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ABSTRAKT 

 
Bakgrund: Typ 1-diabetes (T1D) hos barn ökar. T1D är en kronisk sjukdom som 

barnet kommer behöva leva med hela livet vilket kan medföra att fler föräldrar 

behöver ta ansvar för barnets behandling med T1D. Sjukdomen har visat sig ha stor 

påverkan på föräldrarnas och hela familjens vardag.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa påverkan på vardagen hos föräldrar 

som vårdar ett barn med typ 1-diabetes. 

Metod: En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa studier. Studierna granskades, 

analyserades och sammanställdes. 

Resultat: Upplevelsen av att behöva anpassa sig till sjukdomen framkom som ett 

genomgående tema i resultatet. Resultatet presenteras i följande kategorier; Att 

behöva rätta sig efter sjukdomen, Att uppleva att relationer förändras samt Att 

uppleva stöd och brist på stöd från andra. 

Konklusion: Föräldrarna uppskattade när stödet de fick från vården var 

individuellt anpassat och när vårdpersonalen kände till hela familjens 

omständigheter. En förändring hos en familjemedlem påverkar hela familjen. Med 

kunskap om detta kan sjuksköterskan bättre förstå behovet av familjefokuserad vård. 

Det behövs mer forskning om föräldrars och familjers behov av familjefokuserad 

vård. Även forskning om könsskillnader inom föräldraskapet behövs. 

Nyckelord: Typ 1-diabetes, föräldrar, vardag, modell för omvårdnad, 

familjefokuserad omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Type 1 Diabetes (T1D) among children increases. This may lead to 

more parents who need to take responsibility for their child’s treatment. The disease 

has been shown to have a major impact on everyday life for parents and the whole 

family.   

Aim: The aim of this study was to illuminate the impact on everyday life among 

parents that care for a child with Type 1 Diabetes. 

Methods: A literature study based on ten qualitative studies. The studies were 

reviewed, analyzed and compiled. 

Results: The experience of having to adapt to the disease emerged as a recurrent 

theme in the outcome. The results is presented in three categories; Having to comply 

with the disease, To experience that relationships change and To experience support 

and lack of support from others. 

Conclusion: Parents appreciated when the healthcare support was adjusted to the 

whole family’s circumstances. A change in one family member affects the entire 

family. With knowledge of this the nurse could better understand the need for family-

focused care. There should be more research on parents’ and families’ need for 

family-focused care and also on gender differences in parenting.   

Keywords: Type 1 Diabetes, parents, everyday life, model for nursing, family-

focused care 
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BAKGRUND 

I Sverige insjuknar ca 700 barn i åldern 0-14 år i typ 1-diabetes (T1D) varje år 

(Dahlquist 2009, 76). En tydlig ökning av T1D sågs i åldersgruppen 0-14 år i en studie 

av Dahlquist, Nyström och Pattersson (2011) där antalet insjuknande 

sammanställdes från två svenska forskningsregister mellan åren 1983 och 2007. Den 

största ökningen sågs bland pojkar i åldersgruppen 10-14 år. Genomsnittsåldern vid 

insjuknandet minskade hos både pojkar och flickor under den 25-åriga perioden.  

Typ 1-diabetes  

T1D är en kronisk autoimmun sjukdom som orsakas av insulinbrist. De 

insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln förstörs vid T1D vilket ger en 

förhöjd blodsockernivå. Insjuknandet sker relativt snabbt med symtom som törst, 

täta blåstömningar och viktminskning (Allgot 2006, 25, 37-38).   

Komplikationer vid typ 1-diabetes 

Vid lågt blodsocker kan personer med T1D få insulinkänning vilket visar sig genom 

svettningar, darrningar, oro, ångest, snabb puls och hunger. Utan sockerprodukter 

med snabb verkan kan detta leda till insulinkoma (Vaaler 2006, 50-51). Ketoacidos är 

en annan komplikation som visar sig vid kraftig stigning av blodsockret och ger 

symtom som illamående, kräkningar, magont och nedsatt allmäntillstånd. Vätske- 

och insulinbehandling på sjukhus krävs för att behandla ketoacidos (Andersson, 

Trädgårdh, Lunneryd och Helgegren 2009, 15). Ketoacidos är den vanligaste orsaken 

till för tidig död hos unga med T1D (Dahlquist 2009, 81). Högt blodsocker under en 

längre tid kan ge mikro- och makrovaskulära skador (Vaaler 2006, 52).  

Egenvård och behandling  

För att ha kontroll över blodsockervärden och för att förstå hur insulin, mat och 

fysisk aktivitet påverkar blodsockret är blodsockermätningar viktigt (Måloy 2013, 

126). Behandlingsmålet är 4-6 mmol/l i fasteblodsocker och 5-8 mmol/l vid icke-

fastande blodsockervärden (Sagen 2013, 45). HbA1c är ett värde som visar den 

genomsnittliga blodsockernivån under 8-12 veckor (Vaaler 2006, 40).   

Behandlingen vid diabetes inriktas på att undvika hypo- och hyperglykemi samt att 

förhindra utveckling av senkomplikationer (Sagen 2013, 23). T1D behandlas med 



 

2 
 

insulininjektioner i subkutan vävnad då vanligen absolut insulinbrist förekommer 

(Adamson, Lins och Toft 2009, 179, 183).  

Blodsockernivån påverkas av kosten varför det krävs att personen med T1D har goda 

kunskaper om kost och matvanor (Aas 2013, 143). Det viktigaste gällande kosten är 

regelbundna måltider och att matintaget stämmer överens med insulinbehandlingen 

(Vessby, Asp och Axelsen 2009, 144).  

Vid T1D rekommenderas regelbunden motion för att förbättra hjärt- och 

kärlfunktionen, sänka blodfetterna och öka välbefinnandet. Den största risken med 

motion är hypoglykemi. Därför krävs det att personen kan utföra egenkontroller av 

plasmaglukos då minskning av insulindosen eller extra matintag ofta behövs (Fritz 

och Krook 2009, 155). T1D kan ställa höga krav på personen att utföra egenvård och 

när ett barn insjuknar i tidig ålder är det därför oftast föräldrarna som blir ansvariga 

för barnets behandling och egenvård (Haugstvedt 2013, 329).  

Hela familjen drabbas 

När ett barn först diagnostiseras med T1D får barnet och dess föräldrar ligga inne på 

sjukhuset i två veckor där vårdpersonalen lär familjemedlemmar att administrera 

insulin, övervaka blodsockernivåer och anpassa kosten. Under sjukhusvistelsen läggs 

också vikt på att uppmuntra föräldrar och barn till aktivt deltagande i vården. Innan 

familjen kan åka hem måste de visa att de är villiga att på ett ansvarsfullt sätt 

engagera sig i vårdandet av det sjuka barnet (Jönsson, Hallström och Lundqvist 

2010).  

I en studie av Sparud-Lundin och Hallström (2015) framkom att under 

sjukhusvistelsen upplevde föräldrar till barn som nyligen insjuknat i T1D att mycket 

fokus riktades mot att lära sig att bevaka blodsockernivåer samt att ge 

insulininjektioner. Föräldrarna ansåg att de fick för mycket information om 

sjukdomen och de kände sig bara delvis delaktiga i vården. De beskrev att det var lätt 

att låta sjukhuspersonalen sköta den dagliga hanteringen av barnets sjukdom. Många 

föräldrar upplevde att en stor del av sjukhuspersonalen inte hade tillräckligt med 

kunskap om T1D vilket resulterade i frustration hos föräldrarna. När familjen skulle 

åka hem efter sjukhusvistelsen beskrev föräldrarna att de inte kände sig redo att 

sköta diabetesbehandlingen själva. De fann dock ett viktigt stöd när hemsjukvårdens 
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diabetessköterska kom hem till dem och hjälpte dem att anpassa både 

hemsituationen och omvårdnaden runt barnet. 

En studie av Wennick och Hallström (2006) visade att familjerna kände sig 

oförberedda och osäkra på hanteringen av T1D när de kom hem från sjukhuset. De 

upplevde att de var tvungna att rekonstruera vardagen för att anpassa den till barnets 

sjukdom. Den nya familjesituationen beskrevs som en chock för familjen som helhet 

och även för de enskilda familjemedlemmarna. Familjen upplevde att en ständig 

anpassning till sjukdomen krävdes och kände att de ständigt behövde lära sig mer om 

sjukdomen eftersom nya frågor och situationer hela tiden uppkom.  

Många syskon var delaktiga i omvårdnaden av barnet med T1D och tog ofta ett stort 

ansvar genom att hjälpa till med praktiska sysslor som blodsockermätningar och 

genom att övervaka barnets välbefinnande relaterat till sjukdomen. Syskonen 

påverkades även emotionellt genom att de kände sig oroade för barnets sjukdom och 

även över att en dag själv insjukna i diabetes. Trots att de var delaktiga kände många 

syskon att de var både utanför och ensamma (Huus et al. 2012).  

I en studie av Ayala et al. (2014) ansåg föräldrar att hela familjen påverkades av 

sjukdomen. De upplevde att vårdpersonal många gånger inte förstod familjefaktorer 

som påverkade hanteringen av diabetes. Föräldrarna upplevde att faktorer som 

påverkade hanteringen av diabetes kunde vara när någon av föräldrarna var sjuk, att 

barnet behövde byta skola eller att någon av föräldrarna bytte jobb. 

Att vara förälder till att barn med typ 1-diabetes 

Att vara förälder till ett barn med T1D medför- enligt en litteraturöversyn av 

Whittermore et al. (2012)- en stor påverkan på föräldrarnas psykiska mående. 

