen från att ha ett friskt barn till ett sjukt barn blev uppenbar och 
föräldrarnas upplevelser var viktiga att ta hänsyn till vid utformning av rätt vård och stöd för 
familjerna. Vidare forskning på hur socialt stöd kunde påverka familjerna önskades. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 1, familjefokuserad omvårdnad, föräldrars upplevelse, 
sjuksköterskans roll 
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1 Introduktion 
Runt 50 000 människor i Sverige har diabetes typ 1, varav ca 7000 av dessa är barn. Antalet 

har nästan fördubblats sedan 80-talet, ökningen har avstannat och är just nu relativt stabila 

(Diabetesförbundet, 2017). Att drabbas av diabetes typ 1, som ofta debuterar i ung ålder, kan 

vara en livsomvälvande omställning för den drabbade. När ett barn drabbas kan även hela 

familjen och dess rutin påverkas. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 1 

Diabetes är en kronisk sjukdom och forskning visar att det drabbar fler och fler invånare i 

världen (Teixeira De Domenico & Mendes-Castillo, 2017). Diabetes typ 1 karakteriseras av att 

betacellerna i pankreas angrips av det egna immunförsvaret, vilket leder till partiell eller i de 

flesta fall absolut insulinbrist. Majoriteten av diabetes typ 1 är resultatet av autoimmun 

reducering av betacellerna, vilket uppträder i varierande takt. Kliniska symptom uppträder 

när cirka 90 % av betacellerna är förstörda. Insulinet kan då inte verka fullt ut på 

målcellernas receptorer och det leder i sin tur till att metabolismen av näringsämnena 

kolhydrater, fett och proteiner rubbas (Mayer et al., 2018). Diabetes typ 1 behandlas med 

insulin genom flertaliga injektioner subkutant eller som en kontinuerlig subkutan infusion 

via en insulinpump. Målet med behandlingen är att försöka efterlikna kroppens egen 

insulinproduktion med en basmängd fördelat över hela dygnet samt med extra intag av 

insulin vid måltider för att blodsockernivån skall hållas stabil (Hamilton, Knudsen, Laura 

Vaina, Smith & Prosad Paul, 2017). Blodsockernivån påverkas av olika orsaker, speciellt vid 

matintag och träning. För att upprätthålla en så bra blodsockernivå som möjligt bör 

insulindosen överensstämma med alla aktiviteter i vardagslivet. Avancerad 

kolhydraträkning är en systematisk metod för beräkning av insulindos där det tas hänsyn till 

blodsockernivå, matintag, träning och hälsotillstånd. Denna metod använder individer med 

insulinpenna och pump (Schmidt, Schelde & Nørgaard, 2014). Kolhydraträkning möjliggör 

att dosen av insulin matchas direkt till mängden kolhydrat individen konsumerar. Det leder 

till större flexibilitet, där insulinet skräddarsys till vad som ska ätas, snarare än att äta efter 
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en viss dos insulin. Det är viktigt att förklara för barn och ungdomar med diabetes typ 1 och 

deras familjemedlemmar att blodsockernivån ökar vid måltid och att det är viktigt att 

insulinet ska injiceras innan man äter snarare än efteråt för att optimera blodsockernivån 

(Hamilton et al., 2017).  

2.2 Symptom på diabetes typ 1 

Hos barn <6 år är de vanligaste debut-symtomen på typ 1 diabetes ökad urinmängd, ökad 

törst, viktnedgång, torra läppar, nattliga urinträngningar, insjunkna ögon, återkommande 

halsinfektioner, dyspné och ökad aptit. Dessa symtom är också vanliga hos barn mellan 6-18 

år men torra läppar, återkommande halsinfektioner och dyspné förekommer i lägre grad 

(Chen, Tung, Liu, Lee & Tsai, 2017). För att fastställa diagnosen hos en person är blodsockret 

vanligen över 11,1 mmol/l eller ett fasteglukos över 7 mmol/l. Ett fastevärde är då individen 

inte har intagit något födoämne under en åtta timmars period eller mer (Mayer et al., 2018). 

Målet för bra blodsocker bör ligga mellan 4-7 mmol/l dagligen (Hamilton et al., 2017). 

2.3 Att vara barn och leva med en kronisk sjukdom 

Enligt Förenta nationernas barnkonvention (FN, 1989, s. 3) är alla individer barn till att de 

fyller 18 år och enligt Hallström (2015, s. 19) definieras individer som tonåring eller ungdom 

mellan åldrarna 13- 18 år.  
 

Att som barn drabbas av och leva med en kronisk sjukdom kan vara en svår omställning. Det 

innebär som regel att de måste börja ett nytt livsmönster som är konstruerat av sjukdomen 

och läkarordinationer (Tamm, 1996, s. 77). Barn i en studie av Sparapani, Jacob och 

Nascimento (2015) beskriver att dagliga aktiviteter begränsas när de drabbas av en kronisk 

sjukdom. Barnen beskriver också att blodsockerkontroller och administration av insulin 

leder till negativa känslor och att insulininjektioner är smärtsamma och skrämmande. Barn 

påvisar också brist i förståelse över hur sjukdomen påverkar kroppen och en oförmögenhet 

att förklara vad sjukdomen innebär. Upplevelserna av rädsla och skam över att ha diabetes 

typ 1 leder till att de undviker att tala om sjukdomen med sina närstående (ibid). Barn som 

lever med diabetes typ 1 kan uppleva en konstant stress då de alltid bör vara 

uppmärksamma över när och varför blodsockret blir lågt och hur de ska agera vid dessa 

situationer. En del barn barn upplever sig annorlunda då de i vissa fall känner sig tvungna 
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att gå undan för att till exempel kontrollera blodsockret. Egenvården, de dagliga 

kontrollerna samt injektioner är en stor utmaning för barnen (Freeborn, Dyches, Rooper & 

Mandleco, 2013). 
 

2.4 Föräldrar och familj 

Personer som ansvarar över barnet och har ett juridiskt ansvar för det definieras som 

förälder (Edelstein, Schippke, Sheffe & Kingsnorth, 2017). Forskning visar att livet 

tillsammans med en kroniskt sjuk familjemedlem kan medföra en konstant process för att 

uppnå välbefinnande. Familjemedlemmarna samarbetar och påverkar varandra, både i och 

utanför familjen. När någon i familjen drabbas av en kronisk sjukdom resulterar detta i att 

familjen måste hitta nya sätt att hantera situationer och livet (Årestedt, Persson & Benzein, 

2014). I en studie av Hughes (2007) påpekar 90 % av 28 sjuksköterskor att föräldrar i största 

mån ska få tillåtelse att utöva omsorgen kring sitt barn under sjukhusvistelse. Sjuksköterskor 

involveras med sin kompetens för att vägleda, stötta och involvera föräldrar när de inte har 

kunskap eller färdigheter att genomföra vissa moment. Park och Cho (2018) beskriver att 

barn blir mer involverade i beslutsfattandet när de blir äldre vilket gör att föräldrarna som 

till större del fattar olika beslut övergår till en “trevägssamverkan” mellan föräldrar, barn 

och vårdpersonal. Vidare är de vanligaste besluten inom barnhälsovården allmänt mer 

komplicerade än hos vuxna patienter, främst på grund av barnens utvecklingskapacitet över 

tiden (ibid).  

