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Abstrakt 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen 

angriper sina egna insulinproducerande celler. Barn kunde må dåligt över sin sjukdom och 

upplevde obehag kring behandling. Sjukdomen är kronisk och kräver livslång behandling 

utav egenvård samt insulinbehandling. Utebliven behandling leder till döden. Orsaken till 

diabetes mellitus typ 1 är i dagsläget okänd. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att 

belysa föräldrarnas vardag tillsammans med sitt barn med diabetes typ 1. Metod: Resultaten 

från 14 stycken studier sammanställdes och användes i litteraturöversikten, tio kvalitativa, 

tre kvantitativa och en mixad metod. Samtliga studier som valdes ut speglade 

litteraturöversiktens syfte. Studierna söktes i databaserna Cinahl, PubMed samt Psykinfo. 

Fritextsökningar, mesh-termer samt thesaurus användes till hjälp för att finna dessa studier. 

Resultat: Föräldrar upplevde att deras barns sjukdom, diabetes mellitus typ 1 hade påverkat 

deras vardag, både socialt, fysiskt och psykiskt. Sjukdomen medförde även till en ökad 

ekonomisk belastning samt mer planering och förberedelser i vardagen. Diskussion: 

Sjukvården bör stötta föräldrarna för att öka deras möjlighet till att uppnå trygg och säker 

egenvård och därmed öka deras hälsa och välmående. I och med det kan föräldrarnas 

“känsla av sammanhang”, KASAM bli högre och bidra till en bättre vardag för hela familjen. 

Slutsats: Föräldrar upplevde en stor förändring i deras vardag efter barnet blivit 

diagnostiserad med diabetes mellitus typ 1. Många känslor uppstod hos föräldrarna. För att 

kunna hantera livssituationen behövdes mycket stöd från både sjukvård och andra 

familjemedlemmar och vänner. Kunskapen om diabetes mellitus typ 1 behövdes förbättras 

för familjers möjlighet till en trygg vardag.  

 

 
Nyckelord: Barn, Diabetes typ 1, KASAM, Föräldrar, Upplevelser, Vardag 
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Introduktion  
 

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som medför stor livsstilsförändring för både 

den drabbade och dennes familj. Egenvården är en central del i behandlingen, där hälso- och 

sjukvården har till uppgift att stötta familjer för att minska risken för diabetesrelaterade 

komplikationer. I denna litteraturöversikt definieras barn upp till 19 år som bor i hemmet 

tillsammans med en eller båda föräldrarna.   

 

Bakgrund 
 

Diabetes mellitus 
 

De två vanligaste typerna av diabetes är diabetes mellitus typ 1 (DT1) och diabetes mellitus 

typ 2 (DT2). DT1 är ett kroniskt tillstånd där kroppens immunförsvar angriper sig själv och 

förstör de insulinproducerande cellerna. Orsaken till detta är fortfarande okänt. DT2 är den 

vanligaste typen av diabetes. Orsaker till DT2 är bland annat övervikt och fysisk inaktivitet 

(World Health Organization [WHO], 2018). 

 

DT1, tidigare kallad juvenil eller insulinberoende diabetes är ett kroniskt tillstånd där 

bukspottkörteln har en låg eller helt avsaknad produktion av insulin. Vad som händer i 

kroppen är att kroppens immunförsvar angriper och förstör kroppens egna 

insulinproducerande celler i bukspottskörteln. Det innebär att en daglig insulinbehandling 

är helt avgörande för överlevnaden hos personer med DT1 (Daneman, 2006; WHO, 2018). 

Vid misstanke om diabetes är det av stor vikt att få vård omgående. Kroppen kan inte 

producera tillräckligt med insulin och det leder till ketoacidos. Tillståndet innebär att 

blodsockret inte kan tas upp av cellerna och blodsockervärdet stiger. Ketoacidos är 

livshotande vid utebliven behandling (Sagen, 2013, s. 64). Insulin går inte att ta som 

tablettform då insulin förstörs när det kommer i kontakt med mag-tarmkanalens enzymer, 

därför tas insulin i injektionsform. Orsaken till DT1 är okänd och kan inte förhindras med 

den aktuella forskning och kunskap som finns idag (WHO, 2018). 
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Omvårdnad vid diabetes typ 1 

 

DT1 beskrivs som en livslång kronisk sjukdom där sjuksköterskor har en viktig roll för 

familjer och dess omvårdnad (Hamilton, Knudsen, Laura Vaina, Smith och Prosad Paul, 

2017).  

 

De fyra tidiga varningssignalerna vid diabetes är större behov att gå på toaletten, törst, 

trötthet och avmagring (Hamilton et al., 2017). Sjuksköterskor kan bidra med information 

och kunskap till föräldrar om vad diabetes är och vad som händer i kroppen (Sy, 2016). 

Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på hur föräldrar hanterar egenvården av DT1 då 

föräldrarna kan vara i behov av mer egenvårdsråd (Hamilton et al., 2017). Det kan då vara 

lämpligt att göra en egenvårdsdiagnostik som identifierar vilka specifika behov och hjälp 

föräldrarna behöver från vården (Wikblad, 2012, s. 129). Sjuksköterskor bör förklara vad som 

kan påverka blodsockernivån och hur det interagerar med mat, motion och insulin (Sy, 

2016). En bra kost som innehåller mycket frukt, grönsaker och kolhydrater är med fördel att 

föredra för att bibehålla god metabolisk kontroll och välbefinnande (Hamilton et al., 2017).  

 

Barn upplever ofta blodsockerövervakning samt insulininjektioner som besvärligt 

(Sparapani, Jacob & Nascimento, 2015). Föräldrar bör av den orsaken erhålla 

medicintekniska kunskaper och inneha information för familjens möjlighet att acceptera 

livsstilsförändringen (Sy, 2016). Barnen mår dåligt över sin sjukdom och dess långsiktiga 

komplikationer sjukdomen kan medföra (Sparapani et al., 2015). Det gör det viktigt att 

föräldrar blir välinformerade om vilka referensvärden blodsockernivån bör ligga på 

(Hamilton et al., 2017), lära känna igen symtom och vilka åtgärder som ska göras vid hypo- 

och hyperglykemi (Sy, 2016). Hypoglykemi innebär att blodsockret i kroppen är lågt. 

Symtom kan vara att barnet är lättirriterad och darrig. I vissa fall kan det låga 

blodsockervärdet leda till förlorat medvetande, kramp och koma (Sagen, 2013, s. 58-

59). Motsatsen till hypoglykemi är hyperglykemi som innebär högt blodsocker. Det innebär 

att kroppen har brist på insulin och är ett tillstånd som måste åtgärdas. Symtom kan bland 

annat vara trötthet (Viklund, 2012, s. 214).  
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Mål för omvårdnaden vid DT1 kan ses som både långsiktiga och kortsiktiga. Långsiktiga mål 

är att bibehålla god livskvalitet och förhindra senkomplikationer (Berne, 2012, s. 57). Att 

uppnå god livskvalitet hos barn behöver familj och vänner vara involverad i barnets 

omvårdnad (Ouzouni, Galli-Tsinopoulou, Kazakos & Lavdaniti, 2019). Föräldrar är i behov 

av att bli informerad om vilket stöd samhället kan erbjuda (Hamilton et al., 2017). 