Förekomst av oro, depressiva symtom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) var 

vanligt förekommande hos föräldrarna. Föräldrarnas psykiska ohälsa ansågs i studien 

ha en negativ inverkan på både föräldraskapet och familjelivet.  

En studie om föräldrars stress visade att både generell och sjukdomsrelaterad stress 

hade negativ påverkan på livskvaliteten, både hos barnen med T1D och hos deras 

föräldrar (Nieuwesteeg et al. 2016). En studie av Grey (2009) som undersökte 

symtom av oro och depression hos mödrar till barn med T1D visade att en tredjedel 

av mödrarna hade betydande symtom på oro. Ungefär två tredjedelar av dessa hade 

även symtom på depression. Generellt tyckte mödrarna att hanteringen av diabetes 
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var orosskapande och de rapporterade måttlig oro för hypoglykemi. Mödrarnas 

symtom var inte relaterande till barnets metabola kontroll.  

Föräldrarna i en studie av Herbert et al. (2014) uppgav att deras sömn påverkades av 

att vårda ett barn med T1D. Föräldrarna hade sämre subjektiv sömnkvalitet och 

sömnduration, mer sömnstörningar och ökad negativ påverkan under dagen jämfört 

med andra vuxna. Vissa föräldrar hade svårt att hålla sig vakna när de åt, körde bil 

och/eller vid sociala aktiviteter en eller flera gånger i veckan. Förälderns ålder, 

barnets HbA1c-värde och det dagliga blodsockervärdet påverkade föräldrarnas sömn. 

En tredjedel av föräldrarna utförde blodsockermätningar varje natt.  Nattliga 

blodsockermätningar var enligt Whittermore et al. (2012) associerat med hög stress 

och oro hos föräldrarna. Föräldrarna var oroliga för att barnet skulle få hypoglykemi 

nattetid. 

I en studie där föräldrars T1D-relaterade förskole- och skolupplevelser undersöktes 

framkom att en tredjedel av föräldrarna åkte till skolan minst en gång i veckan för att 

assistera med diabetesvården. Några av föräldrarna hade bytt jobb för att komma 

närmre skolan där barnet gick och vissa föräldrar hade gått ner i arbetstid eller slutat 

jobba helt. Ungefär en tredjedel av föräldrarna tyckte det var ganska eller väldigt 

svårt att instruera personalen på förskolan eller skolan i diabetesvården. Föräldrarna 

oroade sig mest över hur personalen hanterade insulinadministreringen, personalens 

respons på hypo- eller hyperglykemi och övervakningen av mellanmål och måltider 

(Herbert et al. 2015). 

Problematisering 

Genomsnittsåldern vid insjuknandet av T1D sjunker och alltfler barn under 14 år  

diagnostiseras. T1D är en kronisk sjukdom som barnet kommer att leva med hela 

livet vilket i sin tur kan medföra att fler föräldrar behöver ta ansvar för barnets 

egenvård och behandling. Tidigare forskning visar att hela familjen påverkas av 

barnets sjukdom. Den förändrade familjesituationen beskrivs som en chock hos 

många av föräldrarna och deras tidigare vardagsrutiner behöver anpassas till 

sjukdomen. Föräldrar upplever många gånger att vårdpersonal saknar förståelse för 

faktorer i familjens vardag som kan ha påverkan på diabetesvården. Det är därför av 

vikt att studera hur föräldrars vardag påverkas av att vårda ett barn med T1D samt få 

kunskap om hur hela familjen påverkas av sjukdomen då det kan ge en ökad 
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förståelse för vikten av att som vårdpersonal ge relevant information. Denna kunskap 

kan även ge sjuksköterskan en ökad förståelse för vikten av att inte bara se barnet 

med T1D utan hela familjen och därmed ge relevant stöd till hela familjen i deras 

vardag. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa påverkan på vardagen hos föräldrar 

som vårdar ett barn med typ 1-diabetes. 

METOD 

Syftet med studien har besvarats med en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, 133) 

ger en litteraturöversikt en uppfattning om befintlig forskning som tidigare studerats 

inom ett särskilt område. Området är omvårdnadsrelaterat eller ligger inom 

sjuksköterskans kunskapsområde.  

Vid kvalitativa studier kan kunskap och förståelse om problem ges som inte 

kvantitativa studier kan besvara (Rosén 2012, 438). Litteraturstudien baserades 

därför på kvalitativ metod.  

Sökmetoder 

Kvalitativa artiklar användes för att besvara syftet. Databaser som användes var 

Cinahl, PubMed och Scopus. Cinahl hör enligt Karlsson (2012, 97-98) till en av de 

viktigaste databaserna inom området omvårdnad. Författarna sökte även artiklar 

genom SveMed+ och SwePub men fann inte några artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte.   

De sökord som användes var: Type 1 Diabetes, children, parents, parenting, 

information, experience, everyday life, daily living, living och families (se Bilaga 1. 

Tabell 2). Sökningarna begränsades med den booleska termen AND för att göra 

sökningarna mer specifika (jfr Karlsson 2012, 106).  

Urval 

Urvalet av artiklar skedde i olika steg. Enligt Rosén (2012, 437) väljs artiklar ut som 

bedöms besvara syftet och de artiklar som inte bedöms vara relevanta utifrån titel och 

abstrakt sorteras bort.  



 

6 
 

Endast artiklar med relevans för syftet valdes ut. Urval 1 gjordes genom att läsa titeln 

för att se om den stämde överens med syftet. Urval 2 gjordes genom att författarna 

läste abstraktet för att få en överblick om artikeln var kvalitativ och för att få en bättre 

inblick i om artikeln fortfarande stämde överens med syftet. Vid urval 3 lästes 

artiklarna igenom i sin helhet för att se om de fortfarande var relevanta till syftet. 

Sökningar och urval finns presenterat i Bilaga 1, Tabell 2. Slutligen 

kvalitetsgranskades de återstående artiklarna enligt Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU). SBUs mall för kvalitativa studier användes (se Bilaga 

3). Enligt Rosén (2012, 438) kan SBUs granskningsmallar användas för att upptäcka 

systematiska fel med studiedesignen. Granskningsmallarna bedömer även om 

studien har hög, medelhög eller låg kvalitet. Författarna använde tio artiklar som 

uppnådde hög eller medelhög kvalitet. Artikelöversikten finns presenterad i Bilaga 2, 

Tabell 3.  

Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes och dokumenteras tidigt i 

planeringsfasen (jfr Olsson och Sörensen 2011, 112). Inklusionskriterierna var att 

föräldrarna skulle vårda ett barn med T1D, att föräldrarnas perspektiv skulle framgå, 

att barnets ålder var 0-18 år vid insjuknandet, att artiklarna var från år 2006-2015 

samt att artiklarna gjordes i länder med västerländsk kontext. Endast de artiklar som 

var primärkällor och hade genomgått ”peer rewied”- och/eller refereedbedömningar 

inkluderades. Ulrichweb användes för att kontrollera att artiklarna från PubMed och 

Scopus hade genomgått refereedbedömningar. För att ett examensarbete ska vara av 

god kvalitet ska den litteratur som ska bearbetas enligt Wallengren och Henricson 

(2012, 489) vara vetenskapligt publicerade texter av originalproduktion och 

primärkällor. Exklusionskriterierna var typ 2-diabetes och studier om barns 

upplevelser. I artiklar där både föräldrars och barns upplevelser framkom 

exkluderades barnens perspektiv. 

Analys 

Analysprocessen inspirerades av Friberg (2012, 140-141). För att förstå helheten och 

sammanhanget i de artiklar som valdes ut läste författarna igenom dem enskilt flera 

gånger. Därefter sammanfattades och granskades artiklarna enligt SBUs 

granskningsmallar (se Bilaga 3). Alla artiklar granskades först enskilt av båda 

författarna och sedan gemensamt. Därefter sökte författarna gemensamt likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Artiklarna sammanställdes i en översiktstabell som 
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strukturerades efter likheter och/eller skillnader. En sammanställning där materialet 

sorterades in efter specifika ord som framkom i studierna gjordes och bildade åtta 

subkategorier. Subkategorierna abstraherades till en högre nivå till tre kategorier. 

Genom de olika kategorierna framkom en röd tråd som ett genomgående tema.  

Forskningsetik 

Endast artiklar med etisk granskning inkluderades. För att öka en studies 

vetenskapliga värde är det enligt Wallengren och Henricson (2012, 492-493) viktigt 

att endast artiklar med tillstånd från etisk kommitté eller artiklar med etiska 

överväganden inkluderas.  

Frivilligt deltagande skulle framkomma i studierna. Frivilligt deltagande innebär 

enligt Kjellström (2012, 83) att deltagarna själva får välja om de vill delta samt att de 

har rätt att avbryta sin medverkan under studien.   
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RESULTAT 

Tabell 1. Översiktstabell resultat 

 
Subkategorier 

 
Kategorier 

 

 
Tema 

 
Att uppleva förändring i 

vardagen 
 

 
 
 
 
 

Att behöva rätta sig efter 
sjukdomen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att behöva anpassa sig till 
sjukdomen 

 

 
Att uppleva känslomässiga 

svårigheter 
 
 

Att försöka behålla det 
normala 

 
 

Att få sömnen påverkad 
 
 

Att uppleva en förändrad 
relation till medföräldern 

 

 
 
 

Att uppleva att relationer 
förändras 

 
 

Att uppleva en förändrad 
relation till barnet 

 
 

Att uppleva stöd och brist på 
stöd från omgivningen 

 

 
 
 
Att uppleva stöd och brist på 

stöd från andra  
Att uppleva stöd och brist på 

stöd från vården 
 

 

Upplevelsen av att behöva anpassa sig till sjukdomen framkom som ett genomgående 

tema i resultatet. I resultatet framkom att föräldrarna upplevde att hela vardagen och 

familjelivet förändrades efter barnets insjuknande. Föräldrarna upplevde att alla 

aspekter av livet påverkades av barnets sjukdom. Följande kategorier framkom; Att 

behöva rätta sig efter sjukdomen, Att uppleva att relationer förändras samt Att 

uppleva stöd och brist på stöd från andra. 
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Att behöva rätta sig efter sjukdomen 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde att när deras barn insjuknade i T1D 

ställdes sjukdomen i fokus. De upplevde att de behövde rätta sig efter sjukdomen 

vilket resulterade i att deras vardag förändrades. Under denna kategori framkom fyra 

subkategorier; Att uppleva förändring i vardagen, Att uppleva känslomässiga 

svårigheter, Att försöka behålla det normala samt Att få sömnen påverkad. 