2.5 Teoretisk anknytning 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att familjen ses som en helhet där familjen och 

familjemedlemmarna fokuseras samtidigt. Sjuksköterskans ansvar är att möta patienten och 

dess familjemedlemmar i alla vårdkontexter (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 14-15). En familj 

kan vara väldigt resursstark och det är viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till och utnyttjar 

detta. Familjemedlemmarna är experter på sin upplevelse av sjukdomen medan 

sjuksköterskor kan bidra med den medicinska och professionella kunskapen. Det är viktigt 

att sjuksköterskor sammanflätar dessa kunskapsområden och på så sätt möjliggör en 

förändring som är hanterbar för familjemedlemmarna (Wright et al., 2002, s. 103). Aktivt 

lyssnande och lyhördhet är kompetenser sjuksköterskor ska besitta då dialogen mellan 
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patienter, vårdpersonal och familj är en stor del i den familjefokuserade processen (Wright et 

al., 2002, s. 70). Sjuksköterskan skall också samtala med familjen om olika valmöjligheter 

samt vara till stöd för hur de önskar att hantera sjukdomen. Individens kontroll på 

sjukdomen kan förstärkas om de presenteras alternativa möjligheter att hantera sjukdomen 

(Wright et al., 2002, s. 99). Familjefokuserad omvårdnad ska vara det professionella stödet för 

patienten och familjen genom en process av deltagande och medverkan. Det är en relation 

mellan vårdpersonal och familj, där båda parter tar ansvar och är delaktiga för barnets hälso- 

och sjukvård (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

2.6 Sjuksköterskans roll 

Enligt Patientlagen (2014:821) kap 5, 3 § skall patientens närstående få möjlighet att 

medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om 

bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Harrison (2010) påpekar att 

sjuksköterskan ska ha kunskapen och övertygelsen om att familjen alltid finns i barnens liv 

och att deras upplevelser och relationer kan påverkas genom att familjer inkluderas i vården. 

Sjuksköterskor ska ta vårdansvaret för barnet och målet är att stödja både den fysiska hälsan, 

men också den känslomässiga och psykiska utvecklingen som kan drabba familjen. För att 

upprätthålla ett gott förhållande med föräldrarna krävs en ansträngning av sjuksköterskor 

att se till både barnet och föräldrarnas behov och att föräldrarna både känner sig trygga 

under sjukhusvistelsen men också senare i sin hemmiljö. Viktiga komponenter som 

sjuksköterskor bör beakta i den familjefokuserade vården är att: vårda barnet tillsammans 

med familjen, identifiera och stödja, informera och kommunicera med familjen. Något som 

är viktigt att ha i åtanke är att varje familj är unik och att sjuksköterskor då anpassar och 

skräddarsyr vården och är lyhörd mot varje enskild familj (ibid).  

2.7 Problemformulering 

Diabetes typ 1 hos barn beräknas öka globalt varje år med 3 % (Hamilton et al., 2017). 

Barn behöver mer eller mindre hjälp av sina föräldrar i sin insulinbehandling relaterat till sin 

ålder. Barn i åldrarna 4-8 år behöver i regel mer stöd och hjälp av föräldrarna vid alla 

moment. Från 9 års ålder börjar de ta ansvar för sitt insulin och komma ihåg att mäta plasma 

glukosen men även här finns föräldrarna som stöd för att påminna barnet. När barnet växer 

och mognar ska föräldrarnas stöd efterhand övergå till en problemlösande dialog med 



5 
 

barnet för att lägga grunden till att de så småningom klara sin diabetes självständigt (Tiberg, 

2015, s. 298). Mycket ansvar läggs på föräldrarnas axlar, framförallt när barnen är små. Vad 

upplever föräldrarna i denna livsomvälvande situation? Allmänsjuksköterskan kan använda 

sig av översikten för att få en bredare förståelse över föräldrars upplevelser och därefter 

utforma omvårdnaden, kommunikationen och informationen till föräldrar med barn med 

diabetes typ 1 under tiden på sjukhuset. 

 

3 Syfte  

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn eller ungdom med typ 1 

diabetes. 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Vald design är litteraturöversikt. En litteraturöversikt syftar till att bland annat skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett visst område relaterat till omvårdnad eller om ett 

problem inom sjuksköterskans kompetensområde. Det innebär att genom befintlig forskning 

få en uppfattning om vad som har studerats (Friberg, 2017, s. 141). En litteraturöversikt kan 

utformas på olika sätt, till exempel som ett examensarbete på kandidatnivå eller som ett 

fristående arbete för att skapa kunskap om det valda problemet grundat i litteraturen 

(Friberg, 2017, s. 142) 

4.2 Inklusions -och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar som utgick från föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

diabetes typ 1 i åldrarna 0-18 år. Originalartiklar skrivna på svenska eller engelska med ett 

etiskt resonemang som var publicerade efter 2008 samt var peer-reviewed. Endast artiklar 

som uppnådde medelhög eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen inkluderades. 
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4.3 Litteratursökning 

Databaserna Pubmed och Cinahl har använts vid sökningar. Sökord som användes var de 

meningsbärande begreppen i litteraturöversiktens syfte. I Cinahl användes Headings, i 

PubMed användes MeSH- termer. Orden som användes var Diabetes type 1, Diabetes 

Mellitus type 1, Parental Attitudes, Family, Child, parents, experience, Parenting och 

Attitudes. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt. Den booleska operatorn AND har 

använts som enligt Polit och Beck (2017, s. 91) är en metod för att begränsa sökningen. 

Se tabell 1 för specifika sökningar och dess kombinationer. 
 
Tabell 1 
Översikt av sökningar 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 
 

 

Urval* 
1 

Urval* 
2 

Urval* 
3 

Urval* 
4  
 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl 
15/1 

(MH "Diabetes 
Mellitus, Type 1") 
AND (MH 
"Parents") AND 
experience 

Published Date: 20080101-; 
Peer Reviewed; Age 
Groups: Infant: 1-23 
months, Child, Preschool: 
2-5 years, Child: 6-12 years, 
Adolescent: 13-18 years; 
Language: English, 
Swedish 

58 23 12 12 11 10 

Pubmed 
24/1 

("Attitude"[Mesh]) 
AND 
"Parenting"[Mesh]) 
AND "Diabetes 
Mellitus, Type 
1"[Mesh] 

Publication date from 
2008/01/01, English, 
Swedish, Child: birth-18 
years 

38 (1) 7 4 3 2 2 

Cinahl 
25/2 

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

Published Date: 20080101-; 
Peer Reviewed; Age 
Groups: Infant: 1-23 
months, Child, Preschool: 
2-5 years, Child: 6-12 years, 
Adolescent: 13-18 years; 
Language: English, 
Swedish 

67 (4) 
 

33 10 8 5 4 

Cinahl 
25/2 

(MH "Child") AND 
(MH "Diabetes 
Mellitus, Type 1") 
AND (MH "Family") 

Published Date: 20080101-; 
Peer Reviewed; Age 
Groups: Infant: 1-23 
months, Child, Preschool: 
2-5 years, Child: 6-12 years, 
Adolescent: 13-18 years; 
Language: English, 
Swedish 

88 (1)  41 8 6 3 2 

         
*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskas, 
Antal valda artiklar, ( ): Dubbletter 
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4.4 Urval/Relevansbedömning/kvalitetsgranskning 

Urvalet i litteraturöversikten har skett genom en flerstegsprocess. Första steget i processen 

var att läsa alla rubriker i träfflistan. Artiklar med relevanta titlar sparades ner i en personlig 

mapp på databasen Cinahl. Andra steget i processen var att läsa de sparade artiklarnas 

abstrakt med utgångspunkt från det valda syftet och litteraturöversiktens inklusionskriterier. 

