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Abstrakt 

Introduktion/Bakgrund: Typ 1-diabetes är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att 

kroppen slutat tillverka insulin. För att förhindra komplikationer krävs tillförsel av insulin 

varje dag. Sjukdomen innebär förändringar i livsstilen och det kan vara påfrestande för hela 

familjen. För att få bättre förståelse krävs kunskap om familjers erfarenheter och vad 

sjuksköterskan kan göra för att underlätta deras vardag. Syfte: Belysa familjers erfarenheter 

av att leva med ett barn som har diagnosen typ 1-diabetes. Metod: Artikelsökningar 

genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 9 artiklar inkluderades efter 

kvalitetsbedömningen. Dessa analyserades och sammanställdes i en litteraturöversikt. 

Resultat: Familjerna kände sig i behov av mer stöd och information kring sjukdomen. De 

upplevde känslor som oro, rädsla och förlust vilket medförde stress och konflikter. 

Diskussion: Med mer kunskap till både barn och föräldrar skulle de få bättre självförtroende 

och kunna vara mer följsam till att utföra egenvård. Slutsats: Typ 1-diabetes har en inverkan 

på hela familjen. Med mer kunskap om familjers erfarenheter av att leva med denna sjukdom 

skulle sjuksköterskan kunna ge ett bättre stöd och hjälpa familjerna i deras nya livssituation. 

  

Nyckelord: Diabetes typ 1, Erfarenhet, Familj, Litteraturöversikt, Sjuksköterskor 
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Introduktion 

Under verksamhetsförlagd utbildning på en medicinsk avdelning uppkom ett intresse om 

hur familjer påverkas när ett barn får typ 1-diabetes. Ämnet ansågs vara aktuellt och 

intressant då barn drabbas av diabetes i allt större utsträckning och i yngre åldrar. 

Bakgrund 

Typ 1-diabetes är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar tidigt i livet, barn 

eller ungdomsåren, och inom en kort tidsperiod. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen 

insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Sjukdomen är delvis ärftlig. En allvarlig 

komplikation av dåligt balanserat insulin är hypoglykemi, som innebär för lågt blodsocker, 

och om tillståndet förblir obehandlad kan det leda till medvetslöshet/koma. En annan 

allvarlig komplikation till dåligt balanserat insulin är hyperglykemi som innebär för högt 

blodsocker. Tillståndet kan obehandlat leda till intensivvård och långvariga besvär (Ericson 

& Ericson 2008, s. 520-521 & 541-543). Typ 1-diabetes ökar med fler insjuknade varje år. Runt 

50 000 människor har typ 1-diabetes i Sverige, varav 7-8000 är barn (Diabetesförbundet, 

2013). 

Rädsla för att barnet med diabetes ska drabbas av hypoglykemi eller hyperglykemi finns hos 

de flesta föräldrar och innebär en känslomässig påverkan. Barn kan uppleva det svårt att 

veta vilka åtgärder som stabiliserar blodsockret vid hypoglykemi eller hyperglykemi och då 

måste föräldrarna hjälpa till. Åtgärder vid hypoglykemi kan till exempel vara att äta en 

banan. För att hålla blodsockret stabilt vid typ 1-diabetes krävs insulin, vilket kan vara en 

daglig utmaning för barn på grund av smärtan från nålsticken. Föräldrarna ska finnas där, 

motivera barnen och lära dem att ha uppsikt över sitt egna matintag, blodsocker och insulin 

(Hawkes, McDarby & Cody, 2014). 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning från socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan 

ha förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Hon ska i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för 

att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Informationen och undervisningen 
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skall ges så att denne förstår. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) beskriver att 

patienten och dennes närstående ska ges väsentlig information och att hälso- och sjukvården 

ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Familj kan definieras på många sätt. Enligt statistikcentralen (2014) är en familj två personer 

som är sammanboende gifta, sammanboende par eller sammanboende partners som 

registrerat sitt förhållande och sina barn. Familj kan också innebära en ensamboende person 

med barn. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) avses barn som varje människa under 18 år. 

Typ 1-diabetes ställer stora krav på hela familjen. I början är det mycket som ska läras, både 

för föräldrar och barn. Familjer kan reagera olika på beskedet och det är naturligt att känna 

blandade känslor. Att leva med ett barn med typ 1-diabetes kan kräva mer planering än 

tidigare, men när familjen har fått information och stöd för att lära sig hantera sjukdomen så 

har barnet goda möjligheter att leva lika bra som innan diagnosen. Föräldrarna kan känna 

olika känslor över ansvaret kring sitt barns diabetesvård och sjukdomen kan medför olika 

prövningar i vardagen. Föräldrarnas blandade känslor kring barnets diabetes kan leda till att 

skötseln kring diabetesvården och barnens inställning till sin diabetes påverkas. Diabetes är 

en svår sjukdom och kan bidra till många förändringar för en familj (Grey, Jaser, 

Whittemore, Jeon & Lindemann 2011; Moreira, Frontini, Bullinger & Canavarro 2013). 

Typ 1-diabetes kan påverka livsstilen. Ordet livsstil definieras som de vanor som har stor 

betydelse för hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2014). World Health Organization (WHO)´s 

(1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.  

Hälsa och hälsofrämjande livsstil associeras ofta med kroppen och dess fysiska behov. De 

fysiska behoven är en del av hälsan och livsstilen men det innebär även att känslor, tankar, 

relationer, det sociala och de intellektuella behoven också behöver tillfredsställas (Karolinska 

institutet, 2015). 

En teoretisk omvårdnadsmodell kan underlätta för olika ställningstaganden och klargöra 

problemformuleringar i yrkesverksamheten. Dorothea Orems omvårdnadsteori utgår från 

ett egenvårdsperspektiv där människan själv har förmågan att göra val och ta ansvar för sig 

själv och sin familj. Målet med egenvården är att bevara liv och hälsa samt att hjälpa 
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människan till återhämtningen efter sjukdom eller skada. Med egenvård menas de åtgärder 

som individen själv gör i det vardagliga livet. Det finns tre delteorier i Orems 

omvårdnadsteori: Teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om 

omvårdnadssystem. Delteorin om egenvård innebär balansen mellan en människas förmåga 

till vård och de egenvårdskrav som ställs på människan. I omvårdnadsarbete är det viktigt 

att ha balans mellan dessa två. Den andra delteorin handlar om otillräckligheten att utföra 

egenvård. Här kommer sjuksköterskan in och kan hjälpa människan med sina specifika 

kunskaper i omvårdnad. I den tredje delteorin framgår det att olika omvårdnadssystem 

behövs för att få patientens behov av egenvård tillfredsställda och samtidigt kompensera för 

bristande egenvård. Människors upplevelser av ohälsa/sjukdom är individuell och därför 

bör vården vara individuellt anpassad (Orem, 1991, s.69-72). Sjuksköterskan skall utifrån 

denna omvårdnadsteori vägleda, stödja och erbjuda en miljö där patienten kan ta del av och 

utveckla sin omvårdnad. Rooke (1991, s.106-109) refererar till Orem och beskriver att målet 

med omvårdnad är att ha struktur, ge stöd och utveckla individens kapacitet till egenvård så 

att patienten får ett så bra liv utifrån de förutsättningar denne har.  