Sjuksköterskor bör därför informera om stödgrupper och hur viktigt det är med stöd från 

andra familjemedlemmar (Sy, 2016). 

 

Kortsiktiga mål kan vara resultatet av den egna mätningen av blodsockret för att undvika 

hypoglykemi, inneha ett stabilt blodtryck samt vikt (Berne, 2014, s. 57).  

Omvårdnadsstrategier som inkluderarar god livskvalitet är viktiga för barn och ungdomar 

med DT1 (Adams, 2012). Risken att få senkomplikationer som ögonskador och njurproblem 

vid vuxen ålder är oftast inget ett barn tänker på (Daneman, 2006). Därför är det viktigt att 

stötta barn med att upprätthålla en god livskvalitet vilket kan minska risken för 

senkomplikationer i framtiden. För att främja egenvården är det till fördel att sjuksköterska 

och vårdnadshavare har ett nära samarbete (Adams, 2012).   

 

Föräldrar  

Föräldrar i denna litteraturöversikt är personer som är vårdnadshavare av barnet, vilket 

innebär att de inte behöver vara biologiska föräldrar.  

Barn 

I regeringen (1990) beskrivs Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen, artikel 1) definieras barn som varje människa under arton år. 

(barnkonventionen, artikel 2) alla barn har samma rättigheter och där alla är lika mycket 

värda oavsett etnicitet, kön och hudfärg. I barnkonventionen, artikel 3 beskrivs även att alla 

beslut som rör barn i första hand ska bedöms utifrån barnets bästa. Varje barn har rätt till liv, 

överlevnad och utveckling (barnkonventionen, artikel 6). Barnets rätt till vila, fritid och lek 

anpassas utifrån barnets ålder (barnkonventionen, artikel 31).  

I denna litteraturöversikt definieras barn upp till 19 år.  



 
 
   

4 

 

Känsla av sammanhang vid diabetes 

KASAM - känsla av sammanhang, är ett begrepp som erhåller en grund i ett kognitivt 

koncept och som innehåller ett salutogent synsätt. Det innehåller tre stycken centrala 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket alla tre behövs för 

möjligheten att acceptera och hantera en diabetesdiagnos. Hälsa kan då uppstå hos föräldern 

om föräldern upplever sig besitta dessa tre (Antonovsky, 2005, s. 43).  

Sence of coherence scale (KASAM) är ett frågeformulär med en skala på 29 frågor. Där elva 

frågor handlar om begriplighet, tio frågor om hanterbarhet och åtta frågor om 

meningsfullhet. Högre poäng påvisar en högre KASAM. Frågeformuläret är ett lämpligt 

verktyg för att mäta oro (Antonovsky, 1993).  

Begriplighet avser i vilken omfattning en person upplever yttre och inre stimuli som 

rationell, förståelig och sammanhängande. En hög begriplighet uppstår när en person 

förväntar sig ett framtida stimuli som förutsägbar, eller om stimuli kommer som 

oförutsägbart hanteras på ett sådant sätt att det kommer att gå att ordna och förklara 

(Antonovsky, 2005, s. 44). Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom kommer den påverka 

personen varje dag, hela livet. Lär sig personen förstå hur och varför ökar möjligheten att 

möta livets olika situationer tillsammans med sin DT1 (Goldberg, Scharf och Wiseman 

(2017).  

 

Om en person inte upplever sig själv som utsatt och inte tycker att livet behandlar en 

felaktigt, kan personen efter att en omskakande händelse ägt rum slutligen sluta sörja och 

reda sig själv innebär det att man innehar en hög känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 2005, 

s. 45). Livet ska inte anpassas och styras av diabetessjukdomen och det är viktigt att 

personen fortsätter att leva det liv som han eller hon själv vill (Goldberg et al., 2017). 

 

Meningsfullhet är en motivationskomponent som har sin relevans i delaktighet. Att våga ta 

sig an utmaningar som är värd engagemang och emotionella investeringar leder till en hög 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 45-46). Det är viktigt att våga prova sig fram och där 

motivation ökar möjligheten till en bra egenvård (Goldberg et al., 2017). 
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Problemformulering 

DT1 är ett sjukdomstillstånd som många barn idag drabbas av, vilket kan påverka det 

vardagliga livet även för föräldrarna. Som allmänsjuksköterska finns det en stor sannolikhet 

att träffa på dessa familjer. Föräldrar till ett barn med DT1 är i stort behov av information 

och utbildning för att kunna hantera egenvården av DT1. Om det inte efterföljs kan det leda 

till diabetesrelaterade komplikationer. Denna litteraturöversikt tydliggör föräldrarnas 

upplevelser av vardagen med sitt barn med DT1. Upplevelserna kan tydliggöra 

förbättringsområden där allmänsjuksköterskor kan bidra till en förbättrad livssituation för 

föräldrarna och skapa en tryggare miljö för hela familjen. Litteraturöversikten riktar sig till 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som önskar mer kunskap om föräldrars upplevelser i 

vardagen med DT1.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa hur föräldrar upplever vardagen tillsammans med sitt barn med 

diabetes mellitus typ 1. 

 

Metod  
 

Design  

Friberg (2017, s. 141-142) beskriver en litteraturöversikt som en sammanställning från redan 

befintlig forskning. Med det menas att redan befintlig forskning har studerats inom valt 

forskningsområde för att sedan sammanställa den aktuella forskningen.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats. 

Studierna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska eller svenska, vara etiskt 

godkända och kvaliteten på studierna skulle vara medel till hög. Samtliga studier som 
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inkluderades i resultatet var vetenskapliga originalartiklar och publicerade under de senaste 

tio åren, mellan år 2010 och år 2020. Litteraturöversikten inkluderade både mammor och 

pappor som var ensamstående eller bodde i par. Ålder på barnen var noll till nitton år och 

samtliga bodde i hemmet med sin eller sina föräldrar. Perspektivet som belystes i denna 

litteraturöversikt var föräldrarna. I studier som hade fler perspektiv än endast 

föräldraperspektivet, plockades föräldrarnas upplevelser ut ur resultatet. I 

litteraturöversikten exkluderades studier som inkluderade barn med andra sjukdomar än 

enbart diabetes. Studier som innehöll barnsjuksköterskor eller annan vidareutbildning 

exkluderades från litteraturöversikten. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningar gjordes i tre databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa tre 

databaser användes för att få en översikt över vilka vetenskapliga studier som fanns inom 

det valda ämnet och för att inte missa relevanta studier. Avgränsningarna som användes i 

litteraturöversikten var studier skrivna de senaste tio åren, skrivna på svenska eller engelska 

och peer reviewed. 

I litteraturöversikt användes booleska operatorer vid sökandet av vetenskapliga artiklar. De 

booleska operatorerna som användes i litteraturöversikten var AND och OR. AND anger 

vilka meningsuppbyggnader eller sökord som måste finnas med i sökningens resultat. OR 

anger att något av de sökord som är kopplat till OR måste finnas med, används med fördel 

vid synonymer (Friberg, 2017, s. 72-73).  