Artiklar som ej var relevanta förkastades medan resterande gick vidare till den tredje delen 

av processen då hela artiklarna lästes. Under den fjärde och sista delen av processen 

kvalitetsgranskades de artiklar som var relevanta mot syftet för att avgöra om de var 

användbara i litteraturöversikten. Kvalitetetsgranskningen har utgått från Fribergs 

granskningsfrågor (Friberg, 2017, s. 187-188). Ställning har tagits till hur många, och hur 

utförligt frågorna har besvarats och därefter har en bedömning gjorts om kvaliteten var hög 

eller medelhög.  För hög kvalitet på de kvalitativa artiklarna krävdes att 11 av 14 frågorna 

besvarades, för medelhög kvalitet krävdes att 9 av 14 frågor besvarades. För hög kvalitet på 

de kvantitativa artiklarna krävdes att 10 av 13 frågor besvarades, för medelhög kvalitet 

krävdes att 8 av 13 frågor besvarades. Bland de besvarade frågorna ställdes även krav på att 

metod, analys och urval skulle vara tydligt utformade, ett klart formulerat syfte samt att alla 

hade ett etiskt resonemang i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

4.5 Analys 

Analysprocessen har utgått utifrån Fribergs tre huvudsteg. Första steget var att artiklarna 

lästes igenom ett flertal gånger samt diskuterades för att skapa en förståelse över innehållet, 

sammanhang och helhet. Andra steget i processen var att sammanfatta studiernas resultat 

var för sig för att säkerställa att innehållet svarade mot översiktens syfte, se bilaga 1. I tredje 

steget av processen har likheter och skillnader identifierats ur studiernas resultat (Friberg, 

2017, s. 148-149). Med inspiration från Friberg har innehållet i den tredje delen av processen 

färgkodats utefter föräldrars upplevelser i artiklarna. På så sätt skapades tre kategorier samt 

två underkategorier. Materialet ur den kvantitativa data som har svarat mot syftet har 

sammanställts och lyfts fram i slutet på stycken under passande kategori. Materialet har 

presenterats i (P-värde) och “paired- sample” t-test. Ett “paired- sample” t-test är enligt Polit 

och Beck (2017, s. 387) en metod som används vid situationer där det finns oberoende 

variabler till exempel vid undersökning av syskon.  
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4.6 Etiska överväganden 

Etik handlar om att individer inte ska såras, utnyttjas eller skadas (Kjellström, 2012, s. 71). 

Vid svårigheter att förstå text som var skrivna på engelska har ett engelskt lexikon använts 

vid översättning (Hornby, 2010). Texterna diskuterades muntligt för att undvika 

misstolkningar. Förförståelse inom valt ämne fanns och för att upprätthålla ett objektivt 

förhållningssätt har innehållet reflekterats och diskuterats noggrant samt har intresse för ny 

kunskap genomsyrat skrivprocessen. Ett etiskt godkännande på de inkluderade artiklarna 

var ett krav. Innehållet i materialet har respekterats då det är lånat och det har noggrant och 

respektfullt bearbetats för att inte förvanska någon fakta. 

 

5 Resultat 

Resultatet är uppbyggt av 16 kvalitativa och två kvantitativa artiklar med stor geografisk 

spridning. Resultatet visade olika upplevelser hos föräldrar när barn/ungdomar får och har 

diabetes typ 1. Innehållet har sammanställts och tre kategorier samt två underkategorier har 

framkommit, se figur 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Översikt över kategorier  
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5.1 En turbulent tid med starka känslor 

Föräldrar beskrev att de hade en föraning och oro att någonting inte stämde med barnet 

innan diagnostiseringen och det fanns en rädsla att ta dem till sjukhuset för att antingen få 

en diagnos eller inte bli tagna på allvar (Smaldone & Ritholz, 2011). När diagnosen 

fastställdes kunde de inte riktigt förstå vad som hade hänt (Iversen, Graue, Haugstvedt & 

Råheim, 2018). Föräldrarna i studien av Rankin, Harden, Noyes, Barnard och Lawton (2016) 

upplevde då chock och rädsla och föräldrar i Povlsen och Ringsbergs (2009) studie upplevde 

även sorg. Föräldrar beskrev att det kändes överväldigande och hjärtskärande, de kände sig 

skyldiga till att barnen hade fått sjukdomen och depression var framträdande (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregory, 2009; Schmidt, Bernaix, Chiappetta, Carroll & Beland, 2012). När 

de befann sig i chock hade de svårt att ta in information kring tecken på hypo eller 

hyperglykemi, injektionsteknik och symtom, samtidigt som de skulle hantera de emotionella 

känslorna hos barnen och sig själva (Rankin et al., 2016). En förälder beskrev: 
 
“it was so much practical information, you know, this is how you keep him alive, this is about 
carbohydrate. It was like, but actually I wanted to know, is he going to die? ... I really know 
that it is serious but I think, for a parent, it would have been good to have a little bit of the 
comforting, like ‘you’re going to be okay’ (Rankin et al., 2016, s 584-585). 

 

Under första veckan på sjukhus indikerade föräldrar känslor som osäkerhet och ångest då 

det snart skulle vidta åtgärderna hemma (Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & 

Verhaak, 2015). Föräldrar tvivlade på sig själva i hanteringen av barnets diabetes, det 

upplevdes skrämmande och ovisst och vissa föräldrar var oroliga att sjukdomen hade 

förändrat barnet de tidigare kände (Smaldone & Ritholz, 2011). Utmaningen relaterat till 

sjukdomen blev verklig och uppenbar när de kom hem från sjukhuset (Rankin et al., 2016). 

Föräldrar beskrev att informationen på sjukhuset var till bra hjälp men att de ändå hade ett 

stort behov av vårdkontakt och konsultation när de kom hem då alla barn är olika och det 

svåraste med sjukdomen var att de var tvungna att prova sig fram (Smaldone & Ritholz, 

2011). Trots att situationen inte upplevdes lika dramatisk som vid debuten, kunde känslor 

som förtvivlan och sorg lätt uppstå (Iversen et al., 2018). En förälder beskrev: “It is almost 

incomprehensible what happened and then suddenly you find yourself back home thinking 

how to do all this at home . . .” (Boogerd et al., 2015, s. 222). Föräldrar upplevde att det tog 

ganska lång tid innan de accepterade att deras situation hade förändrats för alltid, det var 
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svårt att acceptera verkligheten (Iversen et al., 2018). Från början upplevde föräldrarna 

svårigheter att hantera de praktiska momenten relaterat till sjukdomen (Bowes et al, 2009). 

De praktiska momenten innefattade upprepade blodsockerkontroller, insulininjektioner och 

uppmärksamhet på kost och aktivitetsnivåer för att bibehålla ett normalt blodsocker 

(Rifshana, Breheny, Taylor & Ross, 2017). För att stilla oron i den nya situationen skapade de 

strikta rutiner för att reglera blodsockret genom vilken typ av mat som skulle ätas och hur 

ofta (Iversen et al., 2018).  Föräldrar fruktade insulin-injektionerna på grund av barnets 

motstånd och upplevde ett behov av stöd för att kunna hantera dessa situationer- både 

psykiskt och fysiskt (Rankin et al., 2016). Andra föräldrar upplevde oro på grund av barnets 

negativa inställning kring insulininjektioner (Schmidt et al., 2012). 

 

Föräldrar var oroliga då barnet återgick till skolan efter diagnostisering (Erickson, Freeborn, 

Roper, Mandleco, Anderson & Dyches, 2015; Iversen et al., 2018; Smaldone & Ritholz, 2011). 

Oron kunde uppstå då föräldrarna ansåg att skolpersonalen inte hade den kunskap som 

behövdes för att uppmärksamma om något oväntat skulle uppstå och hur det skulle 

åtgärdats (Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna upplevde ett ständigt behov att vara 

tillgängliga ifall någon från skolan skulle ringa och oron över att ingen skulle märka om 

barnet blev dåligt upplevdes stressande (Iversen et al., 2018). 
 

5.2 Nya utmaningar får föräldrarollen att förändras 

Föräldrar skuldbelade sig själva över att de inte kunde skydda sina barn mot att utveckla 

sjukdomen, detta skapade en känsla av misslyckande och förlust av självförtroende. Det 

påverkade i sin tur självförtroendet i föräldrarollen inför framtiden (Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton, 2009). Föräldrar upplevde även en förlust av barnets tidigare hälsa och förlust av 

familjen som enhet som den tidigare varit (Symons, Crawford, Isaac & Thompson, 2015). 

Förhållandet mellan föräldrarna förändrades också då den konstanta uppmärksamheten var 

riktad på sjukdomen och dess behandling (Iversen et al., 2018). Den nya delen i 

föräldrarollen krävde en konstant medvetenhet, ansträngning och ett aktivt engagemang och 

detta upplevde föräldrarna ibland vara tröttsamt då sjukdomen inte gick att ta ledigt ifrån 

och inte skötte sig själv. Det påverkade alla i familjen då allt kretsade kring sjukdomen 
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(Rifshana et al., 2017). Vissa föräldrar upplevde detta som ett problem i föräldraskapet 

(Povlsen & Ringsberg, 2009).  

