
 
 

Abstrakt 
Bakgrund: när ett barn får diabetes ställs det ganska mycket krav på föräldrarna och 
sjukdomens inverkan på livskvaliteten kan vara enorm. För att kunna se de anhörigas olika 
perspektiv på saker och ting krävs ett bekräftande av dessa människors livsvärld. Att deras 
erfarenheter av världen kommer fram är väldigt viktigt för en helhetsförståelse av deras liv. 
Syfte: syftet var att belysa hur föräldrar upplever att det är att leva med ett barn med diabetes. 
Metod: metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där ett bibliografiskt 
sökningssätt användes för att hitta relevanta artiklar på området. Resultat: att vårda sitt sjuka 
barn upplevdes som en väldigt ansträngande och påfrestande situation. Att få stöd av anhöriga 
och vänner i behandlingen av sitt barns sjukdom sågs som något positivt och kunde hjälpa 
föräldrarna i deras strävan efter en bra livskvalitet. Diskussion: Att det behövs mer stöd för 
dessa föräldrar kan enligt resultatet ses som ett faktum. Föräldrarna behövde mer information 
från vårdgivare om deras barn i ett tidigt stadium av deras föräldraskap och föräldrarna 
behövde mer kunskaper om deras barns sjukdom. Slutsats: genom att lyssna till dessa 
människors upplevelser så kan sjuksköterskan får en bättre förståelse och bättre resurser kan 
sättas in för dessa människor.  
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, coping, diabetes mellitus, föräldrar, litteraturstudie och livskvalitet. 
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Bakgrund 

Diabetes är en sjukdom som är känd sedan urminnes tider och själva ordet diabetes betyder 

”rinna igenom” och mellitus betyder ”honungssöt”. Redan år 1550 före Kristus fanns diabetes 

dokumenterat och då på gamla egyptiska hieroglyfer. För att överhuvudtaget kunna ställa en 

någorlunda säker diagnos på diabetes under den här tidsperioden så var man tvungen att 

smaka på urinen. Den enda behandling som fanns för att sänka blodsockret var att dricka 

alkohol vilket gjorde att diabetes var en dödlig sjukdom innan insulinet gjorde sin frammarsch 

i den medicinska vetenskapen. Tidigare har man använt benämningen insulinberoende 

diabetes och icke insulinberoende diabetes men idag används termerna typ 1 och typ 2 för de 

två olika typerna. Typ 1-diabetes brukar debutera före 35-års ålder och barn och 

ungdomsdiabetes brukar nästan alltid vara typ 1-diabetes. Det som kännetecknar denna typ av 

diabetes är att den är insulinberoende, vilket betyder att den måste behandlas med insulin. Vid 

typ 1-diabetes så förstörs bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller av kroppens eget 

immunsystem. Detta leder i sin tur till en brist på insulin och till slut en helt upphävd 

insulinproduktion. Denna upphävda insulinproduktion medför att glukos får det svårt att 

komma in i kroppens celler och blir istället kvar i blodbanan vilket leder till att 

blodsockernivån stiger och glukosen utsöndras med urinen. Den andra sortens diabetes som är 

typ 2 brukar uppträda efter 35 till 40-års ålder och kallas då ofta i folkmun för vuxen eller 

åldersdiabetes. Det som kännetecknar typ 2-diabetes är att kroppen fortfarande producerar lite 

insulin själv det vill säga att bukspottskörtelns insulinproduktion inte är helt upphävd. I 

Europa och USA beräknas ungefär 50 miljoner människor ha diagnosen typ 1 eller typ 2-

diabetes. I hela världen så finns det uppskattningsvis cirka 430,000 barn och ungdomar i 

åldrarna 0-14 år som har diabetes.  I Sverige antar man att cirka 3 procent av befolkningen har 

diabetes vilket är beräknat till cirka 300,000 personer. Barn och ungdomar upp till 20 år som 

har diabetes i Sverige är beräknat till cirka 6000 barn (Hanås, 2004, s 18-20).  

 

Många människor har olika föreställningar om sjukdomen diabetes och de flesta av dessa 

föreställningar är felaktiga och kommer från tidigare uppfattningar som fanns för många år 

sedan. Tidigare var diabetes en sjukdom som inte behandlades effektivt vilket innebar att den 

gav mycket mer allvarliga komplikationer än vad den gör idag. När barn och ungdomar får 

diagnosen diabetes betyder det ofta att en stor omställning i deras liv kommer att äga rum. 

Denna omställning kräver en livslång insulintillförsel vilket kan visa sig som en chock för 

vissa av dessa barn och ungdomar. När ett barn får diabetes ställs det stora krav på föräldrarna 

och det brukar ta en tid för familjen att vänja sig vid den nya situationen. När lite äldre barn 
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får diagnosen diabetes så sker detta ofta i förpuberteten. Detta kan innebära ett stort steg 

tillbaka i deras strävan av att bli självständiga. Föräldrar spelar även där en viktig roll för 

dessa ungdomar. Det finns ett nationellt vårdprogram framtaget som beskriver hur barn med 

diabetes skall tas om hand när de får diagnosen. Vårdprogrammet innebär att barnet får 

samma vård oavsett vart han eller hon bor. I Sverige blir barn och ungdomar inlagda på 

sjukhus under en tid efter diagnos, ofta en till två veckor. På sjukhuset finns det ett 

diabetesteam som hjälper barnet och familjen med alla praktiska och teoretiska saker och ger 

dem stöd om det behövs (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007, s 7-15). 

 

Det finns många olika typer av fysiska aktiviteter som är lämpliga för personer med diabetes. 

Dessa aktiviteter kan vara alltifrån enkla, mindre krävande fritidsaktiviteter till 

högpresterande idrotter och tävlingsidrotter. Att regelbundet utöva fysisk aktivitet leder till ett 

antal positiva fysiologiska förändringar som bland annat påverkar muskelmassa, 

insulinkänslighet och glukosupptaget i musklerna. Allt detta leder i sin tur till en förbättrad 

glykemisk kontroll. Fysisk aktivitet kan minska stress och känslan av ångest vilket i sig ger en 

ökad känsla av välbefinnande (Hayes & Kriska, 2008). 

 

Barn och ungdomar med diabetes behandlas ofta med intensiv insulinbehandling vilket 

innebär behandling med varierande kort och långverkande insulin. För att förbättra 

livskvaliteten för dessa barn och deras familjer kan en så kallad insulinpump användas. 

Insulinpumpen är en liten dosa med en plastslang och med hjälp av den kan insulin tillföras 

subkutant. Denna pump har gjort att det är lättare att få ett stabilare blodsocker och en 

smidigare och stabilare behandling (Alvarsson et al., 2007, s 59-62).   

  

Det finns ingen tvekan om att diabetes kan vara en mycket svår sjukdom att leva med och 

dess inverkan på livskvaliteten kan vara stor. För många diabetiker kan ansvaret för sin egen 

sjukdom vara betungande, frustrerande och överväldigande. Detta påverkar sedan i sin tur 

fysiska, psykiska och sociala aspekter av vardagslivet. Att hjälpa dessa personer att uppnå en 

bättre diabeteskontroll kan inte bara involvera faktorer som att minska incidenter och 

förebygga akuta och kroniska komplikationer. Hjälpen dessa bör erhålla måste också inrikta 

sig på att förbättra patientens psykiska välbefinnande och deras livskvalitet. Psykologiskt 

välbefinnande i sig måste vara ett viktigt mål inom vården, eftersom psykosociala faktorer har 

en stor roll i hur man hanterar sin diabetes. Att vara diagnostiserad med diabetes kan medföra 
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en livslång psykisk belastning både för personen med diabetes och även hans eller hennes 

familj (Debono & Cachia, 2007). 

 

Beskedet att ens eget barn har diabetes kan vara mycket chockerande för föräldrarna och kan 

leda till en svår kris i familjen. De första dagarna efter en diagnos finns det ofta en hel del 

frågor rörande sjukdomen som måste besvaras. Ofta kommer starka känslor hos föräldrarna 

som stress, skam, skuld, depression, oro och sårbarhet. Vården av ett barn med diabetes kan 

innebära många olika saker för föräldrar och dessa olika saker finns i flera olika dimensioner. 