Att uppleva förändring i vardagen 

När barnet insjuknade i T1D upplevde föräldrarna att de behövde ändra sitt tidigare 

vardagsmönster för att kunna anpassa vardagen till de nya rutiner och aktiviteter 

som uppstod av sjukdomen. De upplevde begränsad flexibilitet och spontanitet och 

behövde ständigt planera sin vardag och anpassa sin planering till diabetesvården 

(Symons et al. 2015; Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013; Marshall et al. 

2009; Wennick och Hallström 2007). Nya strategier behövde utvecklas för att kunna 

hantera sjukdomen. Föräldrarna beskrev att sjukdomen och dess behandling 

påverkade hela familjens vardagsliv och att de blev begränsade i aktiviteter och jobb, 

vilket för vissa hade lett till ändrade karriärsmål. Alla aspekter av det dagliga 

familjelivet påverkades av sjukdomen (Symons et al. 2015; Sparud-Lundin, 

Hallström och Erlandsson 2013). Föräldrarna beskrev att diabeteshanteringen var 

svår i början av diagnosen men att de nya rutinerna så småningom blev en del av 

deras vardag (Bowes et al. 2008). Tre år efter barnets insjuknande beskrev 

föräldrarna att de hade lärt sig mycket om sjukdomen i vardagen men att det 

fortfarande var svårt att veta hur de skulle hantera nya situationer. 

Oförutsägbarheten i blodsockervärdena upplevdes som ett olösligt mysterium och 

föräldrarna ansåg att det var svårt att veta vad som var orsaken till hypo- eller 

hyperglykemi (Wennick, Lundqvist och Hallström 2009). 

En stor förändring i vardagen var den dagliga anpassningen till matrutiner. Familjer 

som hade regelbundna måltider upplevde det lättare att anpassa kosten till barnets 

sjukdom. Vissa av föräldrarna beskrev att de bara upplevde begränsningar och förbud 

i relation till kosten. Ett gemensamt mål för mödrar och fäder var att minimera 

restriktionerna för att uppnå så normal kost som möjligt. De upplevde det svårt att 

hitta tid och inspiration till matlagning. Främst mödrarna upplevde problem med 

kostanpassningen. De beskrev att de kände sig bundna till köket och överväldigade av 
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alla krav på anpassningen av kosten (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 

2013; Wennick, Lundqvist och Hallström 2009).   

Att uppleva känslomässiga svårigheter 

Föräldrarna upplevde olika känslor med psykosociala konsekvenser som ofta doldes i 

familjelivets upptagenhet. De kände sorg över att ha förlorat det friska barnet och 

förlust över den familj de tidigare var. De kände sig dock inte ständigt nedstämda 

men vissa situationer som sjukhusinläggningar, injektioner och övergång till 

ungdomsåren framkallade känslor av sorg. Känslor av sorg och empati uppstod när 

föräldrarna var tvungna att administrera insulin och mäta blodsockernivån på 

barnet. Även när barnet själv administrerade insulin framkallades dessa känslor 

(Symons et al. 2015; Marshall et al. 2009; Bowes et al. 2008). Några mödrar 

upplevde att deras föräldraroll hade förändrats på grund av att de efter barnets 

insjuknande dagligen behövde vårda och göra illa sitt barn genom 

blodsockermätningar och injektioner (Marshall et al. 2009).   

Flera mödrar beskrev att de upplevde tidspress. En mor beskrev att hon kände sig 

som en dålig förälder om hon inte lyckades vara punktlig när det gällde måltider 

(Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013). Vissa föräldrar beskrev att de 

upplevde att de hade svikit sitt barn och kände sig som dåliga föräldrar om HbA1c-

värdet inte hade förbättrats när de var på vårdkontroller (Lawton et al. 2015a). 

Skuldkänslor och höga krav var vanligt hos mödrarna medan fäderna inte uppgav 

några skuldkänslor (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013). I en annan 

studie uppgav två fäder att skuldkänslor uppkom när de ägnade tid åt egna aktiviteter 

och för en stund inte oroade sig över barnen och deras sjukdom (Bowes et al. 2008). 

Föräldrarna var oroliga över att barnet skulle hamna i insulinkoma trots att det för de 

flesta barnen inte hade hänt tidigare. Denna oro ökade nattetid (Wennick, Lundqvist 

och Hallström 2009; Wennick och Hallström 2007). De oroade sig ständigt över 

hypo- och hyperglykemiska perioder och dess effekter på barnets skolgång, 

ungdomsår och risken för framtidiga komplikationer (Symons et al. 2015). Andra 

föräldrar beskrev att de inte kände en konstant oro över barnets risk att utveckla 

komplikationer men de kände sig ändå bekymrade och ledsna över barnets framtida 

hälsa (Bowes et al. 2008). Mödrarna beskrev att de kände en konstant oro över att 

tappa kontrollen och att inte kunna kontrollera framtida reaktioner hos barnet 

(Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013). Några mödrar beskrev en känsla 
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av orättvisa eftersom de upplevde att oavsett hur mycket de försökte hålla barnets 

blodsocker på en bra nivå fanns det ändå risk för framtida komplikationer (Wennick 

och Hallström 2007). Många föräldrar sökte information på internet som ett sätt att 

hantera sjukdomens påverkan. Informationen som de hittade om komplikationer och 

andra diabetesrelaterade problem gjorde att de kände sig mer stressade och oroliga 

(Boogerd et al. 2015).  

Att försöka behålla det normala 

Vanliga vardagliga aktiviteter som övernattningar, att leka med andra barn, äta på 

restaurang och åka på resor utan föräldrars närvaro beskrevs av föräldrarna som 

problematiskt och något som påverkade både föräldrar och barn. Övernattningar 

skapade ångest hos föräldrarna eftersom de inte kände sig säkra på att barnet var 

tryggt i någon annans hem. Några mödrar följde med på skolresor för att vara säkra 

på att barnen skulle må bra. Föräldrarna upplevde att de var tvungna att ta en risk 

när barnet skulle vara på födelsedagskalas och när andra satt barnvakt (Symons et al. 

2015; Smaldone och Ritholz 2012; Nurmi och Stieber-Roger 2012).  

Utmaningen med T1D i relation till fysisk aktivitet skapade osäkerhet hos 

föräldrarna. Mycket ansträngning krävdes av föräldrarna för att förstå, förebygga och 

behandla det oförutsägbara blodsockervärdet när barnet utövade någon form av 

fysisk aktivitet (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013).  

Föräldrarna hade erfarit att vissa personer i deras omgivning hade åsikter om 

insulinadministrering på allmän plats. Föräldrarna ansåg att deras barn skulle 

behandlas som alla andra barn och inte behöva gå iväg för att få sitt insulin (Nurmi 

och Stieber-Roger 2012). Mödrarna blev irriterade när personer i deras omgivning 

kallade deras barn för ”en diabetiker” istället för ”en person med diabetes” (Wennick 

och Hallström 2007) 

Föräldrarnas oro ökade när barnet kom in i ungdomsåren. De upplevde sitt 

föräldraskap som ambivalent eftersom de dels kände ett stort ansvar för sjukdomen 

men samtidigt kände att de behövde lämna över ansvar till barnet. De hade ett behov 

av kontroll gällande blodsocker, mat och insulin men förstod samtidigt vikten av att 

låta barnet ta ansvar för att kunna bli självständig (Smaldone och Ritholz 2012; 

Marshall et al. 2009; Wennick, Lundqvist och Hallström 2009; Wennick och 

Hallström 2007). 
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Att få sömnen påverkad 

Föräldrarna hjälpte barnet med blodsockermätningar en eller flera gånger varje natt 

(Wennick, Lundqvist och Hallström 2009). Att kliva upp på natten beskrevs främst 

av mödrarna som energikrävande. Föräldrarna försökte dela på ansvaret men 

mödrarna upplevde det svårt att släppa kontrollen när fäderna skulle göra 

mätningarna. De beskrev att det påminde om spädbarnsperioden med nattlig amning 

(Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013).   

Att uppleva att relationer förändras 

I resultatet framkom att alla relationer inom familjen påverkades av barnets 

sjukdom. Fördelningen av ansvar mellan föräldrarna i vardagen gällande barnets T1D 

varierade mellan olika familjer. Det var ofta mödrarna som tog huvudansvaret. 

Följande subkategorier framkom; Att uppleva en förändrad relation till medföräldern 

samt Att uppleva en förändrad relation till barnet. 

Att uppleva en förändrad relation till medföräldern  

Alla föräldrar bekräftade att sjukdomen hade påverkan på alla individuella 

familjemedlemmar och deras relationer till varandra. Föräldrarna beskrev att de 

ständigt hade ett behov av att hålla varandra informerade om frågor gällande barnets 

mående relaterat till sjukdomen. Det ständiga informationsutbytet ansågs av 

föräldrarna vara nödvändigt och det hade för det mesta en positiv påverkan på deras 

relation (Symons et al. 2015). Föräldrarna kände sig stärkta i relationen till varandra 

genom att se barnets diabetes som sitt gemensamma projekt där de både hade som 

mål att förbättra barnets mående (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013). 