 

Problemformulering 

Att ett barn drabbas av typ-1 diabetes innebär en stor omställning för både barnet, syskon 

och föräldrar eftersom hela familjen behöver bedriva egenvård. Typ-1 diabetes är en 

sjukdom som blir allt vanligare bland barn och ungdomar. Sjuksköterskan har en viktig 

uppgift i att arbeta preventivt och att motivera patienterna till god egenvård. Med hjälp av 

familjers erfarenheter av att leva med ett barn med diagnosen typ 1-diabetes kan 

sjuksköterskor få ökad förståelse för familjens nya tillvaro och kunna bidra med stöd och 

kunskap.  

Syfte 

Syftet var att belysa familjers erfarenheter av att leva med ett barn med typ 1-diabetes. 
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Metod 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt. Det innebär att arbeta strukturerat och skapa en 

uppfattning om ett valt område. Översikten utgår ifrån ett systematiskt val av texter 

(Forskningsartiklar, rapporter med mera) inom ett begränsat område inom vårdvetenskap 

och allmänsjuksköterskans verksamhetsområde. Valda artiklar kvalitetsgranskas och 

analyseras för att få fram ett resultat som beskriver det valda området (Friberg, 2006, s. 116). 

Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO. Sökorden skulle vara 

relevanta till syftet. Sökningarna i Cinahl gjordes med fritextsökningar och sökorden var 

type 1 diabetes, children, parents experience, family experience och living with. Sökningar 

gjorda i PubMed gjordes med MeSH-termer där sökorden diabetes mellitus type 1, family, 

life change events, awareness, child and adult children användes. Sökningar i PsycINFO 

gjordes med fritextsökningar och sökorden var diabetes 1, family, feelings, child och 

adolescence. Begränsningar som användes var tillgängligt abstrakt, att artiklarna skulle vara 

granskade av andra forskare och inte äldre än 10 år. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2005-2015 och 

innehållet skulle inrikta sig på familjers upplevelser av att leva med ett barn som har typ-1 

diabetes. Barnen skulle vara i åldrarna 0-18 år. Familjens upplevelser skulle belysas ur 

föräldrarnas, barnets och syskonens perspektiv, studierna skulle vara gjorda i västerländska 

länder samt redovisa etiska resonemang. Artiklarna kunde vara både kvalitativa och 

kvantitativa. Artiklar med multisjuka barn samt de som inte var skrivna på engelska 

exkluderades. Även studier som handlade om andra anhöriga än familjen eller som inte 

motsvarade vårt syfte valdes bort. 
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Urval och kvalitetsbedömning 

Urvalet gjordes i flera steg (se bilaga 1). I steg 1 lästes samtliga titlar i sökningarna. I steg 2 

lästes abstrakten i artiklarna som besvarade syftet i första steget. I steg 3 exkluderades 

artiklar som var dubbletter. I steg 4 lästes artiklarna som besvarade syftet i steg 2 i sin helhet 

och de artiklar som motsvarade syftet och var relevanta till studien kvalitetsbedömdes i steg 

5. Under hela processen exkluderades artiklar som visade sig inte motsvara syftet. Totalt 

kvalitetsbedömdes 18 artiklar, varav 9 stycken senare användes i resultatet. 

Kvalitetsbedömningen gjordes utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvantitativ och kvalitativ metod (Se bilaga 2). Mallen ändrades på frågan “Patienter med 

lungcancer” till “Familjers upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes” för att 

motsvara litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas poäng räknades om till procent som 

graderade artiklarna enligt en tregradig skala där grad 1 är av högsta kvalitet, grad 2 är av 

medelhög kvalitet och grad 3 är av låg kvalitet. Endast grad 1 artiklar gick vidare till analys. 

En kort sammanställning av artiklarna gjordes under tiden (Se bilaga 3). 

Analys 

Analysarbetet inspirerades av Friberg som beskriver att i en litteraturöversikt ska artiklarnas 

resultat brytas ner. Detta görs med avsikt att hitta meningsbärande enheter med betydelse 

för syftet, för att sedan skapa en ny helhet som då representerar studiens resultat (Friberg, 

2006, s.110-112). 

Analysen började med att artiklarna, som blivit godkänd i alla de fem stegen som 

presenterades i urvalet, lästes var för sig och upprepade gånger. Sedan märktes varje artikel 

med ett nummer för att få struktur. Artiklarnas viktigaste resultat sammanfattades (Se bilaga 

3) och översattes från engelska till svenska i ett enskilt dokument. Meningsbärande enheter 

som besvarade litteraturöversiktens syfte markerades och kondenserades, därefter kodades 

det kondenserade materialet. Kondensering och kodning gjordes på varje enskild artikel. 

Likheter och olikheter i kodningen sorterades och sammanställdes i ett enskilt dokument (se 

bilaga 4). Utifrån koderna hittades fem områden som blev resultatets fem huvudrubriker. 

Under varje rubrik gjordes en sammanställning vilket blev resultatet. Syftet hölls i åtanke 

under hela förloppet och allt diskuterades noggrant mellan författarna. 
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Etiska överväganden 

Artiklarna som utgör resultatet i denna uppsats har blivit godkända av en etisk kommitté 

och/eller så har författarna haft ett eget tydligt etiskt resonemang. I artiklarnas etiska 

resonemang skulle det framgå att deltagandet var frivilligt och att deltagarna gett sitt 

samtycke. Urvalet gjordes utan påverkan av medvetet förutfattade åsikter och egna tankar. 

Vidare kommer alla resultat som framkommer att presenteras, även om de inte 

överensstämmer med varandra. Artiklarna analyserades så opartiskt som möjligt så att ingen 

förkunskap skulle förvanska artiklarnas resultat. 

 

Resultat 

Resultatets innehåll har sorterats in i 5 områden, se figur 1. Dessa områden blev sedan 

litteraturöversiktens rubriker i resultatet. Artiklarna kommer att återkomma under flera 

rubriker eftersom de berört mer än ett område. 

 

Figur 1. Fem resultatområden. 
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Känslomässiga erfarenheter 

Vid diagnostillfället beskrev föräldrarna, till barnet som fått diagnosen typ 1-diabetes, att de 

upplevde skuld på grund av att de kunde vara orsaken till sitt barns diabetes eftersom 

sjukdomen fanns i släkten. Föräldrarna upplevde att de inte kunde skydda sina barn och 

hålla dem säkra. Föräldrarna och barnen undrade vid diagnos varför just de drabbats och 

vad som hade hänt om de gjort något annorlunda innan diagnosen. Hade barnet i så fall 

utvecklat diabetes? Flera föräldrar kände skuld om de inte ständigt tänkte på sitt barn och 

hur hen hanterade sin diabetes (Bowes, Lowes & Warner, 2009; Lowes, Gregory & Lyne 

2004).  