Behandlingar påverkar ofta familjens relation till varandra. Sorgen som en del föräldrar till 

barn med diabetes kan känna följer precis de mönster som finns vid andra sjukdomstillstånd, 

vilket kan leda till kronisk sorg. Föräldrar behöver stöd och denna stödfunktion kan komma 

ifrån olika föräldragrupper eller fadderfamiljer. Detta gör att föräldrarna kan utbyta 

erfarenheter mellan varandra vilket då leder till att familjen kan känna sig tryggare i sig själva 

(Wikblad, 2006, s 93-101). Att själv ha ansvaret om vården för sitt eget kronisk sjuka barn 

upplevs som skrämmande för föräldrar, ofta känner föräldrarna att de inte har tillräkligt med 

kunskap och färdigheter för att sköta om barnet. Från början så kräver alla vårdaktiviteter all 

energi och tid av föräldrarna. Föräldrar till kroniskt sjuka barn tycker att det är väldigt viktigt 

med coping (Nuutila & Salanter, 2006).  

 

För att kunna se patienternas och de anhörigas olika perspektiv på saker och ting krävs ett 

bekräftande av dessa människors livsvärld. Att använda sig av ett livsvärldsperspektiv innebär 

att människors vardagliga liv och livssituation kommer fram i ljuset. Att deras erfarenheter av 

världen kommer fram, hur de ser, förstår och beskriver sin livsvärld. Patienterna och deras 

livsvärld och livsvärldens ontologi, epistemologi och metodologi ska bilda en grund eller 

stomme för vårdandet av patienter. När livsvärldsperspektivet används i vårdandet så blir 

patientens och deras anhörigas syn av världen både naturlig och självklar (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s 24-25).  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur föräldrar upplever att det är att leva med ett 

barn som har diabetes.   

 

Frågeställningar 

• Finns det något stöd för dessa föräldrar och hur ser i så fall detta stöd ut? 

• Hur hanterar föräldrarna det vardagliga livet med barnet och vilka strategier använder 

föräldrarna sig av för att klara av de eventuella svårigheter som finns? 

 

Metod 

Metoden som användes i detta arbete var en systematisk litteraturstudie. Syftet med denna 

metod är att få en sammanställning av all den forskning som finns inom det valda området 

och som sedan står som grund för litteraturstudien (jmf, Backman, 1998, s 65-67). Den 

systematiska litteraturstudien är ett sätt att systematiskt söka, granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt område (Forsberg & Wengström, 2003, s 29-30). För att hitta 

relevanta artiklar inom området så har ett bibliografiskt sökningsätt genom olika databaser ägt 

rum (jmf, Polit & Beck, 2008, s 105-134). De databaser som använts för att hitta relevanta 

artiklar är databaserna Pubmed och Cinahl. De artiklar som användes i bakgrunden hittades på 

biblioteket Cochrane. De olika böcker som använts hittades på Mittuniversitetets bibliotek. 

Sökorden som användes erhölls genom databasen MeSH. Fritextsökningen bestod av ordet 

experience.  

 

Inklusionskriterier  

Endast vetenskapliga originalartiklar med hög kvalitet och medel hög kvalitet efter 

granskning har ingått i litteraturstudien. Dessa ska även vara skrivna på engelska eller svenska 

språk publicerade mellan 1998-2008 och fokusera på föräldrars upplevelser.  

 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inte svarar upp mot studiens syfte eller artiklar med låg kvalitet 

efter granskning har exkluderas.  

 

 

 

 



5 
 

Tabell 1: Sökord, databaser, antal träffar och antal relevanta träffar för studien, 2008-11-28. 

Limits: Only English and Swedish languages, Published in the Last 10 years. 

Sökord Pubmed 

Antal träffar 

Cinahl 

Antal träffar 

Träffar relevanta för 

studien 

#Child 

#Diabetes Mellitus 

#Quality of life 

#Family 

366188 

94607 

76153 

287819 

128260 

29058 

29046 

55164 

 

Child AND Diabetes 

Mellitus 

6604 2456  

Child AND Diabetes 

Mellitus AND 

Quality of life 

253 117  

Child AND Diabetes 

Mellitus AND 

Quality of life AND 

Family 

90 31 4 

 

Tabell 2: Sökord, databaser, antal träffar och antal relevanta träffar för studien, 2008-11-28. 

Limits: Only English and Swedish languages, Published in the Last 10 years. 

Sökord Pubmed 

Antal träffar 

Cinahl 

Antal träffar 

Träffar relevanta för 

studien 

#Child 

# Diabetes  

#Parents 

#Experience 

366188 

132141 

47354 

124335 

 

 

128260 

36032 

21691 

41567 

 

Child AND Diabetes  8544 2843  

Child AND Diabetes 

AND Parents 

696 314 10 

Child AND Diabetes 

AND Parents AND 

Experience 

43 18 7 
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Bearbetning 

Bearbetningen av aktuella artiklar har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 16-17) i tre faser. I 

fas 1 har en första bedömning av artiklarna gjorts. Titlar och abstrakt har lästs igenom för att 

kunna hitta och välja ut de artiklar som senare granskats mer ingående. Vetenskapliga artiklar 

som valts bort efter denna första granskning har inte uppfyllt kraven för studien beträffande 

syfte och frågeställningar. I fas 2 har de vetenskapliga artiklarna klassificeras enligt SBU/SSF 

nr 4 (1999, s 15–16). I första hand har de artiklar som är intressanta för fortsatt granskning 

sparats. Vikten har lagts vid vilket land studien var gjord i samt vilken typ av studie och vilket 

resultat som presenterats. Inklusions- och exklusionskriterierna var hela tiden vägledande för 

relevansen. I fas 3 har slutligen den vetenskapliga kvalitén granskats enligt tabellen i bilaga 2 

och med hjälp av granskningsmallen i bilaga 1. Bedömningen har dokumenterats och 

redovisas i en tabell i bilaga 3. Studier med låg kvalitet har uteslutits. Efter bearbetningen har 

två studier exkluderats på grund av att de inte uppfyllde kraven för studiens syfte eller 

frågeställningar. Dessa artiklar redovisas i en tabell i bilaga 4.  

 

Klassificering och värdering 

Klassificering av artiklar har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s 15-16). Den 

vetenskapliga kvalitén på studierna har värderats med hjälp av tabellen i bilaga 2 och genom 

granskningsmallen i bilaga 1. Studiernas vetenskapliga kvalitet har värderas enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III). Studierna 

har indelats i följande grupper, randomiserad kontrollerad studie (C) vilket är en prospektiv 

studie där det gjorts en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 

Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för 

det studerade fenomen. 

 

Innehållsanalys 

Syftet med att göra en innehållsanalys är att organisera, få en struktur och att ta fram 

innebörden från resultatet som presenterats. Vid innehållsanalysen läses data mängden som 

presenterats i resultatet och kodas sedan eller kategoriseras och namnges enligt innehållet som 

de representerar (Polit & Beck, 2008, s 507-518).  
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Forsberg och Wengström (2003, s 146-159) menar att litteraturen ska analyseras utifrån 

frågeställningarna och syftet i studien. Artiklarna i studien kan analyseras och gås igenom 

utifrån de frågeställningar som finns i studien. När detta är gjort kan dessa frågeställningar 

omvandlas till rubriker i resultatet. Det grundläggande i innehållsanalysen är att stegvis och 

systematiskt klassificera resultatet för att sedan identifiera mönster och teman. Genom att man 

gör denna analys av innehållet så kan man beskriva och kvantifiera olika specifika fenomen 

som presenteras i texten.  

 

Efter att ovanstående analysmetoder applicerats på de artiklar och på datamängden i 

litteraturstudien och genom att resultatet lästs igenom och bearbetats ett flertal gånger så har 

slutligen författarna kommit till konsensus med totalt tre kategorier och tolv subkategorier. 

Dessa kategorier och subkategorier presenteras under resultatet nedan. 