I Cinahl gjordes tre sökningar under januari månad. Alla sökningar var fritextsökningar. Den 

första sökningen hade sökorden; family perspective or family experience or family thoughts AND 

children AND diabetes mellitus type 1. Sökningen gav 29 stycken träffar där fem studier valdes 

ut.  Den andra sökningen hade sökorden; parent perspective or experience or perception or view 

AND children or kids or youth or child AND diabetes type 1 AND quality of life. Den sökningen 

gav 14 stycken träffar varav två studier valdes ut. Den tredje sökningen hade sökorden; 

parent experience or parent perceptions or parent opinion AND children or adolescents AND diabetes 

mellitus type 1, som gav 39 stycken träffar varav tre studier valdes ut, se även tabell 1.  
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En sökning gjordes i PubMed med mesh-termerna "Child"[Mesh] AND "Diabetes Mellitus, 

Type 1"[Mesh] AND "Family"[Mesh] AND "Activities of Daily Living"[Mesh]. Den sökningen 

gav 96 stycken träffar varav tre studier valdes ut.  

En sökning gjordes även i PsycInfo med hjälp av thesaurus "Parental Attitudes" AND diabetes 

type 1 AND child* OR adolescent*. Sökningen gav 19 stycken träffar varav en studie valdes ut.  

Tabell 1 
Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

Relevanta 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

Artikel 

 
Cinahl 
200121 

 

 

 
family perspective or family 
experience or family thoughts 
AND children AND diabetes 
mellitus type 1 

 

 
Full text 
Jan 2010- 
Jan 2020 
Peer 
reviewed  
Engelska, 
Svenska 

 

 

 

29 

 

18 

 

15 

 

7 

 

5 

 

5 

 
Symons et al, 
(2015); da Silva 
Pimentel et al. 
(2017); Buckloh 
et al. (2016); 
Herbert et al. 
(2017); Goulart 
Nobre et al. 
(2019) 

 

Cinahl 
200121 

 

 

parent perspective or 
experience or perception or 
view AND children or kids or 
youth or child AND diabetes 
type 1 AND quality of life 

 

Full text 
Jan 2010- 
Jan 2020 
Peer 
reviewed  
Engelska, 
Svenska 
 

 

14 11 8 3 3 2 Jönsson et al. 
(2016); 
Khandan et al. 
(2017)  

 

Cinahl 
200121 

parent experience or parent 
perceptions or parent opinion 
AND children or adolescents 
AND diabetes mellitus type 1 

Full text 
Jan 2010- 
Jan 2020 
Peer 
reviewed  
Engelska, 
Svenska 
 

 

41 17 10 3 3 3 Dashif et al. 
(2011); Rankin 
et al. (2014); 
Rifshana et al. 
(2017) 

PubMed  
200123 

 

 

"Child"[Mesh] AND "Diabetes 
Mellitus, Type 1"[Mesh] AND 
"Family"[Mesh] AND 
"Activities of Daily 
Living"[Mesh] AND "loattrfull 
text"[sb] AND 
"2010/01/26"[PDat] : 
"2020/01/23"[PDat] 

 

Full text 
Engelska, 
Svenska 
2010-2020 

 

 

 

 

 

96 16 12 6 5 3 Quirk et al. 
(2014); Nurmi 
et al. (2012); 
Helgeson et al. 
(2012) 

 

Psykinfo 
200123 

"Parental Attitudes" AND 
diabetes type 1 AND child* OR 
adolescent* 

Jan 2010-
Jan 2020 
Peer 
rewived  
Engelska 

18 9 5 3 1 1 Castensøe-
Seidenfaden et 
al. (2016)  

*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästs Urval 2: Antal valda artiklar efter att abstrakt lästs, Urval efter att hela artikeln 

lästs, Urval 4: Antal valda artiklar som kvalitetsgranskades. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nurmi%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22609760
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Friberg (2017, s. 148-149) användes som underlag vid urvalsprocessen där inklusion och 

exklusionskriterier användes som riktlinjer i processen. Innehållet i de framtagna studierna 

skulle spegla syftet i litteraturöversikten. Studiernas titlar lästes först igenom och jämfördes 

mot litteraturöversiktens syfte, var titeln relevant mot syftet lästes abstraktet i studien. 

Ansågs abstraktet relevant lästes hela studien. Var studien fortfarande relevant mot 

litteraturöversiktens syfte gjordes en kvalitetsgranskning. 

Samtliga studier som valdes ut till litteraturöversikten kvalitetsgranskades utifrån en 

granskningsmall. Vid granskning över de kvalitativa studierna användes SBU’s (2014) 

granskningsmall, “mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

- patientupplevelser”. För att inkluderas i litteraturöversikten skulle nivån på studien vara 

medelhög till hög. Med det innebar att övervägande frågor stämde in på studien och där 

vissa punkter vägde mer än andra. De punkter som var av större betydelse var att studierna 

skulle vara etisk godkända och inneha en bra och tydlig uppbyggnad. 

 

De kvantitativa studierna granskades med Fribergs (2017, s. 187) granskningsmall, 

“Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier”. I de kvantitativa 

studierna som granskades skulle övervägande punkter stämma in på studierna. Samtliga 

studier skulle vara etiskt godkända samt inneha en bra och tydlig uppbyggnad. 

Granskningen resulterade i 14 studier, tio kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad metod. 

Studien med mixad metod granskades som en kvantitativ då kvantitativ data användes i 

resultatet. Se även bilaga 1. 

 

Analys 

De kvalitativa studierna analyserades utifrån Graneheim och Lundman (2004). Hela 

studierna lästes igenom ett flertal gånger i syfte att analysera och bearbeta materialet för att 

kunna bilda en större förståelse av innehållet. De bearbetade studierna skrevs ut och 

resultatet översattes till svenska för att skapa en enklare översikt över resultat innehållet. 

Meningsenheter och uttryck som svarade på litteraturöversiktens syfte plockades ut från 

studiernas resultat. Meningsenheterna kondenserades där olika koder bildades utifrån de 
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olika kondenserade meningsenheterna. Koderna som användes för att sortera materialet 

bildade subkategorier, subkategorier med gemensamma nämnare bildade tillsammans en 

kategori. För att tydliggöra likheter och skillnader i dessa olika meningsenheter och uttryck, 

markerades de i olika färger för att sedan bilda tre olika kategorier och sju subkategorier. Se 

exempel i figur 1.  

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

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’ 

Mycket praktisk 
information för 
föräldrarna när det 
istället vore bra 
med tröst och 
uppmuntran, “det 
kommer att ordna 
sig”. 

Information 
stöd och 

uppmuntran  

Bristande 
stöd från 
sjukvården  

Föräldrars 
behov av 
tröst och 
stöd 

Most parents praised the extent 
of the telephone support 
provided by health pro- 
fessionals to help them manage 
their child’s diabetes at home 
(e.g. to adjust insulin doses; 
advice on treating 
hypoglycaemia) 

Föräldrar berömde 
stödet de fick via 
telefonsamtal för 
att hantera DT1 
från hemmet. 