 Föräldrarna hade svårt att ta till sig allvaret som tillkom med diabetesdiagnosen och ville 

inte tro att sjukdomen var permanent, så de försökte intala sig själv att deras barn skulle 

växa ifrån den. Syskonen och föräldrarna upplevde att de behövde trösta barnet med 

förhoppningar om att det skulle komma ett botemedel i framtiden (Lowes et al., 2004; 

Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Föräldrarna hade svårt att acceptera sjukdomen 

en tid efter diagnos och tänkte många gånger tillbaka på hur livet var innan diagnosen. 

Föräldrarna upplevde även en känsla av förlust. Förlust av sitt tidigare friska barn, förlust 

över sin frihet och förlust av sitt självförtroende. Barnet upplevde förlust av spontanitet, då 

de inte längre kunde göra saker som andra barn kunde. Förlusten kunde jämföras med ett 

dödsfall, rutinerna ändrades och allt som en gång var fanns inte längre. Tolv månader efter 

diagnos fortsatte föräldrarna och barnet vara medvetna om sina förluster (Bowes et al., 2009; 

Lowes et al., 2004; Marshall et al., 2009). 

 Föräldrarna upplevde känslor som chock, stress, oro, ångest, rädsla och desorientering när 

diagnosen ställdes. De kände sig dåligt förberedda och upplevde att de tappade kontrollen 

då diagnosen var oväntad. I allt kaos fanns ändå en känsla av lättnad att deras barn inte 

skulle dö och att barnets symptom fått en diagnos (Lowes et al., 2004). Känslorna som chock, 

stress, oro, ångest, rädsla och desorientering fanns kvar hos föräldrarna en tid efter 

diagnosen men låg dolda och triggades igång av olika händelser som till exempel 

återinläggning på sjukhus, tonårsåldern, och dagliga insulininjektioner. Vissa föräldrar 

drabbades av depression. Ångest och stress hos föräldrarna berodde ofta på oron över att 
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barnet kanske inte kunde sköta sin diabetes på rätt sätt eller då barnets diabetes var utom 

kontroll (Bowes et al., 2009; Wennick & Huus, 2012). Mödrarna upplevde ofta ångest och oro 

på natten då de inte kunde övervaka barnet när de sov och fäderna oroade sig över att inte 

vara närvarande vid eventuell insulinreaktion (Wennick & Hallström, 2007). Föräldrarna 

oroade sig då barnet var i tonårsåldern, då denna ålder ofta upplevs turbulent. 

Överflyttningen från barn- och ungdomsvård till vuxenvård var också stressande för 

föräldrarna och känslan av förlorad kontroll skapade mer oro då de inte längre fick all 

informationen och kunde ha kontroll över sitt barns vård (Bowes et al., 2009). I Marshall et 

al. (2009) studie framkom att föräldrar till yngre barn oroade sig för tonårsperioden då de 

föreställde sig denna period som en stressfull tid. En kvantitativ studie med webbenkäter av 

Kristensen, Thastum, Mose och Birkebaek (2012) visar att föräldrarna faktiskt hade 

anledning att vara oroliga över barnet då följsamheten till egenvård minskar när barnet blir 

äldre och efter att de haft diagnosen en längre period.  

Mödrarna upplevde oro och behövde övervaka barnet för att övertyga sig själva om att 

barnet mådde bra, trots att de visste om att barnets kunskap om skötsel av sin egen diabetes 

var god. Denna oro var svår att stänga av (Marshall et al., 2009). I en studie gjord av Mellin, 

Neumark-Sztainer och Pattersson (2005) försökte föräldrarna minska oron genom att ha en 

positiv attityd och ett positivt synsätt. Detta involverade bland annat att inte titta till sitt barn 

om nätterna.  

Syskonen upplevde också oro över det sitt sjuka syskon. Deras oro inriktade sig på att 

nålarna skulle skada syskonet och de var rädd att sjukdomen skulle förstöra dennes liv 

(Marshall et al., 2009). Syskonen tyckte synd om det sjuka syskonet och kände att denne fick 

mogna snabbare samt att de måste visa mer hänsyn och sympati för sitt sjuka syskon än vad 

de behövt göra innan diagnosen (Wennick & Hallström, 2007). 

 

Kontrollera blodsockret 

Blodsockrets upp- och nedgångar var ett olöst mysterium och en stor utmaning var att hela 

tiden försöka hålla det på en jämn nivå. För att kunna göra detta var föräldrarna tvungen att 
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se alla faktorer som kunde påverka blodsockret och ha kunskap om vad de är som ska 

justeras om något skulle hända. Vid lågt eller högt blodsocker sov föräldrarna ingenting då 

de istället övervakade blodsockret åt sina barn. Föräldrarna var hela tiden oroliga över att 

behöva ge akut insulin och denna oro kunde de inte släppa (Mellin et al., 2005; Wennick et 

al., 2009). Mödrarna upplevde en känsla av orättvisa över att hur hårt de än jobbade för att 

hålla barnets blodsockernivåer på en bra nivå, så fanns det ändå risk att barnet skulle 

utveckla långsiktiga komplikationer och andra sjukdomar senare i livet (Wennick & 

Hallström, 2007).  

Barn med diabetes uttryckte vikten i att lära sig känna sina tecken på att blodsockret börjar 

bli för lågt. Det är ansågs även viktigt att ha någon i närheten som kan hjälpa till vid en 

sådan situation och att lära familjemedlemmar och nära vänner om sjukdomen. Barnet lärde 

sig att känna av sitt blodsocker och behövde inte alltid övervaka detta, utan kände att hen 

kunde sköta det mesta som gällde sjukdomen själv (Lowes et al., 2004).  Föräldrar mådde 

dåligt över att behöva göra sitt barn illa dagligen med injektioner och blodsockertester. En 

del barn försökte undvika att kontrollera sina värden även fast de visste att föräldrarna 

skulle upptäcka deras fusk (Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013; Marshall et al., 

2009). 

 “...It took me about three days before I would actually use the needle on her. I 

wouldn’t do it. Every time I went to do it, she cried ‘You’re hurting me, Mummy. Don’t 

do that! It’s hurting me! Of course you can’t do something painful to a child when they 

are like that, can you?... (Marshall et al., 2009, s. 1706). 

 

 “Since I’m in my growth spurt phase right now, I am really hungry all the time. It is 

just getting really hard to keep checking my blood and then to get a shot every time. 

Cuz it gets annoying and then I forget” (Freeborn et al., 2013, s. 1894). 

 

 Att leva med diabetes 

Diagnosen krävde att mycket behövde planeras och föräldrarna var rädda för allt det nya i 

början men efter ett tag kände de sig självsäkra med det nya livet (Wennick & Hallström, 

2007). Föräldrar uttryckte svårigheter i att få en balans mellan att vara intresserad och att 
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kontrollera barnets egenvård. Egenvården upplevdes svår i början av familjen men efter en 

tid blev det rutin och de accepterade denna rutin som en del av sitt liv (Bowes et al., 2009). 