 

Etiska överväganden  

Vid all forskning som innefattar människor eller djur och speciellt inom forskning av 

omvårdnad måste speciella etiska överväganden alltid göras. När människor studeras som de 

ofta gör när omvårdnaden står som grund för forskningen måste forskarna se till att dessa 

människors rättigheter skyddas. Det finns olika koder av etik som måste övervägas vid 

forskningen och det finns en rad olika standarder som kommit upp efter dessa koder. 

Nurembergkoden och Helsingforsdeklarationen är två av dessa standarder som tar upp hur en 

forskning ska bedrivas på ett etiskt respektabelt sätt (Polit & Beck, 2008, s 167-169). Innan en 

litteraturstudie startas är det viktigt att vissa etiska aspekter övervägs. En av dessa aspekter är 

att bara välja studier som har fått tillstånd från någon etisk kommitté eller där det finns etiska 

överväganden presenterade (Forsberg & Wengström, 2003, s 73-74). För att kunna välja ut 

bra och respekterade artiklar i litteraturstudien så har en granskning ägt rum. Efter denna 

granskning har endast artiklar som har grundläggande etiska principer som grund för sin 

forskning samt de artiklar som har ett etiskt resonemang valts ut.  

 

Resultat 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie består av 15 vetenskapliga artiklar. I dessa 

vetenskapliga artiklar så har 14 stycken tillämpat kvalitativ metod och 1 artikel tillämpade 

både kvalitativ och kvantitativ metod. Studierna har genomförts i följande länder Finland, 

Grekland, Storbritannien, Taiwan, USA och Wales. Resultatet presenterar 3 kategorier och 12 

subkategorier.  
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Föräldrarnas upplevelser 

Under denna kategori presenteras fyra subkategorier, tiden innan diagnosen, diagnosbeskedet, 

vårdpersonalen och det vardagliga livet. 

Tiden innan diagnosen 

I en studie av Lowes, Gregory och Lyne (2003) framkommer det att en del av föräldrarna 

hade starka misstankar om att deras barn hade diabetes innan de fick diagnosen men ofta hade 

de alternativa förklarningar på att barnets symtom berodde på något annat än diabetes. De 

flesta föräldrar satte tanken om att barnet led av diabetes i bakhuvudet och fortsatte att koppla 

barnets symtom till andra mer vanliga infektioner och alternativa förklaringar. Föräldrarna 

kände ingen stress att vidta några åtgärder på grund av barnets symptom utan vände sig bara 

till familjens doktor för att få råd ifall symtomen kvarstod under en längre tid.  

Föräldrarnas oro över symtomen kännetecknades av en varsam acceleration utifrån den 

gradvisa stegringen i allvarligheten i barnets symtom. En förälder i studien förklarade sina 

misstankar: 

”I was determined it was a urine infection. I thought, no. It just won’t be diabetes. 

It’s bound to be a urine infection” (Lowes et al. 2003, s 533). 
 

Lowes, Gregory och Lyne (2005) beskriver även där hur flera föräldrar i studien var 

misstänksamma om att barnet hade diabetes innan de fick diagnosen men de valde att möta 

denna misstänksamhet genom att koppla barnets symtom till någon vanligare diagnos. Inte 

förrän deras barn fick mer och mer symtom kände föräldrarna att de var tvungna att söka 

hjälp. Vid denna hjälp blev föräldrarna varse om allvaret av symtomen då vårdpersonalen 

visade att det var bråttom med behandlingen och diagnosen av barnets sjukdom. Den snabba 

initiala behandlingen av barnet fick föräldrarna att känna sig utom kontroll. Flera föräldrar 

beskrev allt som hände som en berg- och dalbana. 

 

Diagnosbeskedet 

Lowes et al. (2003) fann att alla föräldrar var chockade och upplevde en känsla av stress efter 

diagnosen, flera kände sig stela och beskrev de första dagarna som något suddigt. Föräldrarna 

upplevde diagnosen som en förlust. Vissa fann det väldigt svårt att acceptera diagnosen 

medans andra fick en känsla av lättnad. Efter diagnosen trodde de flesta föräldrar att barnet 

skulle bli inlagt på sjukhuset men hoppades samtidigt på att de skulle få vårda barnet i 

hemmet. Föräldrarna var oroliga över hur de skulle hantera sjukdomen i hemmet och de flesta 

hade ångest över att allt gick så snabbt. Ångesten och oroligheten fanns även över hur de 
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skulle klara av att ge injektioner och att de hade så liten kunskap om sjukdomen. Sullivan-

Bolyai, Rosenberg och Bayard (2006) beskriver i sin studie hur papporna mycket väl mindes 

när diagnosen om att deras barn hade diabetes kom till deras kännedom. Papporna upplevde 

diagnosbeskedet som en chock och fruktan. Några blev väldigt ledsna och några beskrev 

diagnosen som något oerhört smärtsamt. För en del av papporna och speciellt de som hade 

själva arbete inom vården blev beskedet om diagnosen extra traumatiskt. En del av papporna 

som själva hade diabetes eller hade någon släkting som hade diabetes kom beskedet om 

diagnosen som ett förverkligande av deras värsta farhågor. Papporna i studien tänkte mycket 

på hur det skulle bli i framtiden för deras barn. Att deras barn skulle gå igenom livet med ärr 

på sina fingrar, att deras barn inte skulle ha samma möjligheter som friska barn och att barnet 

skulle känna sig annorlunda mot andra barn var tankar som figurerade. Seppänen, Kyngäs och 

Nikkonen (2002) beskriver att när föräldrarna i studien insåg att deras barn led av en 

irreversibel sjukdom steg deras oro på grund av deras bristande kunskaper om sjukdomen. 

Detta gjorde att deras rädsla och skuldkänslor ökade. Föräldrarna beskrev hur stressen ökade 

genom deras skuld och genom deras sorg av att de förlorat sitt friska barn. Föräldrarna trodde 

att barnets sjukdom var resultatet av deras misstag. En av föräldrarna beskrev skuldkänslorna: 

”I honestly went through of what I might have done wrong… You somehow just 
imagine that you have caused the sickness, because you have made some mistakes 
in the care of the child” (Seppänen et al. 2002, s 66). 
 

Vårdpersonalen  

Sullivan-Bolyai et al. (2003) beskriver hur känslor av ilska och frustration fanns hos 

kvinnorna i studien om den första sjukhusvistelsen med barnet. Mödrarna beskrev hur de var 

tvungna att inhämta en rad olika kunskaper relaterat till sjukdomen och detta skulle läras in på 

så liten tid som möjligt. Att lära sig denna nya kunskap så snabbt som möjligt för att kunna 

vårda sitt barn i hemmet var svårt och vårdpersonalen upplevdes som nonchalant i sitt 

bemötande. Sullivan-Bolyai et al. (2006) förklarar att papporna initialt var involverad i olika 

utbildningar om sjukdomen som gavs av vårdpersonalen. En del av papporna upplevde att 

denna utbildning var inkonsekvent vilket berodde på vårdpersonalen. Papporna tyckte att 

personalen var ambivalent då vissa av dem visade saker på ett sätt medan andra visade på ett 

annat sätt. I en studie av Newbould, Smith och Francis (2008) visar de hur en del av 

föräldrarna hade pratat med vårdpersonalen om deras sätt att ge barnet mer ansvar för 

självhanteringen av sin sjukdom. Föräldrarna tyckte inte att vårdpersonalen var intresserade 

av denna övergång vilket upplevdes negativt då föräldrarna inte ville ge barnet mer ansvar än 

den själv kunde hantera. Seppänen et al. (2002) beskriver att föräldrarna undrade hur de skulle 
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fråga sina släktingar och vänner om hjälp och få dem involverad i vården av sitt barn. Enligt 

föräldrarna hade inte vårpersonalen uppmuntrat dem att söka stöd och diskutera barnets 

sjukdom med släktingar och vänner utan istället understrukit vikten av övervakning av barnet. 

Vårdpersonalen hade inte förstått betydelsen av det emotionella stödet för att föräldrarna 

skulle klara av processen med sjukdomen. Detta emotionella stöd sågs som ett av det 

viktigaste för dessa föräldrar och detta erhölls av nära vänner och släktingar.  