 

Stöd och 
vägledning 

Föräldrars 
positiva  
upplevelser 
av 
sjukvården 

 

Well he was sitting there and I 
was doing his insulin and 
everything and I finished doing 
his insulin and a lady was sitting 
beside us, an older lady and she 
looked she said “Don’t you think 
you should do that somewhere 
else” and I said “Do you mind 
eating somewhere else?” And 
she looks at me and I go “Well 
there’s nothing wrong with him. 
He’s a normal child.” I said “He 
needs insulin. That’s all he 
needs.” 

“Borde han inte ta 
sitt insulin någon 
annanstans?”, “han 
är ett normalt barn, 
han behöver bara 
sitt insulin”. 

Strävan efter 
normalitet för 
sitt barn i 
samhället. 

Utanförskap Social 
påverkan 

Figur 1. Exempel ur textanalysen utifrån Graneheim och Lundman (2004). En färg motsvarar 

en kategori.  
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De kvantitativa studierna analyserades med hjälp av Friberg (2017, s. 148-149). Studierna 

lästes igenom till dess att innehållet ansågs bearbetat och för att uppnå klarhet i studiernas 

innehåll. Likheter och skillnader togs ut från studiernas olika delar. Varje studies resultat 

sammanfattades på svenska där allt väsentligt innehåll som svarade på litteraturöversiktens 

syfte skulle finnas med. Fokus låg på att finna likheter och skillnader i resultat innehållet där 

det centrala var att presentera statistiska beräkningar. Resultatet sorterades ut efter innehåll 

och där samma innehåll kopplades till lämpliga rubriker. Därigenom skapades teman och 

kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Litteraturöversikten tillhandahåller endast studier med tydligt etiskt resonemang, 

godkännande av en etisk kommitté eller i en journal där etiskt godkännande krävs för 

publicering. Förförståelsen inom det valda ämnet har tagits i beaktning för att inte påverka 

innehållet i resultatet. Resultatet har granskats noga där ingen relevant data uteblev eller 

förvrängdes.   
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Resultat 
 

Resultatet har sammanställts från 14 vetenskapliga originalartiklar från USA, Danmark, 

Brasilien, Sverige, Iran, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland, varav tio stycken 

kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad metod. Tre kategorier med subkategorier 

identifierades, se figur 2. Samtliga studier presenteras tillsammans och där de kvantitativa 

studierna presenteras med siffror.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 
Översikt av kategorier samt subkategorier 

 

 

Känslor av att inte räcka till 

 

Första tiden efter diagnos  

 

I 13 studier framkom det många känslor från föräldrarna. Känslor av sorg och förlust var en 

gemensam nämnare (Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; Dashiff, Riley, Abdullatif & 

Moreland, 2011; da Silva Pimentel, Targa & daCruz Scardoelli, 2017; Goulart Nobre et al., 

Första tiden efter 

diagnos 

Svårigheter i 

egenvården 

Relationer till vänner 

och andra 

familjemedelemmar 

Oro i vardagen  
Planering, aktivitet 

och utanförskap 

Stöd från 

sjukvården 

Information till 

andra  

Social och 

fysisk 

påverkan 

Känslor av 

att inte räcka 

till 

Information 

och 

vägledning 
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2019; Helgeson, Becker, Escobar & Siminerio, 2012; Herbert, Wall, Monaghan & Streisand, 

2017; Jönsson, Lundqvist & Hallström, 2016; Khandan, Abazari, Tirgari & Ali Cheraghi, 2018; 

Nurmi & Stieberg-Roger, 2012; Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014; Rankin, Harden, 

Waugh, Noyes, Barnard & Lawton, 2014; Rifshana, Breheny, Taylor & Ross 2017; Symons, 

Crawford, Isaac & Thompson, 2015). En förälder förklarade: “I think the biggest frustration 

was when we [were] first diagnosed. You know people just don’t realise the constantness of 

it, that’s what I find tiring” (Symons et al., 2015, s. 10). 

 

Föräldrar uppgav att livet delade upp sig i tiden före och efter uppkomsten av DT1 

(Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; da Silva Pimentel et al., 2017; Symons et al., 2015). En 

förälder jämförde barnets hälsa före och efter diagnos (da Silva Pimentel et al., 2017). De 

tänkte tillbaka på de stunderna innan diagnos och jämförde dem med det lidande DT1 hade 

givit deras barn (Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; da Silva Pimentel et al., 2017; Symons et 

al., 2015).  

 
My world fell apart, I cried for several days. At first it was very hard, the diagnosis of diabetes 

is very complicated because you sleep on a good day and wake up to an entirely different 

routine. So, you change your whole life from one minute to the next and this is very difficult 

(da Silva Pimentel et al., 2017, s. 1120). 
 

Många föräldrar kände sig stressade och upprörda när deras barn diagnostiserats (Rankin et 

al., 2014). Majoriteten av föräldrarna uppgav att deras sömn blivit sämre efter att deras barn 

blivit diagnostiserad. De var oroliga att barnen skulle bli hypoglykemiska när de sov och inte 

vakna upp (Rankin et al., 2014; Quirk et al., 2014). En förälder: “I just couldn’t sleep because I 

just, well, I wanted to see, was checking her all the time” (Rankin et al., 2014, s. 586).  

 

Oro i vardagen  

 

Föräldrar upplevde många olika former av stressiga påfrestningar, skuld, utmattning och 

besatthet (da Silva Pimentel et al., 2017; Khandan et al., 2018; Nurmi et al., 2012, Rankin et al., 

2014). De upplevde svårigheter med att hantera dagliga rutiner och samtidigt kände en 

tyngd över att försöka möta deras barns behov (Khandan et al., 2018). Föräldrar uttryckte oro 

vid vardagliga aktiviteter där föräldrarna inte var närvarande, som när deras barn var på 

skolan eller hos vänner (Dashiff et al., 2011; Khandan et al., 2018; Nurmi et al., 2012; Symons 
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et al., 2015). Av 12 (9% av n=134) föräldrar upplevde en ständig oro för sitt barn under deras 

arbetsdag (Herbert et al., 2017). En mamma förklarar: “When my child is not next to me, I 

feel stressed; I am afraid that something bad might happen to my child and nobody would 

be able to do anything” (Khandan et al., 2018, s. 81). 

 

I sju studier framkom oro över framtiden från föräldrarna (Buckloh, Wysocki, Antal, Lochrie 

& Bejarano, 2016; Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; da Silva Pimentel et al., 2017; Dashiff et 

al., 2011; Herbert et al., 2017; Khandan et al., 2018; Rifshana et al., 2017). Föräldrar beskrev att 

omvårdnaden av sitt barn med DT1 krävdes en konstant vaksamhet, en kontinuerlig insats, 

ett aktivt engagemang och en ökad uppmärksamhet (Rifshana et al., 2017). 