Vissa föräldrar kunde inte utveckla ett bra samarbete och beskrev att det hade slitit 

på deras äktenskap (Smaldone och Ritholz 2011). Några föräldrar kände sig ensamma 

med sin oro och det var inte alltid deras partner som gav dem emotionellt stöd. Vissa 

av mödrarna berättade att de bara delade de känslor angående barnets diabetes som 

de trodde att partnern kunde hantera. Några år efter diagnosen hade vissa föräldrar 

fortfarande inte pratat med varandra om känslorna relaterade till barnets 

insjuknande i T1D. En del av mödrarna uttryckte att de kände sig besvikna på sin 

partners brist på involvering i barnets diabetes. Detta hade lett till skilsmässa i några 

relationer (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013; Bowes et al. 2008).  
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Fördelningen av ansvaret varierade i olika familjer. De föräldrar som var skilda och 

hade delad vårdnad hade oftast en mer jämn fördelning av ansvaret gällande barnets 

diabetes jämfört med de föräldrar som var gifta. Många av mödrarna kände ett större 

behov av att diskutera och få bekräftelse angående beslut när det gällde 

diabetesvården jämfört med fäderna. Flera av fäderna beskrev att de hade stor tillit 

till mödrarnas förmågor vilket enligt dem kunde leda till de hamnade i en 

assisterande roll (Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson 2013).  

Att uppleva en förändrad relation till barnet 

Särskilt mödrar beskrev livet efter barnets diagnos som att de fick återuppleva 

spädbarnsperioden. De kände ett starkare band till barnet med T1D jämfört med 

barnets syskon vilket berodde på barnets stärkta behov av föräldrarnas omsorg 

(Wennick, Lundqvist och Hallström 2009).  

När föräldrarna var på diabetesrådgivning beskrev de att de kände sig begränsade när 

barnet var närvarande. De upplevde att de behövde vara starka och ville inte visa sig 

sårbara inför barnet. För att skydda barnet från oro och stress undvek de att ställa 

frågor angående barnets risk för framtida komplikationer (Lawton et al. 2015a).  

Då barnet blev äldre märkte föräldrarna att barnet kunde ta större ansvar för 

diabetesbehandlingen vilket gjorde att föräldrarna blev mindre involverade (Boogerd 

et al. 2015; Marshall et al. 2009; Wennick och Hallström 2007). Mödrar till barn som 

insjuknat i tidig ålder tyckte att det var svårt att överlåta diabetesvården till barnet 

när barnet blev tonårig. En mor beskrev att tiden då barnet var tonåring var turbulent 

och sa att det hade varit påfrestande för deras relation. Mödrarna hade sedan barnets 

diagnos haft ett högt engagemang kring sjukdomen och när barnet blev mer 

självständigt kände de att de tappade kontrollen. Denna kontrollförlust ökade då 

barnet övergick till vuxenvården. Några mödrar kände sig utelämnade och inte längre 

delaktiga i besluten gällande barnets sjukdom (Bowes et al 2008).   

Att uppleva stöd och brist på stöd från andra 

I resultatet framkom att föräldrarna inte alltid fick det stöd de önskade och behövde 

från omgivningen och från vårdpersonal för att kunna hantera vardagen med T1D. De 

subkategorier som framkom var; Att uppleva stöd och brist på stöd från omgivningen 

samt Att uppleva stöd och brist på stöd från vården. 
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Att uppleva stöd och brist på stöd från omgivningen 

Föräldrarna beskrev att de höll sjukdomen inom familjen för att personer i deras 

omgivning upplevdes ha brist på förståelse över hur sjukdomen påverkade familjen. 

De kände frustration över bristen på förståelse från andra angående 

diabetesbehandlingen. De beskrev även att de kände sig dömda och kritiserade över 

sin förmåga att vårda barnet. Föräldrarna kände sig inte tillräckligt stöttade av 

vänner och familj och upplevde att personer i deras omgivning hade svårt att anpassa 

sig efter barnets diabetes och behandling (Boogerd et al. 2015; Symons et al. 2015; 

Wennick, Lundqvist och Hallström 2009). Mödrarna uppgav att vänner och bekanta 

ofta förväxlade T1D med typ 2-diabetes och att de trodde att barnets sjukdom var 

orsakat av för mycket sötsaker (Wennick och Hallström 2007). Flera föräldrar 

uppgav att släktingar ofta inte ville vara barnvakt på grund av rädsla och okunskap 

om insulinhantering samt rädsla över barnets reaktioner på insulinbehandlingen 

(Smaldone och Ritholz 2011). Föräldrarna upplevde att barnet med T1D blev mer 

socialt isolerad och fick färre möjligheter att spendera egen tid med sina mor- och 

farföräldrar jämfört med sina syskon (Symons et al. 2015).  

Föräldrarna uppgav att de försökte skydda barnet från att bli illa behandlad. De stod 

upp för barnet när andra inte förstod barnets diabetesrelaterade behov. För att 

skydda barnet från att hamna i situationer med negativ social påverkan och från 

akuta diabeteskomplikationer kände föräldrarna att de behövde informera skolans 

personal. Flera föräldrar gav information om symtom på hypo- och hyperglykemi till 

både elever och personal för att förebygga akuta situationer (Nurmi och Stieber-

Roger 2012).  

När barnet skulle börja skolan var föräldrarna oroade över personalens kompetens 

gällande diabetesvården och om deras barn skulle accepteras i skolan. Upplevelsen av 

stöd från skolan varierade hos föräldrar. En del upplevde bra stöd och att de kunde 

lita på personalen. En mor beskrev att personalen inte förstod oförutsägbarheten 

med sjukdomen och berättade att de ville att hon skulle skriva ner information om 

alla situationer som skulle kunna uppstå, vilket hon ansåg omöjligt (Smaldone och 

Ritholz 2011). Några föräldrar kände ett bra stöd från barnets skola och uppgav att 

skolan hade extrapersonal som övervakade barnet och hade regelbunden kontakt 

med föräldrarna (Nurmi och Stieber-Roger 2012). 
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Att träffa andra familjer som levde med T1D beskrevs av flera föräldrar som något 

som fick dem att känna samhörighet. De kunde dela sin erfarenhet av att leva med ett 

barn med diabetes och dess vardagspåverkan i mötet med andra familjer, vilket 

ansågs viktigt (Nurmi och Stieber-Roger 2012). De flesta mödrarna upplevde att 

deltagandet i en stödgrupp fick dem att känna sig förstådda för första gången. De 

uppskattade att kunna dela sina upplevelser med andra och känslan av ensamhet i 

föräldraskapet minskade. Fäderna beskrev att de inte hade samma användning för 

stödgrupperna och att de främst gick dit för att de upplevde att deras fruar behövde 

stöd. De beskrev att de upplevde det svårt att lyssna på andra föräldrars berättelser 

eftersom det kunde öka deras oro (Smaldone och Ritholz 2012). I en annan studie 

ansåg föräldrarna att stödgrupperna inte hjälpte dem och många valde att inte gå dit. 

De som gick till stödgrupperna kände att det kunde hjälpa att dela 

vardagserfarenheter med andra föräldrar (Bowes et al. 2008). Några föräldrar tyckte 

att stödgrupperna var ett bra komplement till stödet de fick från diabetesteamen 

eftersom de fick möjlighet att prata med föräldrar med liknande erfarenheter och hur 

de hade hanterat olika vardagssituationer och akuta situationer (Boogerd et al. 2015) 

Att uppleva stöd och brist på stöd från vården 

Kontakten och tillgängligheten till diabetesteamet skapade trygghet och beskrevs som 

viktig. En mor ansåg att stödet från diabetesteamet var nödvändig i början av barnets 

diagnos eftersom hon ansåg att anpassningen till barnets sjukdom skulle ta tid. Vissa 

diabetesteam var tillgängliga dygnet runt vilket gjorde att föräldrarna kände sig 

trygga. Diabetesteamet behövdes för assistans i vardagen men främst för att ge 

föräldrarna bekräftelse på att de hanterade barnets sjukdom på ett bra sätt 

(Smaldone och Ritholz 2011; Wennick, Lundqvist och Hallström 2009). Föräldrarna 

upplevde att diabetesteamet var de enda de kunde prata med om sjukdomen. De 

ansåg att sjukdomen hade förändrat deras liv och vardag och tyckte därför att 

specialiststöd behövdes. De uppskattade när vårdpersonalen tog upp ämnen som 

hade med vardagen att göra, även om de själva ofta fick ta initiativ till ämnet. De 

önskade att vårdpersonalen skulle ha detta som rutinfrågor (Boogerd et al. 2015). 

Några föräldrar i en studie upplevde ett behov av känslomässigt stöd, men ansåg att 

de inte fick det från hälso- och sjukvården. De hade olika åsikter om när detta stöd 

skulle sättas in. Vissa ansåg att det skulle erbjudas direkt efter diagnosen, andra 
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något senare och en del av dem tyckte att stödet skulle vara pågående (Bowes et al. 

2008).  

Föräldrar i en studie beskrev att vårdpersonalen ofta använde ett medicinskt språk 

med termer som de inte förstod när de gav information till dem. Det resulterade i att 

föräldrarna kunde lämna rådgivningen med obesvarade frågor och osäkerhet 

angående den behandling och de råd som hade diskuterats och sedan skulle 

appliceras i vardagen. Detta fick föräldrarna att känna att deras behov av stöd inte 

hade tillgodosetts (Lawton et al. 2015a).  