Alla i familjen var tvungna att ändra sina rutiner och vara mindre spontana. Föräldrarna 

kände sig tvungna att organisera vissa aktiviteter, även det som de förut gjort spontant. Vara 

med kompisar och shopping var exempel på aktiviteter som nu var svårare att utföra för 

familjen då åka hemifrån krävde mycket planering med mellanmål, insulin och så vidare 

(Lowes et al., 2004; Wennick & Huus, 2012). Inskränkningarna i vardagslivet ledde till att 

föräldrarna hade svårigheter att hitta inspiration, tid och njutning i vardagliga saker som 

matlagning (Wennick et al., 2009). Typ-1 diabetes innebar inte bara negativa erfarenheter 

utan förde också med sig positiva rutiner som att hela familjen åt mer hälsosamt, drack 

mindre läsk, tränade mer och de som rökte slutade röka (Mellin et al., 2005). Föräldrarna 

kunde även få gå ner i arbetstid och sluta gå ut på krogar om kvällarna. En normal vardag 

försökte eftersträvas, till exempel att hålla på med samma aktiviteter som innan diagnosen 

och att behandla alla barn lika oavsett medicinsk diagnos. Föräldrarna tyckte dock att vissa 

aktiviteter var opassande för det sjuka barnet men att det också var viktigt med träning, nu 

då barnet hade diabetes, istället för att bara sitta stilla vid datorn (Lowes et al., 2004; 

Wennick et al., 2009).  

“...I think that I have aged a great deal during this year...it is a much greater 

responsibility...I live with that worry all the time…” (Wennick & Hallström, 2007, s. 

304). 

Att leva med ett sjukt syskon innebar ett mer strukturerat liv. Istället för att äta när de var 

hungrig så behövde även syskonen justera sina matvanor efter det sjuka barnets och de fick 

anpassa sig efter barnets behov. Syskonen upplevde barnet som mer lättirriterat och med 

humörsvängningar, vilket innebar att de behövde ha mer tålamod. Ett syskon beskrev även 

sin pappa som att han hade blivit vänligare, och föräldrar uppfattades ge det sjuka barnet 

mer uppmärksamhet än tidigare (Wennick & Hallström, 2007; Wennick & Huus, 2012).  

Bekanta och vänner till familjen hade liten förståelse för vad det innebar att leva med ett barn 

med typ-1 diabetes och därför så hölls sjukdomen oftast inom familjen, men viktig 

information gavs dock till barnets närmaste vänner för att de skulle ha kunskap om vad man 

skulle göra om barnet behövde hjälp med sin diabetesvård. Barnet tyckte det kändes 

tröttsamt när omgivningen hela tiden frågade om sjukdomen (Wennick et al., 2009). Barnet 



11 
 

kände sig annorlunda mot sina vänner och att bli utpekad var ett bekymmer. Barnet var rädd 

för att förlora sina vänner eller att de skulle bli irriterade när barnet var tvungen att gå ifrån 

för att hantera sin diabetesvård. Barnet blev även irriterade över att behandlas annorlunda 

och det kändes som att vännerna var överbeskyddande på grund av sjukdomen. Barnet som 

drabbats av diabetes såg sig själv i början som annorlunda och underlägsen alla andra. De 

tappade även sitt självförtroende men med tiden så kände de som att sjukdomen hade blivit 

en del av livet, barnet lärde sig att slappna av och insåg att allt är möjligt om de försöker vara 

lite flexibel. Då kunde de ibland till och med glömma bort att de var sjuka, även om framför 

allt matsituationerna, med behovet av tester och insulin, påminde dem om sjukdomen 

(Bowes et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). 

 ”I only have diabetes when I’m about to eat” (Wennick & Hallström, 2007, s. 303). 

Sjukdomen blev tillslut en del av vardagen och familjerna lärde sig av att leva med barnets 

diabetes. Föräldrarna beskrev sina liv som en inre kärna och ett yttre lager. Den inre kärnan 

var något stabilt i deras vardag och baserades på kunskap, erfarenhet och rutiner kring 

diabetesvården. Det yttre lagret var planering av sysslor, till exempel matlagning, som skulle 

underlätta för familjen i deras vardagliga liv (Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). Barnet 

upplevde att de blev behandlade som vem som helst, att de var en normal person (Marshall 

et al., 2009). Barnet beskrev att de, ett år efter diagnosen, kände sig friare än vid tiden då de 

fick sin diagnos. Ändå upplevde barnet att hen inte kunde stanna hemifrån så länge som de 

skulle vilja och var även tvungen att hålla kontakten med föräldrarna för att de skulle veta 

var barnet var och hur hen mådde. Familjerna beskrev livet som mer eller mindre lika som 

innan diagnosen, med skillnaden att de var mer medvetna om den konstanta närvaron av 

sjukdomen (Wennick och Hallström, 2007). Föräldrarna var medvetna och rädda för de 

komplikationer som kunde drabba deras barn i framtiden. Då de hade klarat ett steg så 

tacklade de nästa för att klara av vardagen, framtiden var för långt bort (Bowes et al., 2009; 

Lowes et al., 2004).  För syskonen ansågs det viktigt att leva i nutiden. Att prata om 

framtiden och eventuella komplikationer var jobbigt och syskonen trodde att det besvära de 

drabbade barnet. Ett år efter diagnosen kände alla familjer att de anpassat sig till den nya 

situationen och sin nya livsstil (Wennick et al. 2009). 
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“But everything don’t stop no more just because of that…Yeah. It fits in with us 

now…it’s just part of everyday life…Just get on with things” (Lowes et al., 2004, s. 259). 

 

Ansvar och släppa taget 

Alla förändringar var stressiga för föräldrarna och innebar ett stort ansvar. De kände att de 

var tvungna att guida barnet så att hen skulle bli självständig och för att kunna göra detta så 

måste ansvar lämnas över till barnet. Överlämnandet skedde inte alltid på ett bra sätt vilket 

kunde resultera i mycket tjat och bråk som barnet upplevde som tröttsamt. Under skoltid 

hade föräldrarna förtroende för sina barn, att de kunde klara av sin diabetes själv. Då barnet 

kom hem från skolan upplevde hen att det var lätt att glömma ansvaret över sjukdomen 

eftersom föräldrarna då fanns i närheten (Lowes et al., 2004; Wennick & Hallström, 2007; 

Wennick et al., 2009). Syskonen kände att de behövde ta mer ansvar hemma, speciellt när 

barnet var tvungen att spendera tid på sjukhuset. Det var skönt när barnet kom hem igen och 

det släppte även en del av pressen på syskonet. De behövde inte bara hjälpa till med 

hushållssysslorna utan det kunde även vara att assistera vid test av blodsocker och att 

motivera barnet när det inte ville följa egenvården (Wennick & Hallström, 2007; Wennick & 

Huus, 2012). Då barnet blev äldre så ökade spänningarna som var relaterade till kontroll. 

Vissa föräldrar tyckte att det var självklart att barnet skulle ha mer ansvar medan andra 

föräldrar tyckte att det var frustrerande att inte veta hur mycket de skulle hjälpa till. Strikta 

och klara regler kändes viktigt men även att ge barnet möjligheter att göra sina egna val 

(Mellin et al., 2005).  