 

Föräldrar visste att även om DT1 hanterades på ett bra sätt, fanns det risk för 

senkomplikationer (Rifshana et al., 2017). Föräldrar hade åsikter om när och hur 

senkomplikationer skulle tas upp med barnet. Största delen, 153 (62% av n=248) tyckte att 

när barnet fick diagnos vid 12 år och äldre kunde barnet direkt motta information och 

kunskap om senkomplikationer. Av 84 (32% av n=248) tyckte föräldrar att barn skulle ta 

emot information om senkomplikationer även om barnet var under 12 år (Buckloh et al., 

2016). 

 

Ekonomin tyckte vissa föräldrar var svårt att få ihop (da Silva Pimentel et al., 2017; Herbert 

et al., 2017; Khandan et al., 2018). För att kunna möta de höga kostnaderna DT1 gav, uppgav 

hälften av mammorna att de behövde jobba mer för att kunna betala medicinen till deras 

barn (Khandan et al., 2018). Av 60 föräldrar uppgav 2 (4%) att DT1 bidrog till en ekonomisk 

belastning och till behovet av en sjukförsäkring. Därför var det viktigt att upprätthålla 

arbetet (Herbert et al., 2017). En förälder arbetade inte längre och förklarade att behovet av 

att vara hemma var större då egenvården av DT1 var tidskrävande (da Silva Pimentel et al., 

2017). Av 130 föräldrar tog 29 (22%) beslutet om att sluta på arbetet de tidigare haft eller 

minska i arbetstid (Herbert et al., 2017).  

 

Svårigheter i egenvården  
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Föräldrar uttryckte svårigheter med att dagligen kontrollera blodsockernivån hos barnet och 

kalkylera insulindosen (Rankin et al., 2014). En förälder förklarade att det var svårt att förstå 

hur insulindosen en dag kunde fungera bra medan nästa dag kunde samma insulindos 

resultera i en annan utgång (Rifshana et al., 2017). Stress och känslor hos barn kunde påverka 

blodsockernivån, vilket var nödvändigt att ta med i beräkningen (Goulart Nobre et al., 2019; 

Rankin et al., 2014; Rifshana et al., 2017). Föräldrar förklarade att det var enklare att räkna ut 

insulindosen utifrån kost och aktivitet medan känslor var mycket mer oberäkneliga 

(Rifshana et al., 2017).  

 

Föräldrar kunde mötas av motstånd vid injektioner, då processen kunde upplevas som 

mycket smärtsam (Khandan et al., 2018; Rankin et al., 2014). En mamma berättade: “If I 

forget to inject his insulin, he does not remind me. Sometimes, he says he has injected his 

insulin, but, in fact, he hasn’t because it is painful” (Khandan et al., 2018, s. 79). För att kunna 

ge en injektion behövde föräldrarna ibland hålla fast barnet för att ge injektionen, “I would 

have to literally pin him down; I would have his legs between my knees to, to be able to do 

it” (Rankin et al., 2014, s. 585). Föräldrar var vid dessa tillfällen oroliga för vad syskon i 

familjen skulle känna när de såg att de höll i deras skrikande syskon samtidigt som de 

injicerade (Rankin et al., 2014). En förälder förklarade: “he would smash up the house ‘cause 

he didn’t want his injection... and I do remember quite often just sobbing, just sobbing in the 

corner ...thinking, ‘oh God, nobody knows what this is like” (Rankin et al., 2014, s. 585). 

 

Social och fysisk påverkan  
 

Relationer till vänner och andra familjemedlemmar  

 

Föräldrar upplevde att barnens DT1 har påverkat deras sociala liv (Castensøe‐Seidenfaden et 

al., 2017; Dashiff et al., 2011; Goulart Nobre et al., 2019; Khandan et al.,2018; Nurmi et al., 

2012; Symons et al., 2015; Quirk et al., 2014; Rifshana et al., 2017). Många föräldrar behövde 

stöttning från andra familjemedlemmar för att deras vardag skulle fungera (Castensøe‐

Seidenfaden et al., 2017; Khandan et al., 2018; Symons et al., 2015). Däremot upplevde 

föräldrar dåligt stöd från familjemedlemmar och vänner när de var i behov av barnvakt 

(Khandan et al., 2018; Symons et al., 2015). En mamma förklarade: “Nobody is willing to 
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accept him for a day. They say they are afraid. If his blood sugar goes up or down, they 

cannot calculate his insulin unit” (Khandan et al., 2018, s. 80).  

 

Planering, aktivitet och utanförskap  

 

Föräldrarnas dagliga kontroll av egenvården av DT1 bestod av upprepade 

blodsockerkontroller, insulininjektioner och uppmärksamhet gällande matintag och 

aktivitetsnivå (Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; Goulart Nobre et al., 2019; Khandan et al., 

2018; Nurmi et al., 2012; Rankin et al., 2014; Rifshana et al., 2017; Symons et al., 2015; Quirk et 

al., 2014). De var noggranna och väl insatta i deras barns egenvård för att minimera risken 

för komplikationer (Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017). 

 

Föräldrar upplevde att planering och förberedelser var nödvändigt för barns möjlighet att 

delta på aktiviteter (Symons et al., 2015). Planeringen inför en fysisk aktivitet ansågs som 

energikrävande, då medtagande av ytterligare förnödenheter behövdes för att bibehålla 

blodsockernivån stabilt (Castensøe‐Seidenfaden et al., 2017; Quirk et al., 2014). “You can´ just 

jump on a bike and go, you have to think about how far you´re going, what equipment 

you´ve got with you, had he tested beforhand, what levels he´s at” (Quirk et al., 2014, s. 5). 

Föräldrar noterade psykologiska fördelar vid fysisk aktivitet hos sitt barn med DT1. 

Fördelarna resulterade i att barnen fick mer utrymme, kunde frisätta sin ilska och utveckla 

sina kunskaper. 

 

Aktiviteter som friluftsdagar och simning var några utmaningar som kunde uppstå även i 

skolsammanhang (Quirk et al., 2014; Rifshana et al., 2017). Föräldrar hade barn på skolor där 

de hade uteslutits från skolaktiviteter, som simundervisning och klassresor (Quirk et al., 

2014). Föräldrar ville inte att deras barn skulle behandlas annorlunda (Castensøe‐

Seidenfaden et al., 2017; Nurmi et al., 2012; Rifshana et al., 2017). En mamma beskrev att 

hennes dotter inte fick kontrollera blodsockernivån och injicera insulin i klassrummet, vilket 

mamman vägrade att acceptera. En annan mamma berättade att hennes son med DT1 

klassades som funktionshindrad på skolan. Det resulterade i att mamman kände förtvivlan 

och tyckte det var oacceptabelt att hennes son var försedd med den etiketten (Nurmi et al., 

2012).  
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Information och vägledning  

 

Stöd från sjukvården 

 

Fyra studier uppvisade varierande upplevelser av vården (Jönsson et al., 2016; da Silva 

Pimentel et al., 2017; Rankin et al., 2014; Quirk et al., 2014). Några föräldrar upplevde vissa 

brister i information, kommunikation och stöd (da Silva Pimentel et al., 2017; Quirk et al., 

2014; Rankin et al., 2014) medan några av föräldrarna hade en positiv upplevelse av vården 

(Rankin et al., 2014; Quirk et al., 2014). Den generella upplevelsen av vården mättes med 

frågeformulär med en skala på 0-100 där 100 var mycket nöjda. Medelvärdet hos mammor 

på 86,49 av 100 (n=60) och hos pappor på 87,96 (n=54) vilket visar att föräldrarna var 

generellt positiva över vården (Jönsson et al., 2016).  