 

Den emotionella och praktiska stressen i det vardagliga livet blev påtagligt (Iversen et al., 

2018). En konstant och kronisk sjukdom såsom diabetes upplevde föräldrarna vara en 

ständig utmaning (Rifshana et al., 2017).  
 
Enligt Pate, Klemenčič, Battelino och Bratina (2019) rapporterade ett “paired-sample” t-test 

en högre grad av ångest hos mödrar jämfört med fäder. 

Av 60 mödrar och 54 fäder rapporterade mödrar en högre grad av ångest jämfört med fäder 

(p=0.035), två år efter att barnet diagnostiserades (Jönsson, Lundqvist & Hallström, 2016). 

 

5.2.1 Ett behov av ständig närvaro och nya rutiner 

Den jobbigaste delen av sjukdomen upplevde föräldrarna var att räkna kolhydrater, planera 

måltider, handskas med ostabilt blodsocker och hantera den ständiga stressen och oron 

(Schmidt et al., 2012). Föräldrar upplevde att förhållandet till deras barn förändrades då de 

alltid var på sin vakt och kontrollerade deras blodsocker (Iversen et al., 2018). Föräldrar 

beskrev att sjukdomen och dess behandling påverkade barnens liv och aktiviteter vilket 

gjorde att föräldrarna kände sig maktlösa (Boogerd et al., 2015). Spontana matsituationer 

upplevdes svårt (Schmidt et al., 2012). Vardagliga uppgifter tog längre tid och drabbade 

resten av familjen, spontaniteten försvann och allt kretsade kring sjukdomen. Föräldrar 

upplevde att vardagen begränsades då de avstod från vissa aktiviteter som övernattningar, 

middagar och lekträffar för att undvika att problem skulle uppstå (Symons et al., 2015). Det 

var en balans mellan matintag, insulininjektioner och aktivitet. Föräldrarna behövde planera 

sina barns rutiner och hela tiden ligga steget före då minsta lilla felberäkning kunde leda till 

konsekvenser för barnet (Rifshana et al., 2017). Föräldrar satte alarm för att kontrollera 

barnet varje natt och vissa föräldrar hade ingen ro att lägga sig på kvällen (Rankin et al., 

2016). Tankar om barnets blodsocker fanns där hela tiden beskrev föräldrar i en studie av 

Iversen et al. (2018) och det upplevdes vara svårt att stänga av (Marshall et al., 2009). Som 

främsta vårdgivare skulle de finnas till hands för barnet hela dagen och natten (Iversen et al., 

2018).  Föräldrarna kände sig utmattade då sömnen blev störd för både föräldrar och barn 

(Rankin et al., 2016). Genom att acceptera sjukdomen och involvera alla familjemedlemmar 
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skapades en naturlig rutin att kunna leva med och följa sjukdomen (Castensøe, Teilmann, 

Kensing, Hommel, Olsen & Husted, 2017). Vissa föräldrar upplevde att det inte hade blivit så 

stora skillnader i familjerutinerna (Huus, Castor, Rosander & Enskär, 2012). En pappa 

brukade använda “snöflinga” som en metafor till diabetesen: ‘‘I call it (diabetes) the 

snowflake disease, because not only is it different in every child, it’s different every single 

day minute by minute’’ (Smaldone & Ritholz, 2011, s. 91). 
 

5.2.2 Vikten av kommunikation inom familjen och med andra föräldrar 

Föräldrar beskrev att de fann styrka när de var tvungna att dela på ansvaret. När föräldrar 

fungerade som ett team underlättades omställningen och känslor som ensamhet kring 

ansvaret för barnets välbefinnande dämpades (Smaldone & Ritholz, 2011). En mamma 

beskrev: 

 
I was completely overwhelmed, but my husband, we were a team, so that was huge.. We did 
everything together. We did the checking her together and we were figuring it out together so 
that really helped a lot because we didn’t feel like we were completely alone’’ (Smaldone & 
Ritholz, 2011, s. 90). 
 

Kommunikationen mellan föräldrar stärktes, det uppstod ett nytt behov av att hålla den 

andre välinformerad om frågor och status kring deras barn. Ett konstant utbyte av 

information och kommunikation upplevde föräldrarna var en positiv aspekt med sjukdomen 

(Symons et al., 2015). Föräldrar upplevde att känslan av isolation blev mindre påtaglig när de 

fick diskutera och prata med andra föräldrar i samma situation i olika stödgrupper. 

Upplevelsen av ensamhet dämpades främst hos mödrar vid deltagandet i stödgrupper, det 

upplevdes bekvämt att kunna tala om sjukdomen och ta lärdom av varandra (Smaldone & 

Ritholz, 2009). Föräldrar upplevde även att beslutsförmågan kunde stärkas under samtal i 

stödgrupper (Boogerd et al., 2015; Holtslander, Kornder, Letourneau, Turner & Paterson, 

2012; Rankin et al., 2016) 

5.3 Från barn till ungdom 

Föräldrarnas oro om ungdomarna kunde klara av sin diabetes själv var konstant 

(Holtslander et al., 2012). En successiv ökning av oro uppstod när barnen växte upp och blev 

mer självständiga och därmed skulle få mer förståelse över vad sjukdomen innebar och 
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kanske inte kunna acceptera den (Marshall et al., 2009). Att ungdomar inte hade varit 

tillräckligt delaktiga i sin diabetesvård under föräldrarnas ansvar och inte förstod allvaret 

skapade oro (Holtslander et al., 2012). De var också oroliga när ungdomen istället 

prioriterade andra aktiviteter framför sin diabetesvård (Marshall et al., 2009). Föräldrarna 

kunde uppleva sorg när de inte längre var involverade i besluten kring sitt barns vård när de 

blev mer självständiga och detta var mer påtagligt hos mödrarna (Bowes et al., 2009). 

Känslor som rädsla och sorg framkom när ungdomarna inte befann sig i hemmet påpekade 

föräldrar i en studie av Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland (2011) samt en rädsla över 

den framtida oförutsägbarheten, att inte kunna övervaka och kontrollera barnet (Rifshana et 

al., 2017). Diabetes upplevdes som en tuff, orosam och svår sjukdom som frambringade 

känslor som kamp och frustration. Dessa upplevelser uppträdde när föräldrar kände ett 

behov av att fråga och försäkra sig om att ungdomen följde egenvården kring diabetesen 

(Dashiff et al., 2011). Föräldrarna tvivlade på om ungdomarna hanterade sjukdomen korrekt 

och det fanns en oro och frustration att ungdomarna kanske inte skulle få samma möjlighet 

att leva ett så normalt liv som alla andra (Castensøe et al., 2017). Det uppkom även oro när 

föräldrarna tänkte på framtiden och när barnet så småningom skulle klara av diabetesen 

själva eller om barnets framtida flickvän/pojkvän skulle ta en stor del av ansvaret (Smaldone 

& Ritholz, 2011). En del föräldrar rapporterade en minskad oro då ungdomar hade blivit mer 

självständig och ansvarsfulla i sin egenvård. Till exempel när insulininjektioner med penna 

övergick till användning av insulinpump och blodsockernivån förbättrades (Dashiff et al., 

2011). 

 

Hypoglykemi oroade många föräldrar (Castensøe et al., 2017; Erickson et al., 2015; Wennick, 

Lundqvist & Hallström, 2009). Framförallt i situationer när barnet/ungdomen inte var 

hemma eller på natten om de inte skulle upptäcka symtom själva (Castensøe et al., 2017; 

Rankin et al., 2016; Wennick et al., 2009). Tanken på kort och långsiktiga komplikationer var 

också oroande påpekade föräldrar i studien av Ericson et al. (2015) speciellt komplikationer 

som inte gick att förhindra (Povlsen & Ringsberg, 2009; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrar 

var införstådda om vilka konsekvenser som kunde tillkomma vid dålig följsamhet och detta 

skapade oro även många år efter diagnosen, de var bekymrade över sitt barns framtida hälsa 

(Bowes et al., 2009). En förälder beskrev: “You never stop worrying, even after all these years 
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I still worry. Now he’s older there’s the real fear of something happening, but I don’t think 

I’ll ever get over that” (Bowes et al., 2009, s. 995). 