 

Det vardagliga livet 

I en studie av Sullivan-Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane och Grey (2003) visar de hur 

den dagliga vården av barnet sågs som något mycket ansträngande och påfrestande av 

föräldrarna. Föräldrarna upplevde att de hela tiden behövde övervaka barnet och sjukdomen. 

Mödrarna i studien beskrev hur de var tvungna att vara hyperaktiva i sin vaksamhet över deras 

barn för att klara av den dagliga vården och hanteringen av sjukdomen. Denna hyperaktiva 

vaksamhet inkluderade att hela tiden och fortlöpande övervaka barnet i samband med vården. 

Att identifiera passande och säkra resurser som kunde möta barnets behov och att anpassa 

sjukdomsvården efter barnets utvecklande behov var viktigt. Kvinnorna beskrev hur deras 

dagliga oro var kopplat till deras känsla av hela tiden ha ett ansvar för att ge barnet den bästa 

kvaliteten på vården. De dagliga orosområdena var bland annat faran för att barnets skulle 

drabbas av ett för lågt blodsocker. Kvinnornas oro över barnets blodsocker var beskriven som 

en enorm rädsla som speciellt visade sig under natten. Mödrarna beskrev hur de var tvungna 

att lära sig att tolka olika beteenden hos barnet som kunde vara symtom på antingen ett lågt 

blodsocker eller ett högt blodsocker. I en studie av Carroll och Marrero (2006) så förklarar de 

att många föräldrar i studien var mycket oroade över att deras barn inte tänkte på de 

biverkningar som sjukdomen kan föra med sig. Oron fanns över de komplikationer som kunde 

följa om deras barn inte följde de råd som rekommenderades. Föräldrarna var oroade över hur 

deras barns beteenden skulle påverka framtiden då deras försök att hjälpa barnen med 

hanteringen av sjukdomen ofta bara gav ett större motstånd och trots tillbaka från barnet.  

Sullivan-Bolyai et al. (2006) redovisar hur papporna i studien upplevde att de agerade som en 

matpolis under dagarna när de vårdade sitt barn. Upplevelser av att det var en tröttsam uppgift 

och stress över sjukdomen var vanliga då de var engagerade i nästan alla uppgifter och 

behandlingar som handlade om barnet. Att kolla blodsocker, ge injektioner med insulin, 

planera måltider, lösa olika problem och att hela tiden vara uppmärksam på barnet upplevdes 

mycket stressande. Tsamparli och Kounenou (2004) beskriver hur familjerna de studerade var 

diabetescentrerade och följde diabeteshanteringens riktlinjer och regler noggrant. Mödrarna 
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var främst ansvariga för hur sjukdomen behandlades och de såg till att barnet följde 

behandlingsprogrammet. Föräldrarna var rädda för plötsliga blodsockerfall och tvekade aldrig 

med att sätta gränser för barnet. Föräldrarna var oroliga för de konsekvenser som de hårda och 

strikta reglerna kunde få för barnet. Föräldrarna var oroliga för att orsaka mer lidande för 

barnen om de vägrade tillåta vissa saker. Inom alla familjer i studien hade mödrarna ett 

övervakande av beteendet av barnet för att förhindra extrema blodsockervariationer. 

Övervakandet visades mest genom att de ständigt kontrollerade blodsockernivån hos barnet, 

de hade koll på hur barnet mådde och de följde med barnet på deras aktiviteter. Lin, Mu och 

Lee (2007) beskriver i sin studie att mödrarna var mycket oroade över sina barns säkerhet vid 

tidpunkten när barnet började i grundskolan. Under skoltid bekymrade sig mödrarna över att 

det kunde vara brist på lärare och brist på tillsynen av barnet. De oroade sig över sina barns 

fysiska säkerhet och livsjusteringar i skolan. Under hela skoltiden beskrevs mödrarnas 

erfarenhet av att hon bara tänkte på barnets säkerhet. För att tillfredsställa barnens speciella 

behov fungerade mödrarna som buffertar som ständigt kontaktade och samverkade med 

skolan. I ett tidigt skede av skolperioden oroade sig mödrarna för att barnet inte fick en 

tilläckligt bra vård på grund av lärarnas stressade schema. Under de första skoldagarna följde 

mödrarna med sina barn på skolan och satt med dem på lektionerna och observerade deras 

anpassningsförmåga. Efter en tid började föräldrarna släppa efter och till slut stannade de 

hemma. För att visa sin omtanke om sina barns fysiska välmående övervakade mödrarna 

barnens diet på skolan. De insisterade på att vara inblandade tills deras barn var kapabla att ta 

hand om sig själva. 

 

Livet och livskvalitet 

Under denna kategori presenteras fem subkategorier, livsstilsförändringar, nutritionen, barnets 

utveckling, aktiviteter och hjälpmedel. 

Livsstilsförändringar  

Schmidt (2003) visar att alla mödrar tyckte att de livsstilsförändringar som var tvungna att äga 

rum efter diagnosen var mycket jobbigt. Dessa livsstilsförändringar inkluderade förändringar i 

kost och i olika aktiviteter. Att ändra olika aktiviteter med vänner till barnen upplevdes 

besvärande för mödrarna och de tyckte att barnen hade en vilja att dölja sjukdomen då de 

flesta inte ville vara annorlunda än andra barn. Seppänen et al. (2002) förklarar att under tiden 

barnet låg på sjukhuset förberedde föräldrarna sig för utskrivningen. Föräldrarna försökte att 

förutse vilka förändringar som var tvungna att äga rum och de såg även till att förbereda de 
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övriga familjemedlemmarna om denna förändring. Alla verktyg och inventarier som behövdes 

för vården hemma skaffades innan barnet blev utskriven. Alla dessa förberedelser för 

hemkomsten aktiverade föräldrarnas känslor av osäkerhet, passivitet och hjälplöshet. Barnets 

diabetes förändrade livet för hela familjen. Livet med diabetes visade sig vara mer krävande 

än vad föräldrarna kunnat förutspå. De dagliga rutinerna blev formade efter 

sjukdomshanteringen.  

 

Nutritionen 

Schmidt (2003) förklarar i sin studie att nutritionen var en viktig fråga för mödrarna. De flesta 

upplevde att barnen var vana vid den krävande kosten men vid vissa tillfällen blev det slarv 

med maten. Tidpunkten för olika snacks och mellanmål sågs som problematiskt hos de flesta 

mödrar. Hur stor måltid som passade barnen sågs ur ett genusperspektiv då de flesta mödrar 

till pojkar tyckte de var problematiskt att uppskatta hur mycket deras söner fick och skulle äta. 

Många av mödrarna beskrev flera olika faktorer som motiverade deras barn att på ett lyckat 

sätt hantera sin sjukdom. Den övergripande faktorn var att må bra. De barn som sett 

komplikationer hos andra med diabetes upplevdes av mödrarna sköta sin sjukdom mer 

noggrant än de som inte sett detta fenomen. Tsamparli och Kounenou (2004) beskriver att 

enligt föräldrarna i studien så handlade deras ångest mest om att de var tvungen att servera 

samma typ av mat till alla familjemedlemmarna. Detta upplevdes mycket ångestfyllt men 

gjorde att barnets följsamhet i kosten blev lyckosam. Genom detta kunde barnets avundsjuka 

på de andra barnen i familjen, de som inte hade matrestriktioner, undvikas då alla hade samma 

kost och diet.  

 

Barnets utveckling  

Schmidt (2003) beskriver hur mödrarna till flickorna upplevde att deras barn på ett lätt sätt 

och på en liten tid kunde lära sig kunskaperna om sin sjukdom. Pojkarna däremot upplevdes 

inte lära sig lika lätt och var inte lika motiverade som flickorna. Mödrarna till flickorna hade 

högre förväntningar på sitt barn att lära sig behandlingen själv och tillät barnet mycket mer 

självansvar över sin sjukdom. Alla mödrar upplevde att all den erfarenhet deras barn fått 

under åren var ett resultat av en signifikant träning. Denna erfarenhet gjorde att barnen kunde 

urskilja olika symtom och sedan veta hur dessa symtom kunde undvikas och behandlas. 