Föräldrarna upplevde mycket oro över att släppa taget om barnet men visste att de behövde 

ge större ansvar över egenvården till barnen, hjälpa dem att stå på egna ben och samtidigt 

hjälpa dem att bilda goda vanor (Lowes et al., 2004; Wennick et al., 2009; Wennick & 

Hallström, 2007).  De kände ångest över att deras barn skulle växa upp och bli självständig, 

men accepterade att de måste lära sig lita på barnets beslut och val trots att detta var svårt. 

Ungdomar beskrev det som en konflikt mellan att vilja bli mer självständig och flytta 

hemifrån, och deras föräldrars önskan om att hålla dem trygga. Det uppstod en del 

konflikter relaterat till barnets diabetes och den vanligaste orsaken till detta var föräldrarnas 

oro över barnets hantering av sjukdomen. Föräldrarna påminde ofta barnet om vikten av 
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egenvård och detta resulterade ofta i känslor av irritation hos barnet som tyckte att 

föräldrarna klagade hela tiden. Sjukdomen sågs av vissa föräldrar som en störning i 

relationen mellan barnet och föräldrarna. När hela familjen hjälptes åt med vården kring 

barnet så upplevdes detta trots allt som att de kom varandra närmare, förbättrade sin 

relation och föräldrarna kände sig som en del av barnets liv (Marshall et al., 2009; Mellin et 

al., 2005; Wennick & Huus, 2012;). Syskonen tyckte tre år efter diagnosen att föräldrarna 

återigen hade samma intresse för sina barn trots att föräldrarna själva hade svårare att släppa 

taget om barnet med diabetes än deras syskon. De fick ett starkare band med det drabbade 

barnet, och detta upplevde även barnet med diabetes (Wennick et al., 2009).  

Behov av stöd och kunskap 

Kontakten med ansvarig sjuksköterska var livsviktigt för föräldrarna. Det behövdes inte 

regelbundna möten men att de fanns där för att kunna fråga om något skulle hända var 

viktigt för familjerna. Att inte träffa sjuksköterskan så ofta gav även bekräftelse att familjen 

kunde hantera sjukdomen på egen hand vilket gav dem ett lugn. Barnen tyckte däremot inte 

mötet med sjuksköterskan var till hjälp eftersom sjuksköterskan riktade sina frågor till 

föräldrarna. Barnet satt inte alltid med på mötena utan gick hellre i väg och gjorde annat. 

Detta resulterade i att barnet inte blev delaktig i sin egen vård (Wennick et al., 2009). 

Känslan av att vara ensam var också en utmaning då de flesta föräldrar och barn inte kände 

någon annan med sjukdomen. Många föräldrar kände att de skulle behövt känslomässigt 

stöd. När detta skulle ske fanns det olika uppfattningar om. Vissa menade att behovet var 

störst i början då allt var nytt och går så snabbt, vissa menade hela tiden då känslorna aldrig 

försvinner och andra ansåg att de fanns ett behov av det längre fram. Föräldrarna kände sig 

ensamma och skulle behöva prata av sig då de ansåg att mycket stöd var nödvändigt. Det 

fanns stödgrupper för föräldrar vilket en del inte fick ut något av, och en del tyckte att det 

hjälpte när man fick prata med andra som gick igenom samma sak och kunde känna igen 

varandras problem (Bowes et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). 

Alla föräldrar var även medvetna om riskerna som kunde ske då barnen kom in i puberteten, 

att barnet kunde revoltera, och därför försökte de lära sig sjukdomen tillsammans med 

barnet och sjuksköterskan i början för att lättare kunna hantera detta senare (Wennick et al., 
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2009). Föräldrar upplevde att de hade för lite kunskap om diabetes. Första månaden efter 

diagnos upplevdes som jobbigast då det var mycket information på samma gång och mycket 

att lära på kort tid (Lowes et al., 2004). Syskonen upplevde att de inte visste så mycket om 

sjukdomen och kände även de ett behov av att få mer information. Det fanns till exempel 

önskemål om att bli inbjuden till sjukhusets utbildningsteam för att kunna få hjälp att få en 

framtidsvision och kunna känna sig mer självsäker (Wennick & Huus, 2012). 

En tid efter diabetesdiagnosen upplevde föräldrarna att de kunde lita på sin kunskap som de 

nu hade om diabetes och med mer kunskap ökade också självförtroendet att klara av sitt 

barns sjukdom och hålla barnet säkert. Nya situationer krävde dock att kunskapen var 

tvungen att uppdateras (Lowes et al., 2004; Wennick et al., 2009). 

 “We have gained more experience and know more about the illness, but I wish I knew 

even more because some things are bloody difficult” (Wennick et al., 2009, s. 225). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under litteratursökningen hittades främst kvalitativa studier eftersom det är den typ av 

studie som passar bäst när man undersöker människors upplevelser och erfarenheter. En 

kvantitativ artikel inkluderas dock för att kunna styrka de kvalitativa resultaten och ge 

bredd till denna litteraturöversikt. 

Databaserna PubMed och Cinahl har använts då de anses vara mest relevanta till ämnet och 

är de största databaserna inom ämnet medicin och omvårdnad. Databasen PSYCinfo 

inkluderades i sökprocessen då det krävdes mer studier om det mentala måendet. PSYCinfo 

är inriktad på litteratur inom psykologi och liknande ämnesområden. Alla sökningar gav 

inte relevanta träffar vilket skulle kunna bero på att sökorden inte var tillräckligt specifika 

eller att de inte överensstämde med syftet. 
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Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade 2005-2015. Detta för att 

diabetesvården ändras och nya metoder för att underlätta vardagen för familjerna som 

drabbas uppdateras hela tiden. 10 år kändes därför relevant då det inte är otidsenligt men 

heller inte så nytt att det finns för lite forskning. En artikel är dock från 2004. Detta för att 

den söktes år 2014 med begränsningen 10 år bakåt. Antalet träffar var många och det 

upplevdes inte vara ett problem att hitta studier som motsvarade syftet. Barnen som 

inkluderades i studierna skulle vara mellan åldrarna 0-18 år då det är denna benämning på 

barn som beskrivs i svensk författningslag (SFS 2001:453). 

Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna enbart skulle vara gjorda i västerländska 

länder, då författarna anser att dessa länder kan jämföras med Sverige när det gäller vård 

och livsförhållanden. Att studierna skulle vara skrivna på engelska var på grund av att 

forskning främst skrivs på engelska och för att det inte skulle vara av betydelse att avgränsa 

till ett så litet språk som svenska. Det skulle resultera i för få träffar eftersom väldigt lite 

vetenskapligt material skrivs på svenska (Östlundh, 2006, s. 67). 

 Multisjuka barn exkluderades då det är svårt att urskilja vad som är erfarenheter på grund 

av diabetes och vad som är erfarenheter på grund av annan sjukdom. Ordet familj är ett 

tolkningsbegrepp men författarna valde att definiera ordet enligt Statistikcentralen (2014). 

Ordet familj inkluderar då föräldrar, syskon och barnet själv. Alla andra anhörigas 

erfarenheter exkluderades därför i denna litteraturstudie. 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar. 