 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Inklusionskriterier där artiklar skulle vara skriva från 2008 och framåt valdes för att finna en 

så aktuell forskning som möjligt då diabetesvården har varit under ständig utveckling. 

Artiklar skrivna på engelska och svenska valdes då dessa språk behärskas bäst. Dock har 

vissa artiklar haft ett mer avancerat språk vilket har varit svårare att bearbeta. Det kan ha 

medfört att översättningen och tolkningen kan ha blivit onyanserat jämfört med artiklar med 

lättolkat språk. För att säkerställa att relevant material inte har förkastats har artiklarna lästs 

igenom och diskuterats många gånger. Valet av att ha åldrarna 0-18 gjordes för att inkludera 

föräldrarnas upplevelser hos barn i alla åldrar.  
 

Artiklarna hade en bred geografisk spridning och liknande upplevelser var återkommande i 

artiklarna oberoende från vilket land studierna hade gjorts. Då Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle kan detta styrka överförbarheten till olika institutioner inom område omvårdnad i 

svensk sjukvård. Reflektion kring överförbarhet till andra länder har förts då ingen kunskap 

finns hur riktlinjer för omvårdnad ser ut i andra länder. Därför uppstod tveksamheter om 

överförbarheten kunde appliceras i resten av världen. 

 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 92) innehåller databaserna Cinahl och PubMed forskning om 

omvårdnad. Därför togs det ställning att söka i dessa databaser då litterturöversiktens syfte 

är inriktad mot omvårdnad. En sökning gjordes även i databasen PsycInfo, men resulterade 

inte med nya fynd då dubbletter identifierades från andra databaser. Då PsycInfo är mer 

inriktad på psykisk ohälsa/hälsa så gjordes ingen ytterligare sökning. Detta kan ses som en 

svaghet då eventuellt nya fynd hade kunnat identifieras vid ytterligare sökning och breddat 

resultatet. Vid sökning av artiklar användes endast den booleska operatorn “AND” i 

kombination med olika MeSH- termer i PubMed samt Cinahl headings i Cinahl. 

Kombinationerna av de valda sökorden och “AND” gav tillfredsställande och relevanta 
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träffar för att sammanställa ett resultat. Den booleanska operatorn “OR” användes aldrig då 

den enligt Polit och Beck (2017, s. 91) är ett verktyg för att bredda sökningen ytterligare. 

Detta kan vara en nackdel då eventuellt relevanta artiklar kan ha missats. 
 

En fritextsökning gjordes i Cinahl med ordet “experience” tillsammans med Cinahl 

Headings på grund av att “experience” inte fanns att välja som Heading samt att det var ett 

återkommande ord i de tidigare funna artiklarna som hade beskrivit olika upplevelser. 

Denna sökning ledde till 6 valda artiklar som svarade på översiktens syfte. Det gjordes en 

kontroll på söksträngarna och två nya artiklar som hade publicerats 2019 hittades, detta kan 

utläsas i tabell 1. Dessa två artiklar svarade på syftet och kunde därför inkulderas i 

översiktens resultat. 

 

Det har inkluderats övervägande kvalitativa studier i litteraturöversikten, vilka resulterade i 

16 stycken sammanlagt, för att på ett utförligt sätt beskriva upplevelser i resultatet. Friberg 

beskriver att vid kvalitativa studier används intervjuer, observationer och berättelser som 

metod för datainsamling. Det som analyserats fram tolkas och beskrivs i ord och målet är att 

fånga de subjektiva upplevelserna och erfarenheterna (Friberg, 2017, s. 34).  Två kvantitativa 

artiklar har också inkluderats då dessa svarade mot syftet. Orden experience och attitude är 

svåra att kvantifiera och träffar på kvantitativa artiklar var ringa jämfört med kvalitativa. 

Valet att endast inkludera två kvantitativa artiklar har inte påverkat resultatet. Kvantitativ 

och kvalitativ data inkluderats för att inte gå miste om värdefull data. Dock kan det ses som 

en svaghet att endast två kvantitativa artiklar har inkuderats då fler hade kunnat skapa en 

mer beskrivande statistik på olika upplevelser som identifierades.   

 

Under kvalitetsgranskningen uppstod bortfall av 3 artiklar. Dessa uppnådde inte kriterierna 

för hög eller medelhög kvalitet. Artiklarna kunde svara på översiktens syfte men innehållet i 

metoddelen och analysen var vagt beskriven. Då kravet var att dessa delar skulle vara 

utförligt beskrivna inkluderades inte artiklarna. Bortfallet anses inte ha påverkat översiktens 

resultat då liknande fynd kunde identifieras i artiklarna och ny information inte gick att 

tillföra.  
 
Analysprocessen som utgick ifrån Friberg (2017, s.148-149) ansågs var en lämplig 

analysmetod då den var hanterbar och förenklade arbetets gång att identifiera likheter och 
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skillnader ur de valda artiklarna. Färgkodningen underlättade arbetet att skapa 

underkategorier och kategorier. Kvalitativ och kvantitativ data har separerats i översiktens 

resultat då det är svårt att integrera denna data tillsammans i löpande text. 

En artikel där syftet var att undersöka syskonens upplevelser av att ha en bror eller syster 

med diabetes har inkluderats för att delar i artikelns resultat belyste föräldrars upplevelse 

som då svarade på litteraturöversiktens syfte. Samma gällde en annan artikel där syftet var 

att undersöka diabetes och celiaki hos barn där föräldrarnas upplevelser att ha barn med 

diabetes typ 1 användes. 
 
Referenshanteringen av översikten är grundligt och noggrann genomarbetat. Vid 

tveksamheter om referenser överensstämde med resultatets innehåll har återkommande 

granskningar gjorts ur de valda studierna för att tydliggöra att rätt fakta kommer från rätt 

källa. Detta anses som en styrka vid genomförandet av översiktens resultat. 

 

Citat har inkluderats i resultatet för att ge läsaren en god illustration (Friberg, 2017, s. 179). 
 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att föräldrar ställdes inför nya utmaningar vid barnets 

diagnostisering av diabetes typ 1. En turbulent tid med känslor som chock, oro, sorg och 

skuld. De nya utmaningarna fick föräldrarollerna och de tidigare rutinerna att förändras. 

Föräldrarna oroade sig över barnens förmåga att självständigt hantera sjukdomen när de 

blev ungdomar. 