 

Några föräldrar upplevde däremot sämre stöd från vården och uppfattade sjukvården som 

omedgörlig (Quirk et al., 2014). Många föräldrar beskrev hur de kände att 

sjukvårdspersonalen skickat hem dem från sjukhuset oförberedda. De hade mottagit mycket 

information om sjukdomen, men inte hur den skulle påverka deras vardag. Föräldrarna 

hade uppskattat mer emotionellt stöd från sjukvården (Rankin et al., 2014).  

 
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., 2014, s. 584-585). 
 
Föräldrar förklarade att de hade en bra kontakt med hälso- och sjukvården och kände att de 

hade stöd och vägledning från sjuksköterskorna (Quirk et al., 2014). De flesta tyckte att 

stödet via telefonsamtal från sjukhuset var värdefullt (Quirk et al., 2014; Rankin et al., 2014). 

Medelvärdet för hur kommunikationen var mellan familj och sjukvård mättes även där med 

ett frågeformulär med en skala på 0-100. Medelvärdet hos mammorna på 79,19 av 100 (n=60) 

och hos papporna på 80,56 (n=54) (Jönsson et al., 2016), vilket indikerar på att föräldrarna var 

nöjda med relationen gentemot sjukvården. 

 
[the nurse] was good because she tried to get him back into the running, she was very 

encouraging and she really helped with that, giving him diaries of people that ran with 

diabetes and what helped and what doesn’t (Quirk et al., 2014, s. 7-8). 



 
 
   

17 

 

Information till andra  

 

Föräldrar upplevde det viktigt att personer i barnets närhet hade kunskap om DT1 (Dashiff 

et al., 2011; Herbert et al., 2017; Khandan et al., 2018; Nurmi et al., 2012; Symons et al., 2015; 

Rifshana et al., 2017; Quirk et al., 2014) eftersom föräldrarna inte alltid fanns till hands, vilket 

gör det viktigt att informera och lära andra om DT1 (Nurmi et al., 2012; Khandan et al., 2018; 

Quirk et al., 2014).  

 

Stöttning och uppmuntran från skolpersonal var något föräldrarna upplevde som viktigt. 

Skolpersonal skulle vara mottaglig för att skaffa kunskaper och tekniska färdigheter inom 

DT1 (Quirk et al., 2014). Föräldrar informerade och gav kunskap till skolpersonal så de 

kunde vara behjälplig och stötta barnet i sin egenvård av DT1 (Nurmi et al., 2012; Quirk et 

al., 2014). Föräldrar var generellt nöjda över hur skolan hanterat och stöttat deras barn, men 

många föräldrar kunde även tala om situationer där skolan brustit och inte mött barnens 

behov (Quirk et al., 2014). Skolan eller förskolans tidigare erfarenheter av DT1 uppgav 14 

föräldrar (11% av n=134) påverkade deras val av skola (Herbert et al., 2017). 

 

Föräldrar kände att de har gjort allt de kunnat för deras barn, även om det inte alltid blev 

perfekt. När barnen blev äldre försökte de förbättra deras barns förmåga att själva lösa 

problem som kunde uppstå i deras egenvård (Dashiff et al., 2011). Även om föräldrar tyckte 

att DT1 var en jobbig sjukdom, reflekterade många av föräldrarna att det fanns värre 

sjukdomar med sämre förutsättningar (Rifshana et al., 2017).  

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion  

Breda sökningar gjordes i tre databaser, PubMed, Cinahl och PsykInfo. Detta gjordes för att 

inte missa någon relevant forskning som kunde svara på litteraturöversiktens syfte. Eftersom 

syftet var att belysa upplevelser, vilket kan ses som subjektivt hade enbart kvalitativa studier 

kunnat väljas ut till litteraturöversiktens resultatdel. Däremot kan kvantitativa respektive 
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kvalitativa studier styrka varandras slutsats vilket kunde bidra till ett mer trovärdigt 

resultat. Litteraturöversikten bestod av tre kvantitativa respektive tio kvalitativa samt en 

med mixad metod. För att erhålla en mer jämn fördelning på studier hade fler kvantitativa 

studier kunnat användas. Däremot bedömdes att tre studier var tillräckligt då innehållet 

uppfattades som relevant och stärkte innehållet i de kvalitativa studierna. Validitet mäter 

mätningarnas relevans (Polit & Beck, 2017, s. 161). Relevansbedömningen gjordes genom att 

först läsa titeln på studien för att sedan kvalitetsgranska. 

 

Sökorden som användes i litteraturöversikten var relevanta för syftet. I artikelsökningarna 

användes AND mellan de olika sökorden vilket gav breda och relevanta träffar.  

Åldersspannet kan upplevas brett vilket kan ses som en svaghet i litteraturöversikten. Det 

breda åldersspannet kunde resultera i olika behov då ett barn på fem år har andra behov än 

ett barn på 14 år. Femåringar behöver hjälp i omvårdnaden och har ett större behov av sina 

föräldrar, medan äldre barn är mer självständiga och är istället i behov av föräldrarnas 

stöttning. Oavsett ålder på barn, är föräldrarna mer eller mindre delaktiga i egenvården av 

DT1 (Haugstvedt, 2013, s. 347).  

 

Det uppkom många dubbletter vid litteratursökningarna. Därför valdes de första 

sökningarna bort som innehöll barn under 18 år, då studierna fanns med i sökningarna som 

inkluderade både barn och ungdomar. Dubbletter uppkom även i resterande sökningar som 

redovisades, sökningarna användes men studierna redovisades endast en gång.  

 

Reliabilitet beskrivs av Polit och Beck (2017, s. 160) som noggrannhet och konsekvent 

hanteringen av innehållet i en studie. För att en studie ska vara trovärdig ska tolkningen av 

resultatet vara sanningsenligt (Polit & Beck, 217, s. 559). Resultatet har tolkats och översatts 

till svenska som är beskrivet i metoddelen. Meningsenheterna kondenserades och mycket tid 

lades på att hitta trovärdiga subkategorier för att sedan kunna bilda kategorier. Egna 

tolkningar lades åt sidan för att inte vinkla resultatet, vilket kan ses som en styrka. Svagheter 

som upplevdes under skrivandet var det engelska språket då detta inte är modersmålet i 

Sverige.  
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Innan litteraturöversikten påbörjades bestämdes det att de inkluderade studiernas nivå 

skulle vara medelhög till hög. Genom att använda sig av dessa granskningsfrågor och mall 

är det mindre risk att missa viktiga kvalitetsaspekter, vilket höjer trovärdigheten.  