Att gå på diabetesrådgivning uppfattades av många föräldrar som 

ångestframkallande. De var oroade över att bli tillrättavisade eller dömda av 

vårdpersonalen om barnets blodsockervärden inte uppnådde målvärdet (Symons et 

al. 2015; Lawton et al. 2015a). Föräldrarna upplevde HbA1c-värdet som en 

bekräftelse på hur väl de hade lyckats med sitt ansvar gällande behandlingen. De 

upplevde att vårdpersonalen aldrig var helt nöjda med deras ansträngning gällande 

hanteringen av barnet diabetes (Wennick och Hallström 2007). Under 

rådgivningarna hade föräldrarna svårt att koncentrera sig och ta in information på 

grund av nervositeten och ångesten över vad blodsockervärdena skulle visa. Därför 

önskade de skriftlig information att ta med sig hem efter rådgivningarna (Lawton et 

al. 2015a).  

Föräldrarna ansåg det svårt att veta hur de skulle applicera vetenskapliga resultat till 

sin vardag och önskade därför att vårdpersonal skulle hjälpa dem att förstå 

uppdaterad vetenskaplig forskning om T1D (Boogerd et al. 2015).  

När föräldrarna upplevde att barnets behandling inte var helt individuellt anpassad 

till barnets önskan och behov ändrade de själva behandlingsmålen för att balansen 

mellan blodsockervärdena och barnets livskvalitet skulle bli så bra som möjligt. Det 

viktigaste med rådgivningen var enligt föräldrarna att vårdteamet gav eniga råd. 

Deras erfarenhet av att få olika råd från olika vårdpersonal ökade deras osäkerhet 

gällande behandlingen (Boogerd et al. 2015). Många av de föräldrar som gick till 

större kliniker kände att deras barn bara sågs som en siffra och berättade att de fick 

träffa olika personal som gav olika råd och rekommendationer. De föräldrar som gick 

till mindre kliniker uppgav istället att de fick bra råd från vårdpersonalen eftersom de 

kände både barnet, familjen och familjens omständigheter. De fick individuella råd 
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och rekommendationer. Råden beskrevs lättare att följa då de var skräddarsydda och 

anpassade till familjens situation (Lawton et al. 2015a). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa påverkan på vardagen hos föräldrar som 

vårdar ett barn med typ 1-diabetes. Upplevelsen av att behöva anpassa sig till 

sjukdomen framkom som ett genomgående tema i resultatet.  

Att behöva rätta sig efter sjukdomen 

I föreliggande litteraturstudie framkom att föräldrarna upplevde att sjukdomen och 

dess behandling hade påverkan på alla aspekter av familjelivet. De kände att de 

behövde rätta sig efter sjukdomen vilket resulterade i att deras vardag förändrades. 

Likande upplevelser sågs hos föräldrar till barn med astma i en studie av Cashin, 

Small och Solberg (2008) där föräldrarna upplevde att familjen ständigt behövde ta 

hänsyn till barnets sjukdom. När aktiviteter planerades var de tvungna att ta hänsyn 

till vilka ämnen som skulle kunna utlösa ett astmaanfall. Även i Darcy et al. (2014) 

studie ansåg föräldrarna att livet i hemmet förändrades efter barnets insjuknande i 

cancer och att det behövdes två vuxna för att få vardagen att fungera. I en studie av 

Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayard (2006) där enbart fäder till barn med T1D 

medverkade beskrev fäderna att de ständigt behövde vara vaksamma och ta hänsyn 

till diabetesvården. Vardagliga uppgifter som de behövde ta ansvar för var bland 

annat matplanering, övervakning av blodsocker både dag- och nattid, 

insulininjektioner, skolfrågor och övervakning av barnets aktiviteter. En reflektion 

utifrån ovanstående är att föräldrarnas och familjens vardagsliv påverkas oavsett 

vilken kronisk sjukdom barnet har. 

Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdad (FFO) är en övergripande benämning som fokuserar på 

familjens betydelse för individens upplevelse av sjukdom och ohälsa. FFO innefattar 

familjerelaterad och familjecentrerad omvårdad. I den familjerelaterade 

omvårdnaden sätts patienten eller den närstående i fokus och de övriga utgör en 

kontext. I den familjecentrerade omvårdnaden ses familjen som ett system där de 

tillsammans är större än delarna. 
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Ett systemiskt förhållningssätt utgör grunden för FFO. FFO utgår från att helheten är 

mer än summan av delarna, vilket innebär att en förändring hos en familjemedlem 

påverkar hela familjen. I det systemiska förhållningssättet förskjuts fokus från 

personen till familjen och från diagnosen till relationerna och samspelet (Benzein, 

Hagberg och Saveman 2012a, 24-32). För att kunna möta familjen på systemiska 

grunder krävs ett icke-hierarkiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan, patienten och 

övriga familjemedlemmar ses som jämbördiga och delaktiga partners där allas 

kompetenser har lika stor betydelse. Genom detta förhållningssätt kan de styrkor och 

resurser som finns att tillgå inom familjen tillvaratas. Samtal med familjen avser att 

skapa en samverkande relation där sjuksköterskan och familjen tillsammans 

bestämmer vad samtalet ska fokusera på (Benzein, Hagberg och Saveman 2012b, 48-

51). I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att barnets diagnos påverkade 

föräldrarna och hela familjen på olika sätt. En reflektion utifrån ovanstående är att 

sjuksköterskan bör se och möta hela familjen för att bättre förstå hur en sjukdom kan 

påverka vardagslivet hos personen med sjukdomen och dess familjemedlemmar. 

Genom att möta hela familjen på ett icke-hieratiskt sätt kan de resurser och förmågor 

som enskilda familjemedlemmar har stärkas och tillvaratas. När sjuksköterskan 

möter hela familjen på ett icke-hieratiskt sätt kan det göra att familjemedlemmarna 

får möjlighet att själva ta upp problem och ämnen som de upplever viktiga att 

samtala om och få rådgivning över.  

Under litteraturstudiens subkategori Att uppleva känslomässiga svårigheter framkom 

att föräldrarna ofta upplevde olika känslor som skuldkänslor och oro för framtiden. 

En studie av Akobeng et al. (1999) beskrev att många föräldrar till barn med 

inflammatorisk tarmsjukdom upplevde oro över hur barnets framtid skulle påverkas 

av sjukdomen. Oro inför barnets framtid sågs även hos föräldrar till barn med 

kronisk lungsjukdom (Bray, Shaw och Snodin 2015). I föreliggande litteraturstudies 

resultat beskrevs känslomässiga problem som skuldkänslor och oro, främst hos 

mödrarna. Även Wiedebusch et al. (2010) fann att mödrarna hade mer 

känslomässiga svårigheter och en högre oro inför framtiden än fäderna. En reflektion 

utifrån ovanstående är att mödrarnas känslomässiga svårigheter kan bero på att de 

ofta tar ett större ansvar för barnets sjukdom och behandling.  
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Att uppleva att relationer förändras 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att relationen mellan föräldrarna 

och även relationen till barnet förändrades av barnets sjukdom. I en studie av Tong et 

al. (2009) upplevde föräldrarna spänning och konflikter i början av barnets sjukdom 

men upplevde med tiden att deras relation blev starkare. Alla mödrar i en studie av 

Russell et al. (2016) uttryckte att fäderna till barn med olika kroniska sjukdomar 

hade ett beteende av förnekande av sjukdomens allvar. Vissa av mödrarna trodde att 

skillnaden i synen på allvaret i barnets sjukdom berodde på att männen ville uttrycka 

sin maskulinitet. De flesta fäderna i Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayard (2006) 

studie ansåg sig vara delaktiga i barnets diabetesvård. De ansåg dock att mödrarna 

hade huvudansvaret eftersom det var mödrarna som planerade och hade mest 

kontroll över barnets T1D. Föreliggande litteraturstudies resultat visade att de flesta 

kvinnorna tog huvudansvaret i föräldraskapet medan männen ofta tog en mer 

assisterande roll. En reflektion är att detta kan bero på att kvinnan påverkas av de 

sociala normer som finns i samhället om vad som ses som manliga och kvinnliga 

egenskaper. På grund av detta förväntas av kvinnan att hon utvecklar moderliga 

egenskaper (jfr Hirdman 2001, 39, 55, 162-163). En reflektion utifrån detta är att 

sjuksköterskan bör försöka involvera fäderna mer i barnets sjukdom för att 

föräldrarna på detta sätt lättare ska kunna dela på ansvaret av vårdandet.  

Att uppleva stöd och brist på stöd från andra 

Under litteraturstudiens subkategori Att uppleva stöd och brist på stöd från vården 

sågs att vårdens lättillgänglighet skapade trygghet. Vårdens lättillgänglighet framkom 

även i Cashin, Small och Solbergs (2008) studie som en viktig trygghetsfaktor och 

som något som skapade förtroende hos föräldrar till barn med andra kroniska 

sjukdomar. En reflektion utifrån detta är att det kan vara svårt att uppnå denna 

lättillgänglighet beroende av var i landet familjerna är bosatta då till exempel mindre 

städer kan sakna specialistteam. Detta kan vara ett hinder för lika vård på lika villkor. 

Föräldrarna i föreliggande litteraturstudies resultat upplevde många gånger 

vårdpersonalens information om sjukdomen som svår att förstå och lämnade ofta 

diabetesrådgivningen med obesvarade frågor. Olika stort behov av information sågs i 

studier av Darcy et al. (2014) och George et al. (2006) där vissa föräldrar till barn 

med andra kroniska sjukdomar ansåg att de fick för mycket information medan andra 

upplevde ett behov av mer information. En reflektion utifrån detta är att 
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informationen inte var familjefokuserad eftersom hänsyn inte togs till föräldrarnas 

behov av individanpassad information. 