 

Föräldrar upplevde debuten som chockartad. En livskris som skulle hanteras på bästa 

möjliga sätt. Oro fanns redan innan diagnostisering och beskedet att barnet fått diabetes typ 

1 var överväldigande. Livet tog en annan riktning och föräldrarna och barnen hade inget 

annat val än att följa med. I resultatet beskrev föräldrar att de under chocktillståndet hade 

svårt att ta in den praktiska informationen då känslor samtidigt skulle bearbetas. Liknande 

fynd visade även en studie av Kelo, Eriksson och Eriksson (2013) där föräldrar beskrev att 

chocken som uppstod vid diagnostiseringen kunde framträda på två sätt. Det ena var 

föräldrarnas emotionella reaktioner relaterat till chocken och det andra en begränsad 
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förmåga att att utföra allmän daglig livsföring. Enligt Cullberg (2006, s. 143) kan perioden 

under chockfasen utgöra svårigheter att minnas vad som har gjorts och vad som sagts i 

efterhand. Det är en viktig aspekt som sjuksköterskan ska känna till eftersom väsentlig 

information ofta ges direkt men kan vara svår för den drabbade att förstå (ibid). Den stora 

mängden av information och den medicinska jargongen vid diagnostiseringen får föräldrar 

att känna sig överbelastad (Hummelinck & Pollock, 2006). Det skapar känslor som rädsla och 

förvirring då de inte vågar ställa frågor över saker de inte förstår (ibid). Föräldrar betonar 

vikten av att information ges på ett förståeligt sätt (Konstantynowicz, Marcinowicz, 

Abramowicz & Abramowicz, 2016). Wright et al. (2002, s.86-87) belyser att det är viktigt att 

klargöra vad diagnosen innebär för hela familjen eftersom en del familjer kan se en viss 

ohälsa/sjukdom som ett straff eller ett hot. Här ska sjuksköterskan ha ett holistiskt 

förhållningssätt kring familjens syn på hälsoproblem och läkning (ibid). Genom att samtala 

utan att avbryta, ge familjen utrymme att uttrycka sina tankar och synpunkter samt lyssna, 

resulterar det till en förändring i de biologiska, psykologiska och sociala strukturerna 

(Wright et al., 149-150). Sjuksköterskor belyser att information ska individanpassas och 

behandlas olika utefter föräldrars förmåga att hantera informationen. Vissa föräldrar har 

lättare att anpassa sig till nya förutsättningar medan andra behöver mer tid, detta skall 

sjuksköterskor ta hänsyn till i omvårdnaden. Därför är ett gemensamt beslutsfattande viktigt 

för att frambringa ett bra arbetsförhållande eller partnerskap tillsammans med föräldern 

(Panicker, 2013). Utifrån familjefokuserad omvårdnad skall sjuksköterskan under samtal 

med familjen inta ett icke hierarkisk förhållningssätt för att låta föräldrarna styra samtalet 

och uppmuntra att ge synpunkter vad som är, respektive inte är, till hjälp för dem. 

Föräldrarna ska få möjlighet att välja hur de vill utforma samtalet (Wright et al., 2002, s. 142). 

Att ha god förmåga att kommunicera och identifiera föräldrars behov påpekar 

sjuksköterskor i Batista Ferreira et al. (2019) studie behövs för att bygga upp ett förtroende 

till föräldrarna.  

 

Föräldrar upplevde oro under många situationer kring barnets sjukdom. I resultatet har det 

uppmärksammats att oron kan ligga till grund att andra känslor också kan uppstå såsom 

rädsla, frustration, sorg, ångest och tvivel. De kvantitativa resultaten visade även att mödrar 

rapporterade en högre grad av ångest jämfört med fäder. Om sjuksköterskan prioriterar att 

kommunicera med föräldrarna samt involvera barnen kan detta ge föräldrar och barnen 
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möjlighet att uttrycka känslor och därav fånga upp eventuell oro. Sjuksköterskan bör ha i 

åtanke att alla individer reagerar olika och har olika behov att hantera sina känslor. Detta 

kan i sin tur vägleda sjuksköterskan i sitt arbete att bygga upp deras självförtroende och 

minska oron vid hemgång och inför framtiden. Sjuksköterskor i en studie av Panicker (2013), 

påpekade att om föräldrar får rätt utbildning och träning kring barnets vård kan detta hjälpa 

dem att återfå självförtroende och kontroll över barnets sjukdom. 
 

Att livet fick en ny vändning och att familjen var tvungna att anpassa sig efter den nya 

sjukdomen visade sig tydligt i översiktens resultat. Planering, anpassning och isolation var 

framträdande. Det var en påfrestning för föräldrarna, spontaniteten försvann för hela 

familjen då de var tvungna att planera allt i förväg och ligga steget före. Årestedt et al. (2014) 

påpekar att familjer med kroniskt sjuka barn genomgår utmaningar och vardagens tempo 

skruvas ner. Det kan vara genom att planera mer tid för aktiviteter eller begränsa dem helt. 

En förändring i familjekonstellationen leder till att vara mer fokuserad på nutiden. Vidare 

beskriver Cardoso Vaz et al. (2018) att livet med ett kroniskt sjukt barn utgör en lång, svår 

och oförutsägbar ny bana i livet som kräver viss anpassning av hela familjen för att göra det 

möjligt att ta hand om barnet med det nya hälsotillståndet. Tankar om framtiden kan vara 

skrämmande men kan också inspirera hopp och ge familjerna möjligheter att sätta mål 

(Årestedt et al., 2014). Sjuksköterskor bör ha i åtanke att livet på sjukhuset utgör en liten del 

hos föräldrarna och barnens liv. Under denna period på sjukhuset bör sjuksköterskor hjälpa 

dessa familjer att hitta verktyg för att anpassa sig till de nya livet i hemma. Här kan ett 

familjefokuserat förhållningssätt vara ett bra stöd i omvårdnaden där Wright et al. (2002, s. 

79) beskriver att sjuksköterskan ska hjälpa familjen att synliggöra deras egna resurser för att 

kunna lösa problem som uppstår. Då vid omständigheter där familjen känner sig otillräcklig, 

utmattade, rädda, frustrerade eller inte ser någon annan lösning för hur de ska hantera 

situationen. Sjuksköterskan ska då framhålla de positiva sidorna hos familjen vid 

sammankomsterna för hjälpa dem att återfå sina egna resurser. Vidare påpekar Wright et al. 

(2002, s. 230-231) att beröm kan locka fram och belysa resurser hos familjer. Ett exempel av 

beröm kan vara att sjuksköterskan sammanfattar och framhäver familjens berättelse och 

berömmer dem kontinuerligt. Detta blir för familjemedlemmarna en bekräftelse på att 

berättelsen har blivit hörd och förstådd. Forskning visar att det är viktigt att ansvariga 

sjuksköterskor till barnen och föräldrarna etablerar partnerskap, håller dem väl informerade 
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och hjälper föräldrar i omvårdnaden för att skapa grunden till förtroende. Föräldrar som är 

informerade och medvetna om vad som händer med deras barn har större benägenhet att 

kunna hjälpa barnet att hantera både sjukdomen och sjukhusvistelsen. Med stöd från 

sjuksköterskan anpassar sig föräldrar och familjer till sitt barns kroniska sjukdom och ett nytt 

livsmönster kan integreras i familjen (Marshall, Flemming, Gillibrand & Carter, 2002). 
 

Att dela sina erfarenheter och liv med andra i stödgrupper var en lättnad för föräldrar. Ett 

sätt att kunna ventilera och inte känna sig ensamma i situationen. Forskning av Kelo et al. 

(2013) visar att föräldrar upplevde att emotionell börda lindrades genom erbjudanden om 

lämplig och individanpassat stöd från stödgrupper. Wright et al. (2002, s. 93) beskriver att 

sjuksköterskan ska uppmuntra familjen att förmedla sina upplevelser av ohälsa/sjukdom 

genom att styra samtalen för att ge uttryck för symtom, lidande och hopp. Forskning visar 

att brist på information och stöd leder till osäkerhet hos familjer som gör att de istället letar 

egen information på internet. Föräldrar upplever att vårdpersonalen är en möjlig källa till att 

lära känna och hantera sjukdomen samt få allmän information om hur sjukdomen vanligtvis 

framträder. De kan därav utveckla alternativa sätt att agera vid symtom, våga uppmuntra 

varandra samt finna egna strategier för hur oväntade situationer ska hanteras (Årestedt et 

al., 2014). Sjuksköterskan bör anordna, tipsa och även ge information skriftligt angående 

olika stödgrupper redan under sjukhusvistelsen. Detta kanske skulle minska föräldrarnas 

känsla av isolation och stress inför hemgång då de inte behöver känna sig ensamma i sin 

situation. Har föräldrarna tillräckligt med socialt stöd kanske detta även kan ge föräldrarna 

mer självförtroende i egenvården av sjukdomen som annars kan vara skrämmande i början. 

Det bör vara en självklarhet att föräldrar kan höra av sig till sjukhuset oavsett tid på dygnet 

om tvivel eller osäkerhet uppstår när de kommer hem.   
 