 

Överförbarheten visar i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

personer (Polit & Beck, 2017, s. 560). Då utvecklingen ständigt går framåt inom 

omvårdanden och den medicintekniska kunskapen inom DT1 gjordes valet att åldersspannet 

på studierna begränsades till de senaste tio åren. Begränsning på år hade kunnat förlängts 

eller tagits bort helt då föräldrarnas upplevelser kan vara samma nu som för 20 år sedan. 

Samtidigt som förutsättningarna kan se annorlunda ut idag än tidigare.  

En fördel som kan ses i litteraturöversikten är att studierna som används i resultatet är från 

olika delar i världen. I litteraturöversikten var första tanken att endast inkludera studier 

inom Europa då antaganden gjordes angående att utvecklingen eventuellt kunde se olika ut i 

olika världsdelar som kunde påverka föräldrars upplevelser. Detta ändrades sedan och inga 

geografiska avgränsningar gjordes då föräldrarnas upplevelser kan vara densamma oavsett 

vart i världen föräldrarna befinner sig.   

 

Resultatdiskussion  

 

Föräldrar hade efter diagnos många känslor, varav både sorg, oro och känslor av förlust. Det 

fanns svårigheter med att hantera olika situationer, både gällande insulininjektioner och att 

lämna sitt barn ensam. De hade en ständig oro att något skulle hända sitt barn och var rädda 

att ingen i barnets närhet hade kunskapen som behövdes för att hantera DT1. Viklund (2012, 

s. 214) beskriver på samma sätt de starka känslorna föräldrarna upplevde och där det även 

beskrivs svårigheter gällande att överlåta tillsynen av sitt barn till någon annan. Föräldrarnas 

upplevelser kan därför sammanliknas med en lägre grad av KASAM, då föräldrarnas 

upplevelser saknar begriplighet. En hög begriplighet uppstår när en person kan på ett 

rationellt och förståeligt sätt hantera yttre eller inre stimuli (Antonovsky, 2005, s. 44). Stimuli 

kan i detta fall ses som hanteringen av en diabetesdiagnos eller på ett stabilt och bra sätt 

sköta egenvården, vilket föräldrarna i litteraturöversikten uppvisade svårigheter med. I 
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jämförelse med föräldrar utan och föräldrar med ett barn med diabetes visar att föräldrar 

med ett barn med diabetes oftare innehar en lägre grad av KASAM (Viklund, 2012, s. 215). 

  

Föräldrarna uppvisade sorg och känslor av förlust efter diagnos, vilket inte är förenad med 

en bra hanterbarhet. En hög hanterbarhet är förenad med att personen kan sluta sörja och 

reda sig själv (Antonovsky, 2005, s. 45). Föräldrarna visar svårigheter med att lämna sitt barn 

ensam och med andra utomstående med anledning av deras oro av att något ska hända. 

Likställs oron föräldrarna uppvisade gentemot meningsfullhetens betydelse påvisar det en 

lägre grad av meningsfullhet. Meningsfullhet innebär att personen vågar ta sig an 

utmaningar som kräver emotionella insatser och evenemang (Antonovsky, 2005, s. 45-46). I 

studien av Goldberg et al. (2017) framkom höga nivåer av stress och ångest hos föräldrar till 

barn med en kronisk sjukdom, vilket ofta gav sig utryck i överbeskyddande, påträngande 

och ett kontrollerande föräldraskap. Denna typ av föräldraskap visade sig även i 

litteraturöversiktens resultat, vilket kan bidra till en lägre grad av coping och KASAM. För 

att öka KASAM bör istället föräldraskapet baseras på ömsesidig respekt och acceptans för 

barnets autonomi och innefatta en öppen relation och kommunikation (Goldberg et al., 

2017). 

Litteraturöversiktens resultat under information och vägledning visade att föräldrar hade 

svårt att förstå all den information de fick på sjukhuset när deras barn blivit diagnostiserad 

med DT1. I studien av Smith, Cheater och Bekker (2015) beskrev föräldrar att de inte alltid 

kände att de hade stöd från sjukvården. Då egenvården är den största delen i behandlingen 

av DT1 är det betydelsefullt att föräldrarna får stöttning och vägledning från sjukvården för 

möjligheten att känna sig trygg och säker i egenvården. En ökad trygghet och säkerhet kan 

bidra till ökad hälsa vilket resulterar i en högre grad av KASAM (Goldberg et al., 2017). 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att föräldrar upplevde att de har gjort allt de 

kunnat för sitt barn med DT1 och att deras sjukdom har blivit en naturlig del av livet. I 

studien av Goldberg (2015) visar att föräldrar bör komma i försoning och acceptans av 

sjukdomen för att uppnå en hög grad av KASAM. Det kan då ses som att föräldrarna i 

litteraturöversiktens resultat som har försonat med sjukdomen innehar de tre komponenter 

som KASAM består av. 
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Utbildning och information är nyckeln till en god egenvård (Ouzouni et al., 2019). Därför bör 

livssituation kunna påverka vilket behandlingsalternativ som lämpar sig bäst för varje 

enskild familj (Viklund, 2012, s. 218). Utbildning bör även ges till vänner för att skapa en bra 

förutsättning för god och säker egenvård och för att öka barnets autonomi (Ouzouni et al., 

2019). En av sjuksköterskans uppgifter är att informera och vägleda föräldrar eller annan 

anhörig som är involverad i barnets vård (Sy, 2016). Föräldrar och annan anhörig bör även 

bli väl informerade om hur egenvården bör hanteras för att uppnå trygghet i vardagen 

(Hamilton et al, 2017; Sy, 2016) 

 

Slutsats 
 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det är en stor förändring för hela familjen när ett 

barn blir diagnostiserad med DT1. För att kunna hantera den påfrestning som DT1 tillför är 

behovet av stöd och vägledning från sjukvården en viktig del för att kunna hantera 

vardagen. Denna litteraturstudie visar att de flesta föräldrar är generellt nöjd med vården 

och stödet de erhåller, men första tiden efter diagnosen är behovet betydligt större. Mer 

forskning och kunskap om DT1 behövs och kunskapen i samhället måste förbättras för att 

familjer ska erhålla en normal och trygg vardag. 
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Bilaga 1  
 

Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar 

 

Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagar
e 
(Bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Buckloh et al. (2016) 
USA  

Lära sig om 
senkomplikationer 
vid barn DT1: 
Föräldrarnas 
perspektiv. 

Mixad metod 248 
(73) 

Tvärsnittsstudie. 
Kvantitativ 
internetundersöknin
g som jämfördes 
med en tidigare 
kvalitativ 
fokusgruppstudie.  

Föräldrarna fick 
information om sen-
komplikationer var via 
internet, läkare, diabetes 
tidningar, dagstidningar 
och från böcker. 
Önskningar från föräldrar 
vad som ska ingå vid 
utbildning är hur man 
motiverar egenvården hos 
barnen. 

Hög 

Castensøe‐
Seidenfaden et al. 
(2016) 
Danmark 

Isolerade tankar, 
känslor och olösta 
problem: 
ungdomars och 
föräldrars perspektiv 
på att leva med DT1 
- en kvalitativ studie 
med visuell 
berättelse. 