Mödrarna till barnet med diabetes ansåg att det var mycket viktigt för barnet att ha en förebild 

med diabetes. Detta gjorde att barnen hade någon som de kunde relatera till och på så sätt 

hantera sin sjukdom på ett bättre sätt. I en studie av Carroll och Marrero (2006) beskrivs att 
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föräldrarna till barnen med diabetes tyckte att sjukdomen hade en negativ inverkan på sina 

barns utveckling. Sjukdomen gjorde att barnet inte bara kunde vara ett barn utan sjukdomen 

krävde att barnen tog ett enormt ansvar över sig själva vid en allt för tidig ålder. Föräldrarna i 

studien tyckte att sjukdomen blev som en börda för barnens liv och denna börda påverkade 

den naturliga innebörden av att vara barn. Föräldrarna upplevde att barnet inte naturligt kunde 

vara impulsivt eller spontant, de var alltid tvungen att tänka på sjukdomen i första hand. 

Newbould et al. (2008) beskriver hur föräldrarna efter en tid gav barnet ett större ansvar över 

sin sjukdom. Detta ansvar växte fram utifrån vissa specifika situationer. Föräldrarna i studien 

mindes inte exakt tidpunkt för detta större ansvar för barnet utan relaterade detta till olika 

sociala förändringar eller händelser. Att börja högstadiet, att övernatta hos en kompis eller då 

föräldrarna skildes var några av dessa speciella händelser. Detta större ansvar sågs av 

föräldrarna som en del av att växa upp. Föräldrarna beskrev hur ansvaret över medicineringen 

överfördes till barnet som en del i och en strategi för mer långsiktiga mål. Lin et al. (2007) 

beskriver hur mödrarna hanterade sina barns sjukdom genom att lära barnen att sköta den 

själv och att lära dem förstå sin sjukdom för att kunna leva med den. Mödrarna förstod att 

deras egen attityd gentemot sjukdomen även påverkade barnens vilket gjorde att de lärde 

barnen att känna igen symtom och tecken i ett tidigt skede. De ville att barnet skulle lära sig 

att kunna leva med sjukdomen och hur man bemöter sjukdomen på korrekt sätt. Mödrarna 

lärde sina barn att känna igen symtomen på ett för lågt blodsocker och vilken behandling som 

de då skulle använda sig av. För att normalisera alla aspekter i barnens liv och kultivera 

hälsosamma personligheter tillät mödrarna barnen att få utrymme för sin självständighet. 

Mödrarna lärde sig att förbättra sina barns egenvård och självständighet. Mödrarna skapade 

denna självständighet genom att lära barnen att vara mer ansvarsfulla. Föräldrarna hoppades 

att sina barn skulle växa upp under ett konsekvent föräldraskap som tillät dem att bli 

självständiga och klara av sjukdomen på egen hand. Carrol, Downs och Marrero (2007) 

beskriver hur blodsockerövervakning var en omtvistad fråga för deltagarna i studien. 

Föräldrarna kämpade med att kontrollera deras ungdomars blodsockernivå vid ett tillfälle i 

livet då det upplevdes att ungdomarna själva ville ha mer kontroll över sina liv. Föräldrarna 

uttryckte en frustration och de kände att de ständigt tjatade på sina barn om att testa sitt 

blodsocker. Detta tjatande gjordes eftersom föräldrarna var oroliga för irreversibla skador som 

kunde drabba deras barns kroppar. Föräldrarna i alla grupper noterade att det blev svårare för 

dem att kontrollera sina barns blodsockernivåer när de kom till puberteten. Föräldrarna 

beskrev att det var svårt att avgöra när de skulle kliva in och när de skulle ge upp kontrollen 

och överlåta ansvaret för sjukdomen till barnen själva. När ungdomarna närmade sig vuxen 
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åldern tyckte de flesta föräldrarna att de var tvungna att lämna ifrån sig lite av ansvaret för 

sjukdomshanteringen till sina barn.  

 

Aktiviteter  

Newbould et al. (2008) beskriver att de flesta föräldrar i studien ansvarade för och beslutade 

vilka aktiviteter som var passande för barnet att delta i. Barnet fick däremot av föräldrarna 

ansvaret för mindre krävande och mindre ansvarsfulla saker. En del föräldrar upplevde att de 

inte släppte ansvaret om barnet riktigt, vilket visade sig i att de hindrade barnet att vara med i 

olika aktiviteter som inte var passande för dem. Sullivan-Bolyai et al. (2006) beskriver att 

papporna i studien kommunicerade med skolan och tränare för att deras barn alltid skulle bli 

inkluderade i aktiviteter utan att sjukdomen skulle sätta stopp. Papporna beskrev hur de 

ändrade arbetstider och egna aktiviteter för att kunna vara med barnet vid hans eller hennes 

aktiviteter. Att hela tiden vara nåbar på en mobiltelefon upplevdes som väldigt viktigt för 

papporna. Tsamparli och Kounenou (2004) visar att familjerna i studien var ofta socialt 

isolerade genom att de inte deltog i sociala evenemang. Föräldrarna undvek möten med andra 

familjer eftersom de inte kunde hantera jämförelsen mellan deras eget barn och andra friska 

barn. Vid dessa möten hade föräldrarna svårt att sätta gränser för barnet. Föräldrarna undvek 

alla aktiviteter som inte involverade sitt eget diabetessjuka barn. Mödrarna följde ofta med 

sina barn på utomfamiljära aktiviteter och besökte dem ofta i skolan för att ge dem mat och 

för att mäta deras blodsocker.  

 

Hjälpmedel 

I en studie av Sullivan-Bolyai, Knafl, Tamborlane och Grey (2004) beskrivs hur föräldrarna 

upplever det att hantera barnens diabetes med en insulinpump. Många föräldrar blev 

introducerade och erbjudna att testa insulinpump för sina barn av en läkare eller en 

sjuksköterska. Alla föräldrar trodde att insulinpumpen skulle göra det lättare att hantera och 

kontrollera sjukdomen. Initialt tvekade många föräldrar om de skulle använda sig av 

insulinpumpen. Övergången från att manuellt ge insulin till att låta insulinpumpen sköta 

injektionerna beskrevs av föräldrarna som en process som involverade nyinlärning på tre olika 

områden. Dessa områden var föräldrarnas, barnets och andra vårdgivares områden. 

Föräldrarna var tvungna att tänka i nya banor när det gällde diabeteshanteringen och 

informera vänner och skolpersonalen om insulinpumpen. Flera föräldrar beskrev hur de 

äntligen kunde sova en hel natt efter att insulinpumpen blivit introducerad och slippa oroa sig 

och testa barnets blodsocker hela tiden. Alla föräldrar upplevde att insulinpumpen var ett 
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mycket bra verktyg för att hantera sina barns sjukdom. Föräldrarna beskrev hur 

insulinpumpen gjort att de kunde gå tillbaka och börja leva som de gjorde innan barnet fick 

diagnosen diabetes. De beskrev hur de fått tillbaka sina barn och hur de blev frisläppta från 

slaveriet av diabeteshanteringen. De upplevde en frihet och flexibilitet i sina liv. Low et al. 

(2004) beskriver att den viktigaste faktorn för användandet av insulinpumpen för dessa 

föräldrar var en bra glykemisk kontroll för barnet. Det som föräldrarna upplevde som positivt 

med insulinpumpen var att den gav flexibilitet i deras liv och den gjorde att föräldrarna slapp 

dosera och administrera insulinet till sitt barn hela tiden. Flexibiliteten visade sig i att 

föräldrarna slapp oroa sig för vilken diet och vilken tidpunkt barnet skulle äta. Att äta på 

flexibla tider, slippa oroa sig över storleken på måltiderna och att slippa bära på sprutor sågs 

som en stor del av en bättre livskvalitet. Föräldrarna beskrev även vissa negativa aspekter av 

användandet av insulinpumpen. Detta kunde visa sig i sociala situationer, till exempel vid 

bad, då pumpen var tvungen att avlägsnas. Andra negativa aspekter som var associerade med 

insulinpumpen var en opålitlighet angående om den fungerade på ett riktigt sätt och om 

alarmet fungerade. Föräldrarna tyckte att det fanns en ökad risk för ketoacidos och en 

försämrad sjukdomsföljsamhet hos barnet när de använde sig av insulinpumpen. Waller, 

Eiser, Heller, Knowles och Price (2004) beskriver i sin studie om ett nytt utbildningsprogram 

för unga med diabetes. Det nya DAFNE (Dosjustering för normalt matintag) 

utbildningsprogrammet visade sig vara väldigt populärt bland de vuxna till barnen med 

diabetes. Den nya insulinregimen skulle kunna låta barnen leva mer normala liv. Föräldrarna 

tyckte att fördelarna med detta program var att begränsningarna för barnen skulle kunna 

reduceras och att barnen skulle få mer frihet och spontanitet i sina liv. Många ansåg också att 

det skulle ge dem själva och barnet mer frihet till att njuta av sena kvällar och sova längre på 

morgonen. Tanken på att inte behöva uppmuntra småätandet sågs som en positiv aspekt av 

den intensiva terapin. 