 

Föräldrarna i översikens resultat upplevde frustration och oro när barnet blev ungdom och 

självständigt skulle hantera sin diabetesvård. Detta utmärktes speciellt när ungdomarna inte 

var hemma och då de hellre prioriterade andra aktiviteter som gick ut över egenvården. 

Ungdomar i Rechenberg, Grey och Sadlers (2018) studie beskriver att de vägrar bära 

insulinpumpar eller kontinuerliga glukos-monitorer i rädslan att det skulle synas och höras. 

Många ungdomar uppger oro ifall utrustningen börjar låta och dra till sig klasskamraternas 

uppmärksamhet. Därmed skapas ångest och störd sömn hos ungdomarna. Reflektioner har 
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förts om detta kan bero på ungdomarna vill vara “normala” och att de till följd av detta 

ignorerar sjukdomen vilket självklart oroar föräldrarna. Här borde sjuksköterskan under 

sjukhusvistelsen lägga stor vikt att lyssna, skräddarsy informationen till ungdomarna och 

belysa de allvarliga konsekvenserna som tillkommer vid dålig följsamhet eller ignorans av 

sjukdomen. Hamilton et al. (2017) påpekar att det är ett utmanande perspektiv för 

vårdpersonal att vårda ungdomar då de löper högre risk för sämre diabeteskontroll på 

grund av förändringar i fysiologi, familjedynamik och sociala interaktioner. Ett positivt 

familjestöd och tillräcklig kunskap om tillståndet och dess komplikationer kan förbättra 

diabeteskontrollen hos ungdomarna. Wright et al. (2002, s. 92) belyser att upplevelser av 

ohälsa och sjukdom framträder genom att sjuksköterskan samtalar med familjen. För att 

familjen ska få utrymme att öppet uttrycka rädsla, vrede och sorg ska sjuksköterskor försöka 

skapa en förtroendeingivande miljö genom samtal om hur eller vad det är som utlöser dessa 

känslor. Vidare beskriver Wright et al. (2002, s. 177) att samtalen kan underlättas om språket 

anpassas till den aktuella familjen. Till exempel vid samtal med ungdomar kan 

sjuksköterskan (om lämpligt) även använda sig av skämt. 

 
 

7 Slutsats 

Det framkommer i översikten att det är en stor omställning för föräldrar när deras barn 

diagnostiseras med diabetes typ 1. Det är en konstant oro som påverkar familjedynamiken 

och de tidigare föräldrarollerna. Översikten genomsyrar hur viktigt stöd från både 

vårdpersonal och andra föräldrar i samma situation är för att ta sig igenom vardagen på ett 

överkomligt sätt samt hur svårt det är att överlämna ansvaret till andra. Som sjuksköterska 

är det viktigt att veta hur denna omställning påverkar föräldrarna och familjerna. På så sätt 

kan rätt stöd ges och för att minska föräldrarnas oro när barnen ska ta över egenvården när 

det bli stora nog att ta hand om sin sjukdom. För att sjuksköterskorna ska kunna ge rätt stöd 

till föräldrarna krävs förståelse och kunskap om föräldrarnas upplevelser. Detta kan fångas 

upp genom ett aktivt lyssnande och lyhördhet som är en stor del av den familjefokuserade 

omvårdnaden. Vidare forskning önskas hur socialt stöd från andra föräldrar i samma 

situation inom de första veckorna vid insjuknandet kan påverka föräldrars upplevelser och 

eventuellt dämpa oron. 
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Årtal  
Land 

Studiens Syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Boogerd et al. 
(2015) 
Nederländerna 

Att undersöka behov och behov 
hos föräldrar till barn med typ 1-
diabetes (T1D) om barnsjukvård 
och användning av Internet i 
vården 

Kvalitativ 
ansats 

39 (10)  Fokusgruppsintervjuer  
 
Tematisk analys 

Resultatet visade att skräddarsydd vård, 
sjukdomsinformation, samma villkor och tillgänglighet av 
vårdpersonal som viktiga behov hos föräldrarna.  

Hög 

Bows et al. (2009) 
UK 

Undersöka föräldrarnas långsiktiga 
erfarenheter av att ha ett barn med 
typ 1 diabetes 

Kvalitativ 
ansats 

19 (2) Djupgående intervjuer.  
 
Innehållsanalys med teoretiskt 
ramverk 

Föräldrarna upplevde känslor som sorg, skuld och ilska. 
Trots 7-10 år efter diagnosen visade framförallt mödrarna 
mer känslor än fäderna, intervjuerna påminde om sorgen 
kring den mest kritiska tiden och tiden under barnets 
utveckling.  

Hög 

Castensöe-
Seidenfaden et al. 
(2017) Danmark 

Att utforska och beskriva 
ungdomarnas och föräldrarnas 
erfarenheter av att leva med typ 1 
diabetes, att identifiera 
ungdomarnas behov av stöd för att 
stärka ungdomarnas egenvård i 
övergången från barn till vuxen   

Kvalitativ 
ansats 

13 (0) En kvalitativ explorativ design. 
Datainsamling med hjälp av 
individuella intervjuer som 
guidas av bilder.  
 
Tematisk analys för att uppnå 
datamättnad. 

4 huvudteman identifierades: strävan efter 
sjukdomskontroll, strävan efter normalitet, strävan efter 
självständighet och oro inför framtiden.  

Hög 

Dashiff et al. 
(2011) USA  

Artikeln beskrev föräldrarnas 
erfarenheter angående 
främjandet av egenvården av 
diabetes mellitus hos ungdomar 
med typ 1 diabetes mellitus 
(T1DM) 
 

Kvalitativ 
ansats 

38 (0) Deskriptiv design. 
Intervjuer med öppna frågor 
 
Innehållsanalys 

Föräldrar beskriver negativa upplevelser kring diabetesen 
såsom kamp, frustration och oro över ungdomarnas 
självhantering av sin sjukdom. Föräldrarnas stöd till 
ungdomarna yttrade sig främst genom påminnelse, belysa 
de positiva aspekterna av ungdomarnas självhantering och 
ge dem mer frihet. Till skillnad mot föräldrar som 
hämmade ungdomarnas självhantering genom att skälla ut 
och döma, kontrollera och tjata, samt bli känslosam.  

Medel 

Erickson et al. 
(2015) USA 

Att beskriva föräldrars 
erfarenheter av att uppfostra en 
ung människa med diabetes typ 1 
och celiaki 

Kvalitativ 
Ansats  

29 (0) En deskriptiv design. 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Innehållsanalys 

6 huvudteman identifierades i fokus på föräldrarnas 
perspektiv: lång/kortsiktiga komplikationer av diabetes, 
utmaningar att klara av båda sjukdomarna varje dag, den 
unga människans mentala och emotionella 

Hög 



 
 

hälsa, erfarenheter av vårdpersonalen och erfarenheter av 
människor utanför familjen 

Holtslander et al. 
(2012) Canada 

Att utforska och beskriva 
uppfattningar och behov hos 
föräldrar till ungdomar med typ 1-
diabetes och deras vårdgivare om 
deras erfarenheter och krav på en 
online supportinsats 

Kvalitativ 
ansats 

29 (0)  Gruppintervjuer 
 
 
Innehållsanalys 

Deltagarna identifierade fyra huvudteman (Hitta raka 
svar, genomgå transition, kämpa med föräldraskap och 
ansluta med andra) 
Föräldrar beskrev behovet av information, stöd från andra 
föräldrar, att främja en positiv familjedynamik samtidigt 
som föräldrar rollerna förskjuts under tonåren. Vikten att 
ansluta till andra och hitta en socialt stödsystem att dela 
med sig av historier och resurser. 

Hög 

Huus et al. (2012) 
Sverige 

Att beskriva hur syskonen 
påverkas av att ha en bror eller 
syster med diabetes typ 1 

Kvalitativ 
ansats 

28 (1) En deskriptiv design 
 
Induktiv analys 

Syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes 
genom mindre uppmärksamhet, delaktig i barnets 
diabetes, förändrade familjerutiner samt känslor av oro 
kopplade till syskonets diabetes.  