Modell för omvårdnad 

Enligt modell för omvårdnad (Umeå universitet 2015) bör familj och närstående 

involveras i vården eftersom de ofta är viktiga för patienten. Närstående kan vara en 

resurs för personen som vårdas. Även de närstående kan behöva stöd. Den 

närstående kan känna sig bekräftad och som en viktig resurs i vården när hen ses som 

en egen individ. För att ha en familjecentrerad hållning i vårdandet bör närstående 

och patient ses som en enhet som inte bör skiljas åt då både patienten och de 

närstående är experter på sina liv.  

I Crespo et al. (2016) studie ansåg föräldrar till barn med cancer att vård som var mer 

familjecentrerad gav en lägre vårdgivarbörda. Under litteraturstudiens subkategori 

Att uppleva brist på och behov av stöd från vården framkom att föräldrarna upplevde 

att när barnet fick individuellt anpassad vård var råden lättare att följa. Kontinuiteten 

av vårdpersonal och att vårdpersonalen kände barnet, familjen och dess 

omständigheter resulterade i individuellt anpassad vård. En studie av Jönsson, 

Hallström och Lundqvist (2012) visade att föräldrar till barn med T1D uppskattade 

när vårdpersonalens undervisning om sjukdomen var individuellt anpassad till 

familjen och när de fick stöd att klara hanteringen av vardagslivet. I Lawton et al. 

(2015b) studie upplevde föräldrar till barn med T1D att vårdpersonal många gånger 

saknade förståelse för faktorer som försvårade att hålla blodsockret inom målvärdet. 

Det önskade att vårdpersonalen skulle vara med empatiska och ge mer individuella 

råd. En reflektion utifrån detta är att fler föräldrar till barn med kroniska sjukdomar 

skulle kunna uppskatta råd anpassade till barnet och hela familjens omständigheter.   

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt ger en uppfattning om befintlig forskning som tidigare studerats 

inom ett särskilt område (Friberg 2012, 133). Inom det valda området fanns många 

empiriska studier. Av det skälet var en litteraturstudie relevant att göra. Med denna 

litteraturstudie har författarna försökt att ge en nyanserad och uppdaterad bild av 

hur det är att vårda ett barn med T1D. Litteraturstudien är baserad på kvalitativa 

artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 54) beskriver kvalitativa studier 

helheten istället för orsaker och samband.    
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I sökningen har tre databaser använts för att hitta relevanta artiklar som svarade på 

syftet. Att använda flera databaser i sökningen kan enligt Henricson (2012, 473) 

stärka arbetets trovärdighet. Hälften av artiklarna som användes söktes genom 

databasen Cinahl som enligt Karlsson (2012, 97) är en av de främsta databaserna 

inom området omvårdnad. Fler databaser både inom och utanför området 

omvårdnad hade kunnat användas för att ge fler relevanta artiklar eftersom syftet var 

att belysa föräldrars vardag. Dock eftersom sökningarna som gjordes i såväl SveMed+ 

som SwePub inte gav några relevanta resultat valde författarna att fokusera på 

artiklarna som söktes fram i Cinahl, PubMed och Scopus.  

Det är viktigt att beskriva vilka urvalskriterier som har används i en litteraturstudie 

eftersom det ökar innehållsvaliditeten (Wallengren och Henricsson 2012, 489). När 

författarna började söka artiklar var sökningen bred men begränsades med den 

booleska termen AND. Eftersom sökningen ansågs för bred begränsades 

publikationsåren till de senaste 10 åren (jfr Karlsson 2012, 109). Begränsningen 

gjordes även för att den aktuella forskningen skulle framgå. Begränsningen i tid kan 

ha medfört att artiklar som publicerats tidigare än 2006 men svarade på 

litteraturstudiens syfte uteblev. För att få tillgång till många empiriska studier och för 

att få en bred sökning användes enbart engelska sökord (jfr Östlundh 2012, 76).  

En avgränsning till västerländsk kontext gjordes i sökningarna för att levnadssättet 

skulle likna det svenska. Även om länderna i studierna har västerländsk kontext kan 

kulturen skilja sig åt vilket kan ha påverkat resultatet. Det som kan skilja sig i 

kulturerna är till exempel graden jämställdhet mellan föräldrarna och sjukvårdens 

tillgänglighet, försäkringsvillkor, rutiner vid diabetes samt vilket stöd föräldrarna får. 

Författarna anser dock att resultatet i de olika studierna har liknat varandra trots att 

de gjorts i olika länder. De tre svenska studierna som ingick i litteraturstudien anses 

av författarna inte skilja sig avsevärt mycket från de andra studierna som var gjorda i 

Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland och USA. Av dessa skäl anser 

författarna att resultatet är överförbart till svensk kontext.  

Litteraturstudiens resultat innehåller endast tio artiklar vilket kan ses som en 

svaghet. Att endast tio artiklar inkluderades kan bero på det relativt smala syftet och 

begränsningarna som gjordes. Några av artiklarna har haft en något missvisande titel 

men har ändå svarat på syftet i resultatet och därför inkluderats. Flera av artiklarna 

som lästes svarade delvis på syftet men innehöll till stor del annat än 
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vardagspåverkan och valdes därför bort. Författarna valde även bort artiklar med 

både barn och föräldrar där det var svårt att skilja på vems perspektiv som beskrevs. 

Marshall et al. (2009), Wennick, Lundkvist och Hallström (2009) samt Wennick och 

Hallström (2007) studier inkluderades trots att de innehöll både barns och föräldrars 

perspektiv. Studiernas tydliga indelning gjorde det dock lätt att skilja på vems 

perspektiv som beskrevs vilket gjorde det enkelt att exkludera barnens perspektiv.  

Något som kan ha haft påverkan på litteraturstudiens resultat är att fler mödrar än 

fäder har deltagit i studierna. Det kan ha gjort att mödrarnas perspektiv framkommit 

i större utsträckning än fädernas. De flesta studier som har lästs har visat liknande 

resultat gällande fördelningen inom föräldraskapet och därför anser författarna att en 

rättvis bild ändå har framkommit.  

Författarna använde sig av SBUs granskningsmall och granskade först artiklarna 

enskilt och gick sedan noggrant igenom granskningarna tillsammans för att stärka 

reliabiliteten (jfr Henricsson 2012, 473-474). En svaghet med att använda denna 

granskningsmall var att författarna själva fick avgöra kvalitetsnivån då ingen 

poängskala fanns för att avgöra om artiklarna uppnådde medelhög och hög kvalitet. 

Då ingen av författarna tidigare har granskat artiklar kan detta ha påverkat resultatet. 

Enligt SBU (2013, 41) kan det i praktiken vara svårt att besvara frågorna i SBUs 

granskningsmall och informationen kan vara otydlig. På grund av detta är det viktigt 

att tillsammans reda ut otydligheter och fundera över hur frågorna tolkas.  

För att analysen skulle uppnå en god kvalitet följdes Fribergs (2012, 140-141) 

instruktioner. Under hela analysprocessen hölls språket på engelska för att undvika 

felaktig översättning. Några av de engelska ord som framkom i resultatet kunde inte 

översättas till ett likvärdigt svenskt ord. Detta och att författarnas modersmål inte är 

engelska kan ha påverkat resultatet då missförstånd i tolkningen kan ha skett.    

Författarna anser att det relevanta i artiklarnas resultat som svarade på syftet har 

framkommit eftersom författarna var väl insatta i artiklarna innan analysprocessen 

började och därefter samarbetade under hela analysprocessen. Även resultatdelen 

gjordes gemensamt för att lyfta fram det relevanta i artiklarna och för att undvika 

felaktiga tolkningar.  
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Forskningsetisk diskussion 

Att hantera sin förförståelse genom att reflektera över dess betydelse stärker studiens 

pålitlighet (Priebe och Landström 2012, 46). Författarna hade innan 

litteraturstudiens början en begränsad kunskap och liten förförståelse inom ämnet. 

Förförståelsen kan ha fördjupats av studierna som söktes till bakgrunden där ett 

bredare perspektiv gavs. För att undvika att författarnas egna åsikter och värderingar 

skulle ha påverkan på resultatet diskuterade inte sådana när resultatet skrevs. 

Alla delar i studiernas resultatdelar har redovisats i föreliggande litteraturstudies 

resultat förutom i studierna med både föräldrar och barn. Där användes endast 

föräldrarnas perspektiv. 

Författarna har tagit hänsyn till att deltagarna i Smaldone och Ritholz (2011) studie 

fick betalt för att delta. Det kan ha påverkat deras resultat då deltagarna kan ha haft 

detta som främsta skäl för deltagandet och deras trovärdighet kan ha påverkats av 

detta. Föräldrar med god ekonomi kan ha valt att inte delta i studien. Då belöningen 

enbart var en mindre summa anser författarna att detta inte bör ha påverkat studiens 

resultat i stor utsträckning. 