Bedömningsmallen har frågor som är öppna för tolkning och författarna inser att 

kvalitetsbedömningen som gjordes i denna litteraturöversikt är individuell och hade kunna 

sett annorlunda ut om någon annan gjort arbetet. Författarna anser dock inte att de kunde 

valt en bättre mall för kvalitetsbedömningen. Artiklar av grad 1 enligt bedömningsmallarna 

var de enda som inkluderades i arbetet då det tyder på hög vetenskaplig kvalitet.  

Efter kvalitetsbedömningen fanns 9 artiklar som resultatet är uppbyggt av. Trots det låga 

antalet så fanns mycket information i dessa som gjorde att syftet blev besvarat. Artiklarna 

handlar till stor del om föräldrarnas erfarenheter men för att få en bättre helhetsförståelse så 
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formulerades syftet till att handla om hela familjen och inkluderade då både det sjuka barnet 

och syskonen. 

Att arbetet till största del gjorts tillsammans ses som en styrka då det fanns möjlighet till 

diskussion. En annan styrka i arbetet är att analysen var mycket ingående så att författarna 

inte skulle missa något. Allt diskuterades och författarna läste flertalet gånger. 

De etiska överväganden som författarna tog ställning till var att deltagarna i artiklarna hade 

haft möjligheten att när som helst dra tillbaka sitt medverkande i undersökningarna. Enbart 

artiklar med ett tydligt etiskt resonemang inkluderades i denna litteraturöversikt. Speciellt 

när det handlar om barn så är det viktigt att integritet och frivillighet beaktas. Artiklarna 

handlar om privata upplevelser och möjligheten att förbli anonym är viktig för att deltagarna 

ska kunna känna förtroende och berätta om sina känslor och erfarenheter. 

Resultatdiskussion 

Studiens huvudresultat visar på att familjerna får för lite kunskap och stöd när barnet får sin 

diagnos, vilket resulterar i osäkerhet och oro. Sjukdomen väcker många känslor som kan 

vara svåra att hantera, både för det drabbade barnet och hens familj. 

Att en omvälvande upplevelse som typ-1 diabetes framkallar många känslor kan ses i 

resultatet. Att känslorna kan utveckla psykisk ohälsa som depression visar även Streisand, 

Mackey och Herge (2010) som beskriver att mödrar med höga stressnivåer efter sitt barns 

diagnos ofta uppvisar fysiska och kognitiva besvär såsom huvudvärk, viktnedgång och 

depressiva symtom. Detta beror troligtvis på det ökade ansvaret, oron över sitt barns 

välmående och risken för framtida komplikationer. 

Resultatet visade att den ständiga kontrollen av blodsockret och insulinadministration 

bidrog till stress och oro bland familjerna. Ett sätt att minska oron och inte behöva 

administrera insulin via injektioner är insulinpumpar. Insulinpumpar kan också ge 

förbättrad diabeteskontroll och det finns en positiv inverkan på livskvalitet och större 

möjligheter i livsstilen för barnen (Abdullah, Pesterfield, Elleri & Dunger, 2014; Alsaleh, 

Smith & Taylor, 2012). 
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I resultatet framkom det olika upplevelser mellan familjerna med nyligen diagnostiserade 

barn med typ-1 diabetes och barn som levt med sin diabetes under en längre tid. Nyligen 

diagnostiserade barn upplever ofta en krisliknande känsla när de får sin diagnos med 

känslor av oro och overklighet samtidigt som det kan vara skönt att få en förklaring till 

varför barnet mått dåligt. Eftersom sjukdomen är ett faktum och inget som går att ändra på 

så finns inget val annat än att försöka anpassa sig och lära sig att leva i den nya situationen. 

Det kan vara mycket skrämmande men ju mer kunskap man får, ju lättare blir det att leva ett 

normalt liv trots sin sjukdom (Johansson, Ekebergh & Dahlberg, 2009).  

Att föräldrar till slut anpassade sig till rutinerna, känslor som oro och ångest minskade och 

att diabetes blev en del av vardagen kan ses i resultatet. Enligt Orems egenvårdsperspektiv 

så har människan själv förmågan att ta ansvar för sig själv och sin familj samt att göra sina 

egna val (Orem, 1991, s.69). I Popp, Robinson, Britner och Blanks (2014) kvalitativa studie om 

kroniskt sjuka barn motsägs det då föräldrarna beskrev en osäkerhet i sitt barns diagnos 

oavsett hur lång tid sedan diagnosen. Osäkra föräldrar rapporterade sämre 

familjeförhållanden och mer konflikter. Dock handlade studien om kroniskt sjuka barn i 

allmänt och var inte inriktad på just diabetes typ 1. Det kan vara viktigt för sjuksköterskor att 

vara medveten om att känslor och osäkerhet fortfarande finns kvar en tid efter 

diagnostillfället. Att vissa familjer fortfarande har svårt att hantera sjukdomen trots att det 

gått en tid. Orem beskriver i sin teori att människor upplever sjukdom individuellt och 

därför bör vården vara anpassad efter det (Orem, 1991, s.72). 

Typ-1 diabetes är en sjukdom som till största delen hanteras av patienten och/eller dennes 

familj. Diabetes består till stor del av egenvård. Dorothea Orem beskriver egenvård i sin teori 

och vikten av att få patienten delaktig i sin egen behandlingsplan. En av Orems delteorier 

angående egenvård handlar om att hitta balansen mellan människans förmåga till vård och 

de egenvårdskrav som ställs på människan (Orem, 1991, s.69 & 73). Det kan också ses i den 

här litteraturstudiens resultat då både föräldrar och barn betonar vikten av att barnet 

hanterar sin egen diabetes med stöd från familjen.  I Tidberg, Hallström, Jönsson och 

Carlssons (2014) studie jämfördes vård på sjukhus och vård i hemmet. Resultatet i den 

studien visade tydlig skillnad i det sociala då de familjer som vårdats i hemmet hade högre 
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socialt välbefinnande än de som enbart hade vårdats på sjukhus. Detta styrker vikten av 

egenvård. 

Resultatet påvisade brist på kunskap om typ 1 diabetes hos familjerna. Mer kunskap skulle 

kunna innebära att både barn, föräldrar och syskon blir mer självsäkra och lättare kan 

hantera sjukdomen.  

Sjukvårdspersonal som ger information till patienter ska så långt som möjligt försäkra sig om 

att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Om 

patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så 

långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till 

hans eller hennes ålder och mognad (Patientsäkerhetslagen 2014:821). Att barnen i resultatet 

kände att de inte var delaktiga i informationen som gavs är också något som borde kunna 

förbättras. Skulle barnet bli mer delaktig i sin egen vård skulle det kunna innebära bättre 

följsamhet till behandlingen och mindre komplikationer på grund av slarv med insulinet. I 

enlighet med Orems andra delteori om otillräckligheten att utföra egenvård så måste man 

därför ta hänsyn till barnets utvecklingsnivå och ålder (Orem, 1991, s.71). 

Sjuksköterskan som vårdar ett barn med diabetes bör enligt Kenny & Corkin (2013) inse 

vikten i att främja till en optimal utveckling, och då ta rollen som en förespråkare med 

familjens bästa i intresse så att de fattar välgrundade beslut gällande barnets vård. Barn kan 

vara sårbara, i behov av specialistvård och är ofta rädda för vad som skall hända. Barnens 

sjuksköterska bör ge information och utbildning om diabetes med hjälp av en helhetssyn. 