 

Coping 

Under denna kategori presenteras tre subkategorier, dagligt välmående, sociala resurser och 

möjligheter och svårigheter av stödfunktioner. 

Dagligt välmående 

Seppänen et al. (2002) beskriver hur föräldrarna från början förnekade barnens diagnos och 

den första coping-strategin var att förklara barnens sjukdom som en felaktig diagnos. Även 

fast föräldrarna tillslut accepterade barnens sjukdom och insåg att de inte var någon 
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feldiagnos, ville inte föräldrarna möta sanningen i barnens sjukdom. De ville fortfarande att 

bilden av sitt barn skulle vara att de hade ett friskt barn. Detta var en coping-strategi som 

föräldrarna använde sig av för att kunna hantera sina känslor och stress. Den emotionella 

coping-strategin som användes var att föräldrarna försökte se de positiva aspekterna av 

sjukdomen och de försökte få en mening med barnets sjukdom. Lowes et al. (2003) beskriver 

hur föräldrarna till diabetesbarnet utvecklade en rad olika coping-strategier. Dessa kunde visa 

sig i att ta en dag i taget, att snabbt komma in i rutin, att planera framåt och att prata med 

andra människor med kunskap eller erfarenhet av diabetes. Föräldrar upplevde sig mer 

självsäkra på sina möjligheter att lyckas med copingen ju längre tid efter diagnosen som gick. 

Utifrån diagnosen lärde sig föräldrarna att hantera de situationer som visade sig och anpassade 

dessa utifrån sina vardagliga liv. En tid efter diagnosen försökte föräldrarna söka information 

om sjukdomen från flertalet olika källor, för att få veta vad de var involverade i och detta 

gjorde att föräldrarna kunde hantera den nya situationen.  

 

Sociala resurser 

Seppänen et al. (2002) beskriver hur föräldrarna sökte socialt stöd för att kunna hantera sin 

skuld och brist på kunskap. För att få en bekräftelse av sina känslor sökte föräldrarna 

emotionellt stöd hos varandra eller från andra föräldrar till kroniskt sjuka barn. Denna kontakt 

med andra föräldrar hjälpte till att granska och analysera deras annorlunda situation. Detta 

gjorde att deras skuld minskade och det gav dem hopp för deras fortsatta liv. En positiv bild 

av framtiden både för dem själva och deras barn växte fram. Föräldrarna beskrev hur de fick 

stöd och hjälp från släktingar och vänner. Detta stöd var mestadels ett emotionellt stöd som 

gjorde att föräldrarna kände sig förstådda. Föräldrarna beskrev hur de tyckte att de behövde 

mer information för att kunna hantera sina känslor. De beskrev vikten av att diskutera med 

läkare och sjuksköterskor vid tidpunkten när barnet fick diagnosen diabetes. Samtal med 

andra människor gav föräldrarna en möjlighet att se och diskutera sin egen och barnets 

situation, vilket hjälpte dem med hanteringen av sjukdomen. Sullivan-Bolyai et al. (2006) 

beskriver att papporna tyckte de var viktigt att kunna ringa till läkare och andra i 

vårdpersonalen för att få råd och hjälp. Detta upplevdes av papporna som en viktig del i 

inlärningen och behandlingen av sitt barns sjukdom. Papporna till barnet upplevde att det var 

väldigt viktigt att redan från början lära sig vad som krävs för en optimal behandling av 

barnet. Att de hela tiden var involverad i hur behandlingen fungerade gjorde att deras 

självförtroende ökade. Sullivan-Bolyai et al. (2003) beskrev hur mödrarna till barnet med 

diabetes tyckte de var mycket viktigt med olika hjälpande resurser för sitt barn. Dessa resurser 
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kom både från dem själva såsom en inre styrka vilket hjälpte dessa mödrar att hela tiden orka 

med att övervaka sitt barn. De yttre resurserna som var viktiga var en make eller annan viktig 

person som kunde stötta mödrarna. De flesta kvinnor i studien beskrev hur de tyckte att deras 

make var en väldigt viktig resurs för dem och barnet och då speciellt för det känslomässiga 

stödet. Även andra familjemedlemmar eller nära släktingar beskrevs som stödjande resurser 

som lättade mödrarnas konstanta övervakning av barnet. 

 

Möjligheter och svårigheter av stödfunktioner 

Mulvaney et al. (2006) förklarar att föräldrarna uttalade många kommentarer som var riktade 

mot vårdgivare, kliniker och skolor. Föräldrarna trodde att det fanns mer utrymme för att 

förbättra kvaliteten på dessa områden. Föräldrarna beskrev hur skolpersonalen kunde 

övervaka matintaget hos barnet under skoltid vilket upplevdes positivt. En brist på 

uppmärksamhet från skolan rapporterades från en del föräldrar och detta var identifierat som 

ett stort problem. Att barnen kunde dela med sig av sina erfarenheter av sjukdomen med andra 

ungdomar på olika läger beskrevs som väldigt givande av föräldrarna. Många föräldrar 

beskrev att barnet inte kände några andra ungdomar med diabetes som de kunde umgås med 

och relatera till, vilket upplevdes vara en negativ påverkan på barnets självhantering. Lin et al. 

(2007) visar hur mödrarna granskade skolans resurser för att sätta upp ett stödsystem för deras 

barns speciella behov. De byggde upp ett säkerhetsnätverk med skyddsåtgärder för att kunna 

skydda sina barn och för att kunna ge assistans under alla omständigheter. Mödrarna i studien 

beskrev att skolan var en viktig miljö där deras barn kunde lära sig att interagera med andra 

jämnåriga. Carroll och Marrero (2006) beskriver hur föräldrarna kände att barnets sjukdom 

gjorde att de fick svårigheter i skolan. De upplevde att lärare, tränare och andra i skolan hade 

så liten kunskap om diabetes och att den ostabila blodsockernivån påverkade barnets 

prestationer i skolan. Upplevelsen av skolpersonalens bristande kunskaper kunde ha en 

negativ påverkan för barnens betyg, självkänsla och psykiskt välmående. En studie av Low, 