Hög 

Iversen et al. 
(2018) Norge 

Undersöka den levda erfarenheten 
att vara mamma och pappa till ett 
barn mellan 1-7 år med diabetes 
typ 1 som varit diagnoserat minst 1 
år.   

Kvalitativ 
ansats 

15 (0) Djupgående intervjuer utifrån 
fenomenologiskt metodik  
 
Innehållsanalys 

Att ha ett barn med diabetes är en utmaning, när livet gör 
en helomvändning och föräldrarna måste anpassa och leva 
efter nya riktlinjer och en helt ny familjeroll. Strävan efter 
det “normala” livet, att alltid vara på sin vakt är 
utmattande för föräldrarna.  

Hög 

Jönsson et al. 
(2016) Sverige 

Att jämföra mammors och pappors 
hälsorelaterad livskvatitet 
(HRQOL) och tillfredsställelse med 
vårdomsorg under perioden från 
barnets diagnos till uppföljning två 
år senare   

Kvantitativ 
ansats  

114 (18 
sedan start 
av studien) 

Longitudinell studie, 
frågeformulär 
 
Deskriptiv analys 

Mödrarna rapporterade en lägre nivå av känslosmässig 
funktion (avtrubbad) och högre grad av oro än fäder. 
Föräldrar rapporterade övergripande en hög 
tillfredsställelse av barnets vård men mammorna 
rapporterade en lägre tillfredsställelse av deras 
känslomässiga behov. 

Medel 

Marshall et al. 
(2009) England 

Att utforska och beskriva barns och 
föräldrars erfarenheter av att leva 
med typ 1 diabetes från diagnosen 
och framåt.   

Kvalitativ 
ansats  

11 (0) Fenomenologisk design.  
Ändamålsenlig 
datainsamlingsmetod, enskilda 
konversationsintervjuer. 
 
Tematisk analysmetod 

Det centrala temat var att identifiera vad normalt är. Detta 
grundades av 4 sub teman såsom: transition, tillgivenhet 
till barnet, förlust och mening. Begreppet “normalt” är 
dominerande i dessa barn och föräldrars liv, eftersom 
diabetes inte bara gör dessa familjer olika, utan också 
deras strävan efter det “normala” mer synligt. 

Hög 

Pate et al. (2019) 
Slovenien 

Att analysera förhållandet mellan 
barnets diabetesrelaterade 
egenskaper som uppfattas av 
föräldrar.. Föräldrars rädsla över 

Kvantitativ 299 (0) Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär 
 

Föräldrars rädslor över hypoglykemi var signifikant 
associerat med ångest och negativ påverkan på 
blodsockerkontroller hos barnen. Resultatet tyder på en 
rädsla på hypoglykemi och subjektivt välbefinnande hos 

Medel 



 
 

hypoglykemi, ångest och 
subjektiva välbefinnande. 

Deskriptiv ananlys alla föräldrar oavsett om deras barn upplevde svår 
hypoglykemi.  

Povlsen et al. 
(2009) Danmark  

Att undersöka skillnader mellan 
föräldrar som är invandrare i 
Danmark och hur de  i 
hur föräldrar lever som invandrare 
i Danmark och i deras 
ursprungsland hade uppfattat att 
de lärde sig att leva med ett barn 
med diabetes 
 

Kvalitativ 
ansats 

12 (3) Semistrukturerade intervjuer  
 
Fenomenologisk analys. 

Föräldrar i de två länderna delade många reaktioner och 
bekymmer, men att de svarade och var drabbade i 
olika sätt. Framför allt upplevde invandrarföräldrar sin 
föräldraroll och barnets liv med 
Diabetes på ett mer tvivelaktigt och negativt sätt. De 
resultaten visar vidare att inrättandet av ett tillförlitligt 
förhållande mellan invandrarfamiljer och Hälso- och 
sjukvårdspersonal bör ges hög prioritet. 
 

Medel 

Rankin et al. 
(2016) Skottland 

Att beskriva och utforska 
föräldrarnas information och 
stödbehov när deras barn 
diagnostiseras 
med typ 1-diabetes, inklusive deras 
synpunkter på tidpunkten och 
kronologin för de nuvarande 
stödet. 
 

Kvalitativ 
ansats 

54 (0) En framväxande design. 
Datainsamling och analys 
pågår samtidigt. Djupgående 
semi-strukturerade intervjuer,  
 
Tematisk analys för att uppnå 
datamättnad  

Föräldrar ville ha med uppmuntran efter debuten innan de 
fick information om diabetesen, så de var bättre psykiskt 
och känslomässigt förberedda att adaptera informationen. 
De belyste behov av emotionellt och praktiskt stöd från 
sjukvårdspersonalen när det skulle sköta diabetesvården 
hemma. 
 

Hög 

Rifshana et al. 
(2017) Nya 
Zeeland  

Undersöka föräldrars erfarenheter 
av att ha ett barn vars kropp som 
presenterar unika utmaningar och 
därefter bibehålla hälsan och möta 
förväntningar kring en vanlig 
barndom 

Kvalitativ 
ansats 

17 (0) 
 

Djupgående semistrukturerade 
intervjuer. 
 
IPA (för att framkalla 
framträdande teman) 
 

Föräldrar upplever att ta hand om ett barn med diabetes är 
krävande, konstant, alltid vara vaksam och noggrann då 
kroppen är oförutsägbar. Föräldrar jämför diabetes med 
andra sjukdomar med både en positiv och negativ syn.  
 

Hög 

Schmidt et al. 
(2012) USA 

Att öka kunskapen om barns och 
föräldrars erfarenheter under tiden 
på sjukhuset och den första 
utbildningen och stödet de fick av 
sjuksköterskorna 

Kvalitativ 
ansats 

25 (0) Deskriptiv design med en 
ändamålsenlig 
insamlingsmetod av 
individuella intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 

Föräldrarna upplevde en känslomässig berg-och-dal bana 
vid diagnosen. De upplevde att utbildningen om 
diabetesen var tillfredsställande och att sjuksköterskorna 
var ett bra stöd vid insjuknandet 

Hög 

Smaldone et al. 
(2011) USA 

Att utforska föräldrars uppfattning 
av de psykosociala anpassningar 
vid uppfostran av unga barn med 

Kvalitativ 
ansats 

14 (0) Semistrukturerade intervjuer 
  

Frustration, tvivel och rädslor var känslor som uppstod 
vid diagnostik. Föräldrar beskrev känslor av isolering så 
familj och vänner hade minimal förståelse av sjukdomen. 

Hög 



 
 

diabetes typ 1 från debuten genom 
barndomen  

Innehållsanalys  Mödrarna ansåg att stödgrupper fick de att känna sig 
mindre isolerade medan fäderna inte hade samma behov 
av det.  

       
Symons et al. 
(2015) Nya 
Zeeland 

Att förbättra vårdpersonalens 
förståelse för påverkan för på 
familjer att bo med ett barn som är 
diagnostiserade med diabetes typ 
1. 
 

Kvalitativ 
ansats 

9 (0) Intervjuer (Ansikte mot 
ansikte)? 
 
En induktiv och   
Tematisk analys 

Fyra huvudteman framkom: störning i familjelivet, 
påverkan på familjeförhållandet, de psykosociala 
effekterna av att ha barn med diabetes typ 1 och 
anpassningen till de “nya normala”. Resultatet visade att 
det fanns stora behov av förståelse och stöd för att 
optimalt kunna stödja och främja diabetesvård för barn.  

Medel 

Wennick et al. 
(2009) Sverige 

Att belysa familjers vardag 3 år 
efter barnet hade diagnostiserats 
med diabetes typ 1 

Kvalitativ 
ansats 

35 (0) Individuella intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Tre år efter diagnosen har sjukdomen blivit en naturlig del 
i deras liv, men det påverkade familjemedlemmarnas 
vardag i olika grad.  

Medel 
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