Kvalitativ 
explorativ 
design 

13 
(10) 
 

Fotografier/visuella 
berättelser, semi-
strukturerade 
intervjuer med 
tematisk analys 

Fyra stycken teman: sträva 
efter säkerhet, sträva efter 
normalitet, sträva efter 
självständighet och rädsla 
inför framtiden. 
Föräldrarna var ständigt i 
jour för att hjälpa sitt barn 
om det skulle uppstå 
problem gällande DT1.  

Hög 

Dashiff et al. (2011) 
USA  
  

Beskriva 
erfarenheterna från 
föräldrars 
upplevelser av att 
hjälpa deras 
tonåringar med 
egenvården i deras 
DT1. 

Kvalitativ 40 

(0) 

Intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna beskrev att 
påminna barnen om 
egenvården gav ett positivt 
resultat, även om 
föräldrarna ansågs vara 
tradig.  
 

Hög 

da Silvia Pimentel et 
al. (2017) 
Brasilien  
 
 

Undersöka 
föräldrars 
uppfattning av att 
ha ett barn med 
DT1. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, 
explorativ 

11  
(0) 

Tematisk analys. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Föräldrar tyckte att det var 
jobbigt att anpassa deras 
vardag efter att deras barn 
blivit diagnostiserad med 
DT1. Föräldrar jämförde 
diagnosen med sitt “friska” 
barn och hade svårt att 
acceptera den nya 
vardagen.  

Hög 

Goulart Nobre et al. 
(2019) 
Brasilien 

Att ta hand om barn 
och tonåringar med 
DT1. 

Kvalitativ 12 
(0) 

Explorativ och 
deskriptiv metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
analys.  

Att vara noga med 
mattider var viktigt för 
föräldrarna i studien. 
Många föräldrar i studien 
hade anpassat kosten för 
hela familjen för att vara 
ett gott exempel.  

Hög 
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Helgeson et al. (2012)  
USA 

Undersöka föräldrar 
med barn med 
DT1´s stress och 
mentala hälsa.   

Kvantitativ 132  
(175) 

Enkät, 
Tvärsnittsanalys 

En ökad stress hos 
föräldrar relaterat till deras 
barns diabetes var 
förknippad med sämre 
psykisk hälsa hos 
föräldern. Ökad stress hos 
föräldrar bör identifieras 
då det fanns risker för 
både dem och deras barns 
hälsostatus.  

Medelh
ög 

Herbert et al. (2017) 
USA 

Föräldrars 
arbetssituation och 
val av förskolor och 
skolor relaterat till 
DT1.  

Kvantitativ  134 
(151) 

Randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT) 
Frågeformulär via 
telefon, ramanalys. 

Mammor uppger att de 
hellre är hemma och 
vårdar sitt barn istället för 
att arbeta, men det är inte 
möjligt ekonomiskt. Många 
uppfattande DT1 som en 
negativ påverkan på deras 
karriär.  

Hög 

Jönsson et al. (2016) 
Sverige 

Föräldrars HRQOL, 
deras nöjdhet med 
vården, och barn 
över åtta år 
upplevelser av 
familjestöd två år 
efter barnet 
diagnostiserats med 
DT1. 

Kvantitativ 114 
(9) 

Longitudinell studie, 
under 2år. 
Observationsstudie. 
Statistisk analys. 
Frågeformulär med 
likertskala.  

Studien visar hur 
påverkade föräldrar blir i 
ett longitudinellt 
perspektiv när deras barn 
blir diagnostiserad med 
DT1. Utifrån frågeformulär 
om information från 
sjukvården var 
medelvärdet högre hos 
mammor än hos pappor.  
 
 

Hög 

Khandan et al. (2017) 
Iran 

Levda erfarenheter 
från mammor med 
barn med diabetes 
övergången till en 
vårdande roll. 

Kvalitativ 11 
(0) 

Deskriptiv 
fenomenologisk 
metod. 
Öppna intervjuer 
med ljudinspelning. 

Mammor till barn med 
diabetes möter flera 
utmaningar vid 
omvårdnaden av sitt barn 
med DT1 och upplever 
mycket rädsla och 
svårigheter.  

Hög 

Nurmi et al. (2012)  
Kanada 
 

Syftet var att 
undersöka en 
förälders känsla av 
betydelse i 
förhållande till att 
vara förälder till ett 
barn med DT1.  

Kvalitativ, 
fallstudie 

13 
(0) 

Öppna intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

För att inte barn med DT1 
ska känna sig utanför i 
samhället och skola har 
föräldrar en stor roll. 
Stötta sitt barn och ha 
möten med skola och 
elever för att utbilda dem i 
vad diabetes är och vad de 
kan göra vid hypo- och 
hyperglykemi.   

Hög 

Quirk et al. (2014) 
Storbritannien 

“Du kan inte bara 
hoppa upp på en 
cykel och cykla 
iväg”: En kvalitativ 
studie undersöker 
föräldrars perspektiv 
av fysisk aktivitet 
hos barn med DT1.  

Kvalitativ 20 
(0) 

Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Telefon eller “face 
to face” intervjuer. 
Snöbollsteknik. 
Tematisk analys 

Mer kunskap och 
kompetens inom DT1 
behövs hos personal som 
är involverad i barnets 
fysiska aktivitet. Även 
sjukvården ska möta upp 
familjen behov av stöd och 
förståelse inom fysisk 
aktivitet. 

Hög 

Rankin et al. (2016) 
Skottland 
 

Syftet var att 
utforska vilket 
behov av stöd och 
information 
föräldrar behöver 
när deras barn blivit 
diagnostiserad med 
DT1. 

Kvalitativ  54  

(0)  

 

Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer, 
tematisk analys 

Föräldrar till 
nydiagnostiserade barn 
med DT1 är i behov av mer 
stöd och information från 
vården. På så sätt 
förbereda sig mentalt och 
psykiskt. 

Hög 
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Rifshana et al. (2017) 
Nya Zeeland  

Föräldrars 
upplevelser av att 
vårda ett barn med 
DT1. 

Kvalitativ 17 
(3) 

Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer med 
några 
förutbestämda 
open-ended frågor 
som utgångspunkt. 
Analyserades med  
IPA (Smith and 
Osborn, 2008) 

Föräldrar uttryckte 
svårigheter med balansen 
mellan insulin, matintag 
och aktivitetsnivå. Oron 
över senkomplikationer.  

Hög 

Symons et al. (2015) 
Nya Zeeland 
 

Föräldrars 
erfarenheter med 
att leva tillsammans 
med ett barn med 
DT1. 

Kvalitativ  
deskriptiv 

9  
(0) 

face-to-face 
intervjuer, 
semi-strukturerade 
intervjuer, 
tematisk analys 

Det behövdes mycket 
planering och att vara 
spontan var uteslutet. 
Förlust var en känsla som 
uppkom. Sorgen av att ha 
förlorat sitt barns tidigare 
hälsostatus och förlusten 
av den familj de tidigare 
varit var starka känslor 
som uppkom.  

Hög 