Deltagarna i Symons et al. (2015), Marshall et al. (2009) och Bowes et al. (2008) 

studier som ingick i föreliggande litteraturstudies resultat valdes ut med 

bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod är enligt SBU (2013, 87) inte meningsfull 

eller strategiskt och anses vara den minst önskvärda. Författarna anser att detta 

skulle kunna ha påverkat föreliggande litteraturstudies resultat då dessa deltagare 

inte varit slumpmässigt utvalda utan valts ut enligt forskarnas egna val.  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är etisk granskning, konfidentialitet och 

frivilligt deltagande tre viktiga delar i god forskningsetik. Alla studier som 

föreliggande litteraturstudies resultat baseras på har varit etiskt granskade och 

godkända av etiska kommittéer eller motsvarande. Frivilligt deltagande har 

framkommit i alla studier. I studierna har materialets hantering inte tydligt 

framkommit men då de var etiskt godkända bör hanteringen ändå ha varit 

konfidentiell. 
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Konklusion  

Föreliggande litteraturstudies resultat visar att föräldrar som vårdar ett barn med 

T1D upplever att sjukdomen påverkar hela vardagen. Planeringen i vardagen behövde 

anpassas efter barnets sjukdom, relationerna inom familjen påverkades både negativt 

och positivt av sjukdomen och föräldrarna upplevde både stöd och brist på stöd i 

hanteringen av T1D i vardagen. Flera föräldrar beskrev att de uppskattade när 

vårdpersonal samtalade om vardagsproblem och önskade att detta skulle vara 

rutinfrågor vid diabetesrådgivningen. 

Enligt familjefokuserad omvårdnad påverkar en förändring hos en familjemedlem 

hela familjen. I föreliggande litteraturstudies resultat beskrivs detta av föräldrarna 

som upplevde att sjukdomen förändrade hela familjens vardagsliv. Många av 

föräldrarna beskrev att de uppskattade när vårdpersonal kände till hela familjens 

omständigheter eftersom det ledde till att vårdpersonalen gav individuellt anpassade 

råd. Föräldrarna upplevde dessa individuella råd lättare att följa. Av föreliggande 

litteraturstudies resultat samt familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan bättre 

förstå behovet av familjefokuserad vård. Även modell för omvårdnad visar vikten av 

att se hela familjen när en familjemedlem behöver vård.  

Sjuksköterskans medvetenhet om vanliga problem och svårigheter som uppstår i 

vardagen av T1D kan göra att hen lättare ser problemen och kopplar in annan 

profession om behoven sträcker sig utanför sjuksköterskans ansvarsområde.   

Mer forskning om både föräldrars och familjers behov av familjefokuserad vård 

behövs. Detta för att sjuksköterskan lättare ska kunna bemöta hela familjen. Även 

mer forskning om de könsskillnader som framkom i föräldraskapet skulle behövas för 

att sjuksköterskan ska kunna ge ett mer jämlikt bemötande till föräldrarna. 
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Bilaga 1. Tabell 2. Sökningar och urval  

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 * 
(dubbletter) 
 

Urval 2 ** 
 

Urval 3 *** 
 

Urval4 **** 

16-03-17 SveMed+ Diabetes type 1 

AND Parents AND 

Everyday life 

 

Peer-reviewed   0 0 0 0 0 

16-03-17 SveMed+ Diabetes type 1 

AND Parents AND 

experience 

 

Peer-reviewed  3 0 0 0 0 

16-03-17 SwePub Diabetes type 1 

AND daily living 

AND parents 

 

English 2 0 0 0 0 

16-03-17 SwePub Diabetes type 1 

AND everyday life 

AND parents 

 

English 9 0 0 0 0 

16-03-17 Cinahl Diabetes type 1 

AND parents 

 

Peer-reviewed  

English 

728 0 0 0 0 

16-03-18 Cinahl Diabetes type 1 

AND living Parents 

Nursing journal  

Peer-reviewed 

2006-2015 

English 

38 3 3 0 0 

16-03-18 Cinahl Diabetes type 1 

AND living AND 

experience 

Nursing journal  

Peer-reviewed 

2006-2015 

English 

55 3 3 3 1 

16-03-18 Cinahl Diabetes type 1 

AND Living AND 

Parents 

Nursing journal  

Peer-reviewed 

2006-2015 

English 

23 2 2 2 2 

16-03-18 Cinahl Diabetes type 1 

AND Parents AND 

Experience 

Nursing journal  

Peer-reviewed 

2006-2015 

English 

51 5 

(1) 

5 

(1) 

2 

(1) 

1 

(1) 



 

 
 

Bilaga 1. Tabell 2. Sökningar och urval 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 * 
(dubbletter) 
 

Urval 2 ** 
 

Urval 3 *** 
 

Urval 4**** 

16-03-19 Cinahl Diabetes type 1 

AND Experience 

AND Parenting 

AND Children 

Nursing journal  

Peer-reviewed 

2006-2015 

English 

33 5 

(2) 

 

5 

(2) 

3 

(2) 

1 

(2) 

16-04-05 PubMed Type 1 Diabetes 

AND Parents AND 

Experience 

English 

2006-2015 

77 9 

(3) 

5 

(3) 

3 

(3) 

1 

(3) 

16-04-05 PubMed Type 1 Diabetes 

AND Parents AND 

Information 

English  

2006-2015 

130 

 

11 

(2) 

9 

(2) 

4 

(2) 

1 

(2) 

16-04-08 Scopus Type 1 Diabetes 

AND Parents AND 

Everyday life 

English  

2006-2015 

 

17 3 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

16-04-08 Scopus Type 1 Diabetes 

AND Parents AND 

Daily living 

English 

2006-2015 

16 9 

(3) 

6 

(3) 

3 

(3) 

1 

(3) 

16-04-09 Scopus Type 1 Diabetes 

AND Families AND 

Experience 

Nursing, Psychology or 

Health professions  

Article 

English 

2006-2015 

80 12 

(4) 

5 

(4) 

3 

(4) 

1 

(4) 

Totalt 

 

       10 

 

*Urval 1 gjordes genom att läsa titeln för att se om den stämde överens med syftet 

**Urval 2 gjordes genom att abstraktet lästes för att få en bättre överblick om artikeln var kvalitativ och för att se om artiklarna 

fortfarande var relevanta till syftet 

***Urval 3 gjordes genom att artiklarna lästes igenom för att se om artiklarna fortfarande var relevanta till syftet 

****Urval 4 gjordes genom kvalitetsgranskning av kvarstående artiklar enligt SBUs granskningsmall 

 



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval  

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

2015 

 

Boogerd, E A. 

Maas-van 

Schaaijk, N M. 

Noordam, C. 

Marks, H J. G. 

Verhaak, C M. 

 

Nederländerna 

“Parents’ 

experiences, 

needs and 

preferences in 

pediatric 

diabetes care: 

Suggestions for 

improvement of 

care and the 

possible role of 

the Internet.” 

Att undersöka de behov 

och önskemål föräldrar 

till barn med T1D har 

angående pediatrisk 

diabetesvård och 

användande av internet i 

vården. 

Randomiserat urval. 

Föräldrar till 34 barn i 

åldern 2-12 år med T1D 

deltog.  

Föräldrarna rekryterades 

via lokala diabetes- 

sjuksköterskor. 

Sju Fokusgrupps-

intervjuer som varade 

90-150 minuter och 

spelades in. Tematisk 

innehållsanalys gjordes. 

Etiskt godkänd. 

Skräddarsydd vård, sjukdoms-

information, stödgrupper och 

vårdpersonalens tillgänglighet 

var de största behoven hos 

föräldrar. Följande kategorier 

framkom; 

Påverkan av diabetes i 

vardagslivet, 

Socialt och professionellt stöd, 

Lokalt socialt stöd, 

Engagemang och inriktning 

hos vårdpersonalen, 

Utvecklings-orienterad och 

vård styrd av efterfrågan, 

Applicerbar information om 

sjukdomen och behandlingen 

samt Tillgång till vårdteamet. 

 

Hög 

2015 

 

Lawton, J.  

Waugh, N.  

Noyes, K.  

Barnard, K.  

Harden, J.  

Bath, L. 

Stephen, J.  

Rankin, D 

 

Skottland 

“Improving 

communication 

and recall of 

information in 

paediatric 

diabetes 

consultations: a 

qualitative study 

of parents' 

experiences and 

views” 

Att finna sätt som 

pediatrisk diabetesvård 

kan förbättras på, ur 

föräldrars perspektiv, för 

att förbättra 

kommunikation, 

förståelse och kunskap 

och därmed optimera 

dessa rådgivningar. 

16 pappor och 38 

mammor till barn under 

12 år med T1D deltog. 

Skillnader i barnets ålder, 

kön, behandlingssätt och 

föräldrars civilstatus, 

anställning och utbildning 

söktes. 

Inklusionskriterier: att 

barnet skulle ha haft T1D 

minst 6 månader. 

 

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingen gjordes 

med djupintervjuer som 

varade i 2 timmar och 

spelades in. En 

ämnesguide användes. 

Data analyserades med 

induktiv tematisk 

inriktning 

Etiskt godkänd 

 

Kommunikationssätt, oro och 

svårighet att minnas 

information, dölja information 

på rådgivningen, barnets 

närvaro på rådgivningen och 

strukturella och 

organisatoriska funktioner på 

kliniker framkom som teman. 

De flesta upplevde ångest av 

att gå på rådgivningen. Många 

kände sig tillrättavisade av 

personal. 

 

Medel 

 



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 
Författare 

Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Urval  

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

2015 

 

Symons, J. 

Crawford, R.  

Isaac, D. 

Thompson, S. 

 

Nya Zeeland 

“The whole day 

revolves around 

it”: Families’ 

experiences of 

living with a child 

with Type 1 

Diabetes.” 

Att utforska föräldrarnas 

upplevelser av att leva 

med ett barn med typ 1-

diabetes (T1D) 

Deltagarna rekryterades 

med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval  från 

District Health Board i 

New Zeeland. Provet 

omfattade fem mödrar 

och fyra pappor från sex 

familjer. 

 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

forskningsmetod . 

Intervjuer med nio 

föräldrar / 

vårdnadshavare till 

ett barn i åldern 

mellan fyra och 14 år, 

som hade 

diagnostiserats med 

T1D åtminstone 12 

månader tidigare. 