Massa, Lehman och Olshan (2004) förklarar hur en del föräldrar upplevde att de hade 

konflikter med skolan där deras barn gick. Föräldrarna upplevde att det fanns svårigheter med 

aspekten av utbildning och träning för skolans personal. Tsamparli och Kounenou (2004) 

visar hur föräldrarna i studien tyckte att kraven på barnets sjukdom var associerat med 

specifika problem inom äktenskapet. Gifta par hade inte tid för deras förhållande på grund av 

kraven som diabetesbehandlingen ställde. Makarna var väldigt missnöjda med sina 

förhållanden och kritiserade varandras beteende. En del makar bekräftade att de hade haft 

problem redan innan sjukdomen kom in i bilden men att de inte lade märke till dessa saker 
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längre eftersom hanteringen av blodsockernivåerna var viktigare. Föräldrarna anklagade 

varandra för att inte sköta om sjukdomen på ett korrekt sätt. Det var mest papporna som 

anklagade mammorna för att vara överbeskyddande och inte ta hand om barnet på ett korrekt 

sätt. Enligt papporna skämde mödrarna bort barnen för mycket vilket skulle kunna få 

konsekvensen att barnet blev väldigt beroende och behövande av en förälder.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden inkluderade ett bibliografiskt sökningssätt i olika databaser. De sökord som 

användes var relevanta för syftet. Vid lite mer funderingar runt omkring detta så hade några 

fler sökord kunnat användas. Detta kunde gjort så att lite fler träffar inom området kunnat 

bearbetas. Även sökningar på fler databaser kunde gjort så att fler träffar och en mera 

komplett sökning inom området kunnat bearbetas. De begränsningar på att bara engelska och 

svenska artiklar skulle ingå i studien var ett bra val då författarna endast har kunskaper i dessa 

två språk. Litteraturstudien i sig innehöll till största delen kvalitativa artiklar vilket kanske ses 

som att inte utforska helheten inom området men då studien handlade om upplevelser så är det 

kvalitativa området det mest relevanta.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur föräldrar till barn med 

diabetes upplever det att leva med sina barn. Genom resultatet har detta syfte tydligt 

beskrivits. Frågeställningen om det fanns något stöd för dessa föräldrar och i sådana fall hur 

detta stöd såg ut så erhölls blandade svar. En del av föräldrarna fick stöd av vårpersonalen på 

sjukhusen men ofta var och verkade detta stöd vara inkonsekvent och otillräckligt. Det mesta 

och bästa stödet för dessa föräldrar kom istället ifrån deras makar och andra nära anhöriga. 

Dessa föräldrar upplevde att mer information om sjukdomen ifrån vårdpersonalen var 

nödvändig (jmf, Sullivan-Bolyai et al. 2003; Seppänen et al. 2002). Andra föräldrar utryckte 

däremot att det fanns ett stöd från vårdpersonal och skola men att detta stöd inte var 

tillfredställande nog utan att det behövde en kvalitetshöjning på detta område (jmf, Mulvaney 

et al. 2006). Dahlberg et al. (2003, s 46-47) menar att vårdrelationen ska kännetecknas av ett 

professionellt engagemang från vårdaren där han eller hon använder sig av en fullkomlig 

närvaro som en tillgång vid all vårdrelation med patienter och medmänniskor. Att det behövs 

mer stöd för dessa föräldrar kan enligt resultatet ses som ett faktum. Att utbilda föräldrar om 

deras barns sjukdom och vård måste ses som en viktig sak då detta kan medföra att familjerna 



19 
 

kan sköta den största delen av behandlingen själva. Detta i sig kan ses ur ett ekonomiskt 

perspektiv då mindre resurser från vården skulle behövas vilket skulle göra att pengar sparas.   

 

I den andra frågeställningen om hur föräldrarna hanterar det vardagliga livet med barnet och 

vilka strategier de använder sig av för att klara de eventuella svårigheter som finns så fanns 

följande i resultatet. Föräldrarna beskrev hur deras coping bestod av olika faser. I den tidiga 

fasen så var förnekelse av sjukdomen en tidig strategi för bättre välmående. Andra sätt att 

hantera sjukdomen var bilden av någonting positivt. Positivt tänkande hjälpte föräldrarna till 

en bättre sjukdomshantering (jmf, Seppänen et al. 2002). Vissa föräldrar tog det lugnt och tog 

en dag i taget. Föräldrarna försökte att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen och 

involvera hela familjen som en del i deras sätt att hantera sjukdomen (Lowes et al. 2003). En 

strategi som föräldrarna använde sig av var att söka socialt stöd både från deras makar och 

deras vänner. Detta sociala stöd sågs som något viktigt då de kunde prata av sig och få 

emotionell support av andra människor. Stöd från vårdpersonalen var en annan viktig del i 

hanteringen av sjukdomen för dessa föräldrar (jmf, Seppänen et al. 2002; Sullivan-Bolyai et 

al. 2003). Precis som Henriksen och Vetlesen (2006, 25-26) beskriver att omsorgen handlar 

om människans sårbarhet, skörhet, beroende och dödlighet. Omsorgen är något som 

människan inte kan välja bort utan behovet av omsorg mellan människor följer helt enkelt 

grundvillkoren för att vara en människa. Det verkar som om föräldrarna använde sig av en rad 

olika coping-strategier. Att ta en dag i taget, att tänka positivt och att få emotionellt stöd från 

nära och kära verkar vara ett bra sätt att möta dagen för dessa föräldrar. Kanske skulle detta 

förhållningssätt vara bra för alla människor att bemöta vardagen.  

 

Utöver frågeställningarna så var det framträdande i resultatet att alla föräldrar misstänkte att 

deras barn var sjukt innan han eller hon fick diagnosen. Denna misstänksamhet trängdes bort 

av föräldrarna då de ville att deras barn skulle vara friska (jmf, Lowes et al. 2005; Lowes et al. 

2003). Detta förnekande av misstankarna ses av oss som att föräldrar behöver mer 

information från vårdpersonal om deras barn i ett tidigt stadium av deras föräldraskap. Ett 

förslag från författarna kan vara att informationen om olika symtom och följder kan ges av 

barnavården då barnet börjar med sina kontroller och vaccinationer. Detta skulle då göra att 

symtom och sjukdom kan diagnostiseras vid ett tidigt skeende. I resultatet framkommer att det 

är mycket oroande och påfrestande att vårda sitt barn med diabetes. Att hela tiden övervaka 

och kontrollera barnet sågs som mycket arbetsamt. Oron över komplikationer och 

blodsockernivåer var markanta (jmf, Sullivan-Bolyai et al. 2003; Seppänen et al. 2002; 
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Carroll & Marrero, 2006). Genom detta kan man undra och kanske dra slutsatsen att det krävs 

mer kunskaper hos dessa föräldrar om deras barns sjukdom. Det ska inte vara en konstant oro 

och något mycket påfrestande att vara förälder till ett barn med diabetes då denna sjukdom 

under en god följsamhet inte ska vara något hinder för bra livskvalitet. Resultatet visar hur 

föräldrarna till barnen tyckte att skolans resurser inte var tillräckliga för deras barn och detta 

gjorde att föräldrarna kände sig otrygga (jmf, Mulvaney et al. 2006; Lin et al. 2007). Även i 

en annan studie av Amillategui, Mora, Calle och Giralt (2009) styrker denna upplevelse då de 

beskriver hur föräldrarna tyckte att skolans resurser och lärare visade på brister. Föräldrarna i 

studien tyckte att lärarna borde ha mer kunskaper om sjukdomen och att resurser snabbt skulle 

kunna sättas in vid akuta sjukdomskomplikationer hos barnet. I en studie av Nimsgern och 

Camponeschi (2005) framkommer det att även lärare och skolpersonal upplevde att de inte 

hade tillräckligt med kunskaper eller medel för att kunna hjälpa eleverna med 

diabeteshanteringen på skoltid. Att skolans resurser skulle vara otillräckliga för att hantera ett 

barn med diabetes känns både oacceptabelt och svårt att förstå. Denna känsla av otrygghet 

som föräldrar kände beror nog inte på att skolans kunskaper och resurser är bristfälliga utan 

kanske snarare på att föräldrarna inte är säkra på sig själva och sina egna kunskaper. En annan 

viktig sak som resultatet redovisar är att föräldrarna tyckte att flickor lärde sig mycket 

snabbare och bättre sin självhantering av sjukdomen än vad pojkar gjorde (jmf, Schmidt, 

2003).  Att förklara varför flickor lär sig bättre och snabbare än pojkar om sin egen 

självhantering är en gåta som de skulle kunna finnas många hypoteser om. En hypotes kan 

vara den att flickorna har en tidigare mognad än pojkarna, både i den intellektuella och den 

kroppsliga mognaden. I resultatet framkom det att användandet av insulinpumpen som 

hjälpmedel gjorde att föräldrarna blev mindre kontrollerade över barnet och att de fick ett 

mycket mer flexibelt liv med en större frihet och en ökad livskvalitet (jmf, Sullivan-Bolyai et 

al. 2004; Low et al. 2004). Det verkar som att införandet av att mer barn skulle använda sig av 

insulinpumpar skulle göra både deras och föräldrarnas liv mer innehållsrikt. Om 

insulinpumpen är något som så småningom blir standard i behandlingen och vården av 

diabetes återstår att se. Att vara förälder till ett barn med diabetes kan enligt resultatet både 

vara en positiv och negativ upplevelse. Det viktigaste enligt oss som skrivit denna 

litteraturstudie är att man måste se barnets sjukdom på rätt sätt där både alvaret i sjukdomen 

liksom barnets rätt att bara vara barn måste beaktas. Sjukdomen måste ses i ett större 

perspektiv, i ett livsvärldsperspektiv.  
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Slutsats 

