
Höstterminen 2016 

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Anna-Clara Rullander, Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad 
 

 

Erfarenheter av att vara förälder till 
barn med typ 1 diabetes 

En kvalitativ litteraturstudie  

 

Mathilda Vasara-Hammare 
 
Lyuba Angelcheva Shiryaeva 



Höstterminen 2016 

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Anna-Clara Rullander, Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad 
 

Abstrakt 

Titel: Erfarenheter av att vara förälder till barn med typ 1 diabetes – En kvalitativ 

litteraturstudie. 

Bakgrund: Förekomsten av typ 1 diabetes har ökat bland barn under de senaste 

åren. Det är vanligt att sjukdomen medför svårigheter för föräldrarna till dessa barn. 

Det största ansvaret för egenvården läggs på föräldrarna och därmed har 

sjuksköterskor en viktig roll i att stödja föräldrarna i barnets vård.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa erfarenheter av att vara förälder 

till barn med diabetes mellitus typ 1. 

Metod: En litteraturstudie där resultatet av 13 kvalitativa artiklar granskats, 

analyserats och sammanställts.  

Resultat: Tre huvudkategorier och elva underkategorier identifierades. De tre 

huvudkategorierna var: “När barnet insjuknar”, “Konsekvenser i vardagen” och “Stöd 

respektive brist på stöd från omgivningen”. 

Konklusion: Stödgrupper bidrog med känslomässigt stöd, vilket var betydelsefullt 

för föräldrarna eftersom det upplevdes som en brist i vårdpersonalens stöd. Mammor 

visades vara mer utsatta för ohälsa, en aspekt till detta kan vara att det inte har 

forskats lika mycket om pappors erfarenheter.   

 

Nyckelord: föräldrar, erfarenheter, barn med diabetes typ 1, egenvård, 

sjuksköterska 

 

 



 

Abstract 

Title: Parents’ experiences of having a child with diabetes type 1 – A qualitative 

literature study. 

Background: Type 1 diabetes is a disease that has increased among children over 

the last years. It is common for parents to experience difficulties when their child is 

diagnosed with type 1 diabetes. Most of the responsibility lays on the parents and the 

nurses therefore play a key role to support the parents in the care of their affected 

child. 

Aim: The aim of this literature review is to elucidate the parents’ experience of 

having a child with diabetes type 1. 

Method: The qualitative analysis of 13 research articles were performed. 

Result: Three main categories and eleven subcategories were identified. The main 

categories were as following: “When the child get sick”, “Consequences in the daily 

living” and “Support and lack of support from others”. 

Conclusion: Support-groups provided emotional support, which was described as 

meaningful since the emotional support from health professionals was observed as 

inadequate. The reason why mothers were more vulnerable to health problem can be 

explained by the fact that there is more research regarding mothers than fathers 

experiences. 

 

Keywords: parents, experience, children with diabetes type 1, self-care, nurse 
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Bakgrund 

Diabetes typ 1 

Typ 1 diabetes mellitus (T1DM) är en vanligt förekommande sjukdom hos barn och 

unga där incidensen ökar, detta har bland annat visats i en longitudinell studie utförd 

i 17 länder i Europa. I studien framkom det att år 2005 insjuknade 94 000 barn upp 

till 15-årsåldern. Om trenderna håller i sig beräknas ungefär 160 000 barn insjukna 

år 2020 (Patterson, Dahlquist, Gyürüs, Green & Soltész, 2009).  

 

T1DM är en kronisk metabol sjukdom som kan uppträda i alla åldrar men utvecklas 

främst i barn- och ungdomsåren. Sjukdomen karakteriseras av en insulinbrist 

orsakad av en autoimmun reaktion varvid sjukdomen leder till hyperglykemi och 

rubbningar i ämnesomsättningen (Dammen Mosand & Stubberud, 2011, s. 500-502). 

I och med detta bör blodsockervärdet i största mån hållas så nära normalvärdet som 

möjligt för att öka livskvaliten för personer med diabetes och bör därför mätas flera 

gånger dagligen. Denna mätning sköter patienten till största del på egen hand. 

Blodsockervärdet behöver därefter justeras med hjälp av insulinbehandling. 

Läkemedlet kan administreras på olika sätt, de vanligaste administreringssätten är 

insulininjektioner och insulinpump (Dammen Mosand & Stubberud, 2011, s. 508-

514). Bristfällig kontroll av blodsockret ökar risken för långsiktiga komplikationer 

såsom diabetisk retinopati, nefropati och neuropati. När det handlar om barn och 

ungdomar bör föräldrarna vara medvetna om, samt kanske behöva hantera, akuta 

livshotande komplikationer som hypoglykemi och diabetisk ketoacidos (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 574-582). 

 

En ärftlig benägenhet har kunnat påvisas vid T1DM, ett barn har således fem procent 

risk att få sjukdomen om en av föräldrarna har den. För utveckling av sjukdomen 

krävs vanligtvis ytterligare en faktor som innebär att betacellerna utsätts för särskild 

påfrestning i form av en virusinfektion eller en toxisk skada (Ericson & Ericson, 2012, 

s. 550-553). Andra riskfaktorer för att utveckla T1DM är introduktion av gluten och 

komjölk i ung ålder samt vistas i rena miljöer (Acharjee, Ghosh, Al-Dhubiab & Nair, 

2013). 
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Leva med diabetes 

Övergripande upplevelser av hur det är att leva med T1DM framkom i de Cássia 

Sparapani, Jacob och Nascimentos (2015) intervjustudie med 19 barn. Dessa 

upplevelser var känslor av osäkerhet, rädsla och smärta som främst uppstod i 

samband med administrering av insulin, samt en inre påfrestning mellan att följa 

behandlingen och att kunna leva som ett vanligt barn. Tonårsflickor med T1DM 

beskrev upplevelsen av att vara annorlunda i Dickinson och O’Reillys intervjustudie 

(2004). Studien tog