Etiskt godkänd. 

 

För att beskriva erfarenheterna 

hos föräldrar till barn med T1D 

framkom fyra huvudteman: 

störningar i familjelivet ; 

inverkan på familjeförhållanden 

; de psykosociala effekterna av 

att leva med T1D; och 

anpassning till ”det nya 

normala". Resultaten avslöjade 

avsevärda nivåer av förståelse 

och stöd som krävs för att på 

ett kompetent sätt främja 

optimal diabetesvård hos barn. 

Medel 

2013 

 

Sparud-Lundin, 

C., Hallström, 

I. och 

Erlandsson, L-K 

 

Sverige 

“Challenges, 

strategies and 

gender relations 

among parents of 

children recently 

diagnosed with 

Type 1 Diabetes.” 

Att undersöka föräldrars 

process av förändringar 

och utmaningar i sina 

mönster av dagliga 

aktiviteter efter 

uppkomsten av T1D hos 

barn. Ett ytterligare syfte 

var att undersöka hur 

genusrelationer kan 

begränsa eller skapa 

funktionella strategier för 

att hantera dessa 

förändringar och 

utmaningar under 

processen att anpassa 

sig till en kronisk 

sjukdom hos ett barn. 

21 mödrar och 15 fäder 

till 23 barn med T1D 8-10 

månader efter diagnosen 

deltog. Rekryteringen 

skedde prospektivt från 

deltagarna i en 

randomiserat kontrollerad 

studie. 

Gifta, samboende och 

skilda föräldrar deltog. 

 

Kvalitativa intervjuer 

som spelades in. 

Intervjuerna varade 

mellan 20-65 

minuter. 

Kvalitativ analys 

genomfördes i 

överensstämmelse 

med principerna för 

konstant 

jämförandeanalys  

Etiskt godkänd 

 

Sjukdomen tvingade föräldrar 

att rekonstruera sina 

familjeprojekt av avseende till 

tidigare mönster vid dagliga 

aktiviteter och könsstrukturer. 

Framställdes i huvudkategorin; 

rekonstruerat familjeprojektet 

och subkategorierna; Förstärkt 

moderskap samt Anpassat 

faderskap. 

Hög 

  



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval  

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

2012 

 

Nurmi, M A. 

Stieber-Roger, K. 

 

Kanada 

“Parenting 

children living with 

Type 1 Diabetes.” 

Att undersöka 

föräldrars känsla av 

mening I förhållande till 

att vara förälder till ett 

barn med T1D. 

Föräldrar till barn 

med typ 1-diabetes 

rekryterades 

genom Diabetes 

Education och resurs 

för 

Barn och ungdomar 

(DER-CA) i Winnipeg 

och Juvenile Diabetes 

Research Foundation 

(JDRF), 

Winnipeg chapter. 

En kvalitativ  

studiedesign 

användes. Totalt 10 

intervjuer 

genomfördes med 13 

föräldrar 

till barn med typ 1-

diabetes. 

Etiskt godkänd 

Två stora kategorier framkom: 

Vara som alla andra och skydda 

barnen. 

Medel 

2011 

 

Smaldone, A.  

Ritholz, MD. 

 

USA 

“Perceptions of 

parenting children 

with Type 1 

Diabetes 

diagnosed in early 

childhood.” 

Att undersöka 

uppfattningar om 

psykosociala 

anpassningar i 

föräldraskap till barn 

med T1DM från diagnos 

genom barndomen 

Ändamålsenliga 

insamlingsmetoder 

för att hitta föräldrar 

med olika 

erfarenheter som var 

relevanta till syftet.  

14 föräldrar till 11 

barn diagnostiserade 

</=5 år sen deltog 

och rekryterades på 

ett dagläger för barn 

med diabetes. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades med 

kontentanalys. Etiskt 

godkänd 

Följande teman framkom; 

Diagnosupplevelser: frustration, 

rädsla och tvivel, Anpassning till 

diabetes samt förhandlingar vid 

utvecklingsövergångar   

En känsla av isolering beskrevs 

när föräldrarna tog hand om sitt 

barn med T1DM. Familj och 

vänner upplevdes ha minimal 

förståelse för diabetesvård. 

Föräldrarnas anpassning till 

T1DM var mer effektiv när 

ansvaret för diabetesbeslut 

delades. 

 

Medel 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval  

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

2009 

 

Wennick, A. 

Lundqvist, A. 

Hallström, I. 

 

Sverige 

”Everyday 

experience of 

families three 

years after 

diagnosis of Type 

1 Diabetes in 

children.” 

Att belysa 

vardagsupplevelser 

för 

familjemedlemmar 

tre år efter att 

barnet fått 

diagnosen T1D. 

35 familjemedlemmar från 

11 olika familjer med ett 

barn diagnos 

tiserat med T1D på ett 

universitetssjukhus i Sverige 

2003. Inklusionskriterier: 

barnet i familjen var 7 år 

eller äldre, att diagnosen var 

T1D och att familjen talade 

och förstod svenska.De 

första 12 familjerna som 

uppnådde 

inkusionskriterierna blev 

tillfrågade att delta. 9 

pappor, 11 mammor, 11 

barn med T1D och 4 syskon 

deltog. 

 

Kvalitativa intervjuer 

spelades in och 

analyserades med 

innehållsanalys. Del 

av en longitudinell 

studie. 

Etiskt godkänd. 

Familjerna beskrev 

sjukdomen som djupt rotad i 

deras vardagliga liv. Åtta 

kategorier framkom; 

beprövad erfarenhet ger 

färdigheter, oförutsägbara 

blodsockervärden, ambivalent 

föräldraskap, stressig daglig 

planering, fysisk aktivitet som 

nöje och irritation, rädsla över 

att tappa kontrollen, privat 

och synlig oro och nödvändigt 

och icke-nödvändigt 

medicinskt stöd. 

 

Hög 

2008 

 

Bowes, S.  

Lowes, L.  

Warner, J.  

Gregory, J.W. 

 

Storbritannien 

 

“Chronic sorrow in 

parents of children 

with Type 1 

Diabetes.” 

Att undersöka 

föräldrarnas 

långsiktiga 

erfarenheter att ha 

ett barn med typ 

1-diabetes. 

Deltagarna rekryterades från 

National Health Service 

center i Wales. Ett 

bekvämlighet urval gjordes. 

17 föräldrar (10mödrar, 7 

fäder) vars barn (i åldern nu 

9-23 år) diagnostiserades 

med typ 1-diabetes 7-10 år 

tidigare. 

Djupintervjuer 

genomfördes under 

2007 med  17 

föräldrar till barn 

med typ 1-diabetes 

7-10 år efter 

diagnos. Data 

undersöktes inom ett 

teoretiskt ramverk 

av sorg, förlust, 

anpassning och 

förändring. 

Etiskt godkänd 

Föräldrarna hade anpassat sig 

till behoven gällande 

diabetesbehandling en men 

de flesta hade inte "Kommit 

till rätta" med diagnosen. 

Mödrarna bearbetade sina 

känslor mer än fäderna, men 

känslor som är förknippade 

med sorg, som ilska och 

skuld, uttrycktes av båda 

fäderna och mödrar. 

 

 

Hög 

 



 

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

2008 

 

Marshall, M. 

Carter, B. 

Rose, K. 

Brotherton, A.  

 

Storbritannien 

 

“Living with Type 1 

Diabetes: Perceptions 

of children and their 

parents” 

Att utforska och 

beskriva barn 

och föräldrars 

upplevelser av 

att leva med T1D 

från diagnos och 

framåt 

10 barn och 11 föräldrar, 

varav 10 mammor och 1 

pappa rekryterades av 

sin diabetessköterska. 

Barnen kom olika 

kulturella bakgrunder. 

Fenomenologisk studie 

med intervjuer som 

spelades in. Barnen och 

föräldrarna intervjuades 

var för sig. Intervjuerna 

kodades med tematisk 

analys. 

Etiskt godkänd 

Resultatet presenterade i 

fyra teman; Övergång, 

Anknytning, Förlust samt 

Mening. Det genomgående 

temat var; Normal. 

Medel 

2007 

 

Wennick, A. 

Hallström, I. 

 

Sverige 

 

“Families’ lived 

experience one year 

after a child was 

diagnosed with Type 

1 Diabetes” 

Att belysa 

familjers levda 

erfarenhet av 

diabetes ett år 

efter att barnet 

blivit 

diagnostiserat 

med T1D.  

12 familjer rekryterades 

konsekutivt två veckor 

efter barnets diagnos till 

den första intervjun. De 

deltagande skulle kunna 

prata och förstå svenska. 

Till den andra intervjun 

exkluderades en familj 

pga. annan sjukdom. 21 

föräldrar (11 mammor 

och 10 pappor), 11 barn 

med T1D samt 6 syskon 

deltog.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk studie 

med induktiv design 

innehållande kvalitativa 

intervjuer som spelades in. 

Föräldrar och barn >7 år 

intervjuades. Intervjuerna 

var inte tidsbegränsade. 

Intervjuerna varade 

mellan 10-96 minuter. 

Studien är den andra delen 

av tre delar i en 

longitudinell studie.  

Etiskt godkänd 

Resultatet presenterades i 

följande kategorier; Känsla 

av acceptans men ändå 

frustration, Att vara frisk, 

men ändå osynligt sjuk, Att 

vara självständig men ändå 

övervakad samt Att känna 

sig självsäker, men ändå 

osäker. 

Familjerna beskrev att de 

levde ett vanligt men ändå 

annorlunda liv. 

Hög 
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Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik 
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Anvisningar: 
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• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
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a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 

 
 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik   

Bilaga 3. 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