Omvårdnadsforskning består av systematiska undersökningar med syfte att forska fram 

trovärdiga bevis i områden som är viktiga för sjuksköterskeyrket vilket inkluderar det 

praktiska arbetet, utbildning, administration och information. Forskningen i omvårdnad har 

som syfte att förbättra livskvalitet och hälsa för patienter (Polit & Beck, 2008, s 3). Denna 

systematiska litteraturstudie har beskrivit hur föräldrarna upplever det vardagliga livet med 

barnet. Föräldrarnas upplevelser av daglig oro och konstant vårdbörda, deras negativa känsla 

av stöd från vårdpersonalen och deras sätt att kunna hantera sjukdomen var det mest 

intressanta i resultatet. Denna beskrivning av dessa upplevelser kan leda till att nya 

frågeställningar kommer fram som leder till mer forskning inom området. Det kan även leda 

till att vårdpersonalen och sjuksköterskan får en bättre förståelse för dessa människor och 

deras liv så att bättre resurser och insatser kan sättas in.
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Att visa föräldrars 
upplevelser av att 
vårda sitt barn 
med diabetes i 
hemmet och 
beskriva deras 
upplevelser av 
deras första år 
efter diagnosen. 

Kvalitativ, intervjuer, 
öppna frågor.  

38 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att alla föräldrar var 
glada över att 
behandla sitt barn i 
hemmet och 
föräldrarna till 
barnen kunde på ett 
bra sätt hantera sitt 
barns behandling i 
hemmet. 

Hög 



 
 

Low, KG., Massa, 
L., Lehman, D., & 
Olshan, JS. 2005. 
USA. 

Att beskriva olika 
psykosociala 
frågor som är 
relaterade till 
användandet av 
insulinpumpar hos 
barn. 

Kvalitativ, intervjuer, 
öppna blandat med 
stängda frågor. 

39 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna 
upplevde att 
insulinpumpen både 
var livskvalitets 
höjande för dem 
själva och deras 
barn.  

Hög 

Mulvaney, S., 
Schlundt, D., 
Mudasiru, E., 
Fleming, M., 
Woude, A., 
Russell, W., 
Elasy, T., & 
Rothman, R. 
2006. USA. 

Att låta föräldrar 
till barn med 
diabetes beskriva 
vilka barriärer 
som finns för att 
deras barn ska 
kunna hantera sin 
sjukdom och hur 
föräldrarnas egna 
erfarenheter av att 
ta hand om sitt 
barn ser ut.  

Kvalitativ, 
fokusgrupper, 
intervjuer. 

27 Kvalitativ 
innehållsanalys  

Föräldrarna 
upplevde att det 
fanns en del barriärer 
mot att deras barn på 
ett lyckat sätt skulle 
kunna hantera sin 
sjukdom. Vikten av 
närstående och en 
bra miljö för barnet 
var signifikant för att 
lyckas med denna 
självhantering av 
sjukdomen. 

Hög  

Newbould, J., 
Smith, F., & 
Francis, S.A. 
2008. 
Storbritannien. 

Att dokumentera 
och påvisa hur 
ansvaret över 
medicineringen 
delas av föräldrar 
och deras barn i 
hemmet. 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer. Blandade 
öppna och stängda 
frågor. 

138 Kvalitativ och 
kvantitativ 
innehållsanalys 

Att det dagliga 
ansvaret över 
medicineringen är 
delad av barnet och 
föräldrarna. 

Medel 



 
 

Seppänen, S., 
Kyngäs, H., & 
Nikkonen, M. 
2002. Finland. 

Att beskriva och 
förstå hur 
föräldrar till barn 
med diabetes 
hanterar coping 
och visa det 
sociala stödet 
dessa föräldrar 
har. 

Kvalitativ, intervjuer 
och observationer. 

4 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarnas coping 
inkluderade sex olika 
faser. Alla faser 
beskrevs av en 
rörelse mellan ett 
nekande från 
föräldrarna till ett 
accepterande av 
barnets sjukdom.  

Medel 

Smith, C. 2003. 
USA. 

Att beskriva 
mödrars 
uppfattning av 
deras barn med 
diabetes och deras 
möjligheter till 
självvård. 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

12 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att lära sig hantera 
diabetes upplevdes 
svårt av föräldrarna. 
Flickor lärde sig 
snabbare än pojkar 
att hantera sin egen 
sjukdom. 

Hög 

Sullivan-Bolyai, 
S., Deatrick, J., 
Gruppuso, P., 
Tamborlane, W., 
& Grey, M. 2003. 
USA.  

Att beskriva hur 
mödrar upplever 
det dagliga arbetet 
med att uppfostra 
sitt barn under 4 
år med diabetes.  

Kvalitativ, intervjuer, 
öppna frågor. 

28 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Mödrarna upplevde 
att de konstant 
övervakade sina 
barn. Denna 
konstanta 
övervakande var det 
centrala temat för 
dessa mödrar. 

Hög 

Sullivan-Bolyai, 
S., Knafl, K., 
Tamborlane, W., 
& Grey, M. 2004. 
USA. 

Att beskriva 
upplevelsen hos 
föräldrar som 
hanterar sina 
barns diabetes 
sjukdom med en 
insulinpump. 

Kvalitativ, intervjuer, 
öppna frågor. 

21 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Insulinpumpen 
ökade livskvaliteten 
hos föräldrarna. En 
del negativa 
upplevelser av 
pumpen såsom om 
den fungerade rätt 
och dess klumpighet 
registrerades.  

Hög 



 
 

Sullivan-Bolyai, 
S., Rosenberg, R., 
& Bayard, M. 
2006. USA. 

Att beskriva hur 
pappor upplever 
det att vara 
förälder och 
hantera vården av 
deras barn med 
diabetes.  

Kvalitativ, intervjuer, 
öppna frågor. 

14 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Papporna upplevde 
en chock över 
diagnosen men lärde 
sig allt eftersom att 
hantera sjukdomen 
på ett bra och 
effektivt sätt. 

Hög 

Tsamparli, A., & 
Kounenou, K. 
2004. Grekland. 

Att skildra det 
typiska sättet som 
familjer med ett 
barn med diabetes 
möter 
svårigheterna med 
metabolisk 
kontroll. 

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 

32 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna 
hanterade barnets 
sjukdom genom att 
strikt sätta upp regler 
och kontroller. 
Makarna var oense 
om föräldraskapet. 

Hög  

Waller, H., Eiser, 
C., Heller, S., 
Knowles., & 
Price, K. 2004. 
Storbritanien.  

Att beskriva hur 
barn med diabetes 
och deras 
föräldrar ser på ett 
nytt diabetes 
program. 

Kvalitativ, 
fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer. 

53 Kvalitativ 
innehållsanalys 

Åsikterna runt det 
nya DAFNE 
programmet var 
positivt hos 
föräldrarna. Detta 
program gav deras 
barn en större frihet 
av sjukdomen. 

Hög  
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Titel Orsak till exkludering 

Broome, M., & Richards, D. 2003. USA The Influence of Relationships on Children’s 
and Adolescents’ Participation in Research.  

Svarade inte upp emot studiens syfte eller 
frågeställningar.   

Ginsburg, K., Howe, C., Jawad, A., Buzby, 
M., Ayala, J., Tuttle, A., & Murphy, K. 2005. 
USA. 

Parents’ Perceptions of Factors That Affect 
Successful Diabetes Management for Their 
Children. 

Svarade inte upp emot studiens syfte då den 
största biten i studien var kvantitativ.  



 
 



 
 

 