Det innebär att ha alla aspekter av ett barns utveckling i åtanke och ingå i ett samspel mellan 

patienten, dennes familj och vården. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning från 

socialstyrelsen (2005) styrker det då sjuksköterskan i dialog med patient och/eller närstående 

skall ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. 

Skulle sjuksköterskan ha mer kunskap om hur det är att leva med ett barn med diabetes typ 

1 skulle vården kunna bli bättre för hela familjen som drabbats. 
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Slutsats 

En allmänsjuksköterska träffar ibland familjer där barn har drabbats av diabetes och bör då 

ha en förståelse och kunskap om vad dessa familjer går igenom. Typ 1-diabetes har en 

inverkan på hela familjen. Nya rutiner, blodsockerkontroller och mer ansvar är exempel på 

saker som tillkommit i familjens vardag. Det nya livet kändes stressigt, oroande, ångestfullt 

och känslor som skuld och förnekelse upplevdes. För lite information om diabetes gavs ut 

och familjen hade behövt mer stöd. 

Denna litteraturöversikt skulle kunna användas som underlag för framtida forskning inom 

ämnet. Att få en ökad förståelse om familjers erfarenheter av att leva med ett barn som har 

diagnosen typ 1-diabetes skulle kunna innebära att sjukvårdspersonalen kan bidra med mer 

stöd till den drabbade familjen och ge dem den vård de behöver. 
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Litteratursökning och urval 

*I urval 1 lästes samtliga titlar i sökningen **I urval 2 lästes artiklarnas abstrakt ***I urval 3 bortvaldes artiklar på grund av dubbletter ****I urval 

4 lästes artiklarna i sin helhet *****I urval 5 kvalitetsbedömdes artiklarna 
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***1 
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Lowes, Gregory & Lyne (2004) 
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Brotherton (2009) 
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Grad 1: 80 % 
Grad 2: 70 % 
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Bilaga 3. Översikt av alla resultatartiklar 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Typ av 

studie 
Studiens syfte Metod 

Datainsamling 
Analys 

Deltagare 
(bortfall) 

Huvudresultat Etiskt 
resonemang 

Kvalitet 

Bowes, Lowes, 

Warner, 

Gregory. 
2008 
Storbritannien 

Kvalitativ Utforskar föräldrars 

långtids erfarenheter av 

att leva med ett barn som 

har typ 1 diabetes 

Longitudinell studie. 

Djupgående intervjuer. 
Bekvämlighets urval. 

Intervjuer transkriberades 

ordagrant, kodades till 

kategorier, allt efter 

teoretiskt ramverk av 

sorg, förlust, anpassning 

och ändring 

17 föräldrar till barn 

med diabetes typ 1 7-

10 år efter diagnosen. 

(Inget bortfall) 

Föräldrarna hade anpassat sig till 

diabetesbehandling, men de flesta 

hade inte "kommit till rätta" med 

diagnosen. De upplevde sorg i kritiska 

perioder och särskilt mödrarna blev 

upprörd under sina intervjuer, även 

om dessa skedde 7-10 år efter barnets 
diagnos. Mödrarna arbetade igenom 

sina känslor mer än papporna. Känslor 

av ilska och skuld. 

Finns 43 p 
90 % 
Grad 1 

Freeborn, 

Dyches, Roper, 

Mandleco. 
2013 
USA 

Kvalitativ Att identifiera 

utmaningar som barn 

och ungdomar med typ 1 

diabetes möter, ur deras 

eget perspektiv. 

Induktiv. Ändamålsenligt 

urval, fokusgrupper. 
Öppen, axial och selektiv 

kodning. Teman. 

16 barn och ungdomar 

(Inget bortfall) 
Egenvårdsaktiviteter - jobbigt & 

irriterande att kolla sitt blodsocker 

hela tiden. Hungrig men måste kolla 

värden först, inte kunna äta när/vad 

man vill. Känna sig annorlunda - 

måste gå ifrån kompisarna, blir 

behandlad annorlunda. Ensam om 

man inte känner andra med DM. 

Finns 45 p 
94 % 
Grad 1 

Kristensen, 

Thastum, 

Mose, 

Birkebaek. 
2012 
Danmark 
 

Kvantitativ Att bedöma de 

psykometriska 

egenskaperna för ett 

kort, nytt, själv- 
administrerade 

frågeformulär för att 

utvärdera följsamhets- 
beteendet hos barn och 

ungdomar med typ 1 -

Frågeformulär och 

självskattning. Blodprov 

för kontroll av HbA1c. 

1028 vårdare med 

barn 2-17år & 766 

barn och unga mellan 

10-17år. (Inget 

bortfall) 

Överlag hög nivå av följsamhet. 

Matrekommendationer svårast att 

följa. Flickor något med följsamma än 

pojkar. Följsamheten minskar när 

barnet blir äldre och har haft 

sjukdomen längre tid.  

Finns 41 p 
85 % 
Grad 1 



 
 

diabetes, och deras 

anhöriga. 

 

Lowes, 

Gregory, Lyne. 
2004 
Storbritannien 

Kvalitativ Utforska föräldrars 

erfarenheter av att leva 

med ett barn med 

diagnosen diabetes och 

deras inställning och 

anpassning under det 

första året 

Longitudinell studie. 

Ljudinspelade 

djupgående intervjuer, 

konsekutivt urval. 

Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

och kodades till 

kategorier. Teman och 

mönster 

38 föräldrar till 20 ny 

diagnostiserade barn. 

(Inget bortfall) 

Innan diagnosen, trodde de flesta 

föräldrar att deras barns symptom var 

en normal barnsjukdom. Den 

oväntade och hastiga diagnosen 

lämnade alla föräldrar dåligt 

förberedda för att hantera situationen. 

De blev osäkra på framtiden. Diabetes 

påverkade både emotionellt och 

praktiskt på allas liv. Föräldrarna 

justerade och anpassade 

framgångsrikt sina liv och byggde en 

ny modell av världen för att tillgodose 

sina barns 
diabetes.  

Finns 42 p 
88 % 
Grad 1 

Marshall, 

Carter, Rose, 

Brotherton  
2009 
England 

Kvalitativ, 

fenomenolo-

gisk 

Undersöka och beskriva 

barns och deras 

föräldrars upplevelse av 

att leva med typ 1 DM, 

från diagnos och framåt. 

Ändamålsenligt urval, 

intervjuer. Tematisk 

kodning, teman och 

huvudtema. 

10 barn (4-17 år) och 

11 föräldrar. (Inget 

bortfall) 

Centralt tema; att sträva mot 

normalitet. Föräldrarna vill ha 

kontroll, oro att äldre barn inte sköter 

sin DM, svårt att släppa taget. 

Upplevde förlust av sitt friska barn, 

misslyckats att skydda, sorgperiod. 

Barnen ville bli mer självständig, 

oberoende. Kände förlust av 

spontanitet, att inte vara som de 

andra. 

Finns 41 p 
85 % 
Grad 1 

Mellin, 

Neumark-

Sztainer & 

Patterson  
2005 
USA 

Kvalitativ Att utforska föräldrars 

erfarenheter av typ 1-

diabetes och dess 

påverkan på familjen och 

för att bättre förstå 

föräldrar och barns 

Innehållsanalys, 

bekvämlighetsurval, 

semistrukturerade 

intervjuer som 

resulterade i olika teman. 

30st föräldrar till 

tonårstjejer som hade 

haft typ 1 diabetes i 

minst ett år. Flickor 

var mellan 13-18 år 
(Inget bortfall) 

Även om föräldrarna rapporterade 

bekymmer, konflikter och negativa 

effekter på sin familj pga. barnets 

diabetes så kände de också positiva 

aspekterna av sjukdomen (t.ex. att den 

främjar tonåringens ansvar) och hade 

Finns 44 p 
92 % 
Grad 1 



 
 

konflikter, föräldrars 

bekymmer, och 

copingstrategier 
relaterade till hantera 

diabetes i tonåren 
 

strategier för att klara sina utmaningar 

(t.ex. släppa perfektionism i 

behandlingen av sjukdomen och hålla 

en positiv attityd). 

Wennick, 

Hallström. 
2007 
Sverige 

Kvalitativ, 

hermaneu-

tisk 

fenomeno-

logisk 

Rapport på en större 

studie att belysa familjers 

upplevda erfarenhet av 

diabetes, ett år efter 

barnet diagnostiserats. 

Induktiv kvalitativ. 

Intervjuer. Teman och 

underteman. 

11 familjer - 38 

personer. (1 familj) 
Lärt sig leva med nya rutiner, såg sig 

inte som sjuka. Föräldrar upplevde oro 

men ville hjälpa barnet till 

självständighet. Syskon tyckte barnet 

var mer moget än andra i samma 

ålder, men fortfarande samma person. 

Barnet känner sig delvis övervakat. 

Finns 46 p 
96 % 
Grad 1 

Wennick, 

Huus. 
2012 
Sverige 

Kvalitativ Belysa hur det är att vara 

syskon till ett barn som 

nyligen diagnosticerats 

med diabetes. 

Ändamålsenligt urval. 

Ostrukturerade 

intervjuer, följdfrågor. 

7 syskon från 6 olika 

familjer. 10-17 år. 
(2 syskon) 

För friska syskon innebär sjukdomen 

en förändrad vardag, oro för barnet 

och måste hjälpa till hemma. Är 

involverad kring vården kring 

syskonet och behöver mer 

info/utbildning. 

Finns 41 p 
85 % 
Grad 1 

Wennick, 

Lundqvist, 

Hallström. 
2009 
Sverige 

Kvalitativ Belysa vardagen för 

familjemedlemmar 3 år 

efter att deras barn hade 

blivit diagnostiserad 

med diabetes typ 1 

Innehållsanalys, 

bekvämlighetsurval, 

individuella intervjuer, 8 

kategorier kom fram som 

beskrev familjernas 

vardag.  

35 familjemedlemmar: 

5 pojkar och 6 flickor 

11-16 år, 9 pappor och 

11 mödrar, 4 syskon. 
(I tre av familjerna: 2 

syskon och 4 

föräldrar) 

Kategorierna: Kunskap och träning ger 

erfarenhet, växlande blodsockernivåer, 

blandade känslor om föräldraskap, 

stressen i daglig planering, rädsla att 

tappa kontrollen, behov och icke 

behov av vården. 3 år efter diagnosen 

hade sjukdomen blivit en naturlig del. 

Dock påverkades alla familjers dagliga 

liv i olika grader. 

Finns  43 
90 % 
Grad 1 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. Analysprocess 

Nyckelfynd Uppdelning i Områden Områden 

Sjukdomen blev en del av 

vardagen 

Barnet fick mer eget ansvar 

Syskonen märkte knappt av 

sjukdomen 

Föräldrar ville ha mer 

kunskap om diabetes 

Blodsockrets upp och 

nedgångar var jobbigt 

Ansvaret hos föräldrarna 

ökade 

Under skoltid hade 

föräldrarna mer förtroende 

för sitt barn 

Föräldrarna hade svårt att 

släppa taget 

Nya rutiner 

Allt var tvunget att planeras 

Framtiden var jobbig att 

tänka på 

Utomstående hade lite 

förståelse 

Diabetesteamet spelade en 

viktig roll 

Mycket känslor vid diagnos 

Svårigheter i att acceptera 

diagnos 

Skuld, ångest och stress över 

diabetes 

De fanns känslotriggande 

faktorer 

Oro för att tappa kontrollen 

Saknad av stöd 

Ändrade känslor ett tag 

efter diagnos 

Injektionerna upplevdes 

jobbiga 

Positiva saker som kom med 

diagnos 

Normal vardag 

Föräldrar oroade sig att 

barnet prioriterade andra 

saker än sin diabetesvård 

Känslomässiga erfarenheter 

Mycket känslor vid diagnos 

Skuld, ångest och stress över 

diabetes 

Svårigheter i att acceptera 

diagnos 

Mycket känslor vid diagnos 

De fanns känslotriggande 

faktorer 

Oro för att tappa kontrollen 

Ändrade känslor ett tag 

efter diagnos 

Oro att barnet negligerade 

egenvården 

Känsla av förlust 

Känsla av ensamhet 

 

Att leva med diabetes 

Under skoltid hade 

föräldrarna mer förtroende 

Nya rutiner 

Allt var tvunget att planeras 

Positiva saker som kom med 

diagnos 

Sjukdomen blev en del av 

vardagen 

Normal vardag 

eftersträvades 

Syskonen märkte knappt av 

sjukdomen 

Utomstående hade lite 

förståelse 

Framtiden var jobbig att 

tänka på 

Syskon behövde visa 

hänsyn 

 

Ansvar och släppa taget 

Ansvaret hos föräldrarna 

ökade 

Under skoltid hade 

föräldrarna mer förtroende 

för sitt barn 

Känslomässiga erfarenheter 

 

Att leva med diabetes 

 

Ansvar och släppa taget 

 

Blodsockerkontroll 

 

Behov av stöd och kunskap 



 
 

Känsla av förlust av sitt 

tidigare friska barn, över sin 

frihet och sitt 

självförtroende 

Syskon hade lite kunskap 

och var rädd att det skulle 

förstöra barnets liv 

Kände sig ensam och visste 

ingen annan med diabetes 

Smärtsamt att bli stucken 

och försökte undvika detta 

Syskon kände att de 

behövde visa hänsyn och 

empati 

 

Föräldrarna hade svårt att 

släppa taget 

Barnet fick mer eget ansvar 

 

Blodsockerkontroll 

Blodsockrets upp och 

nedgångar var jobbigt 

Injektionerna upplevdes 

jobbiga 

Smärtsamt och obehagligt 

 

Behov av stöd och kunskap 

Diabetesteamet spelade en 

viktig roll 

Saknad av stöd 

Föräldrar ville ha mer 

kunskap om diabetes 

Syskon behövde mer 

kunskap 

 

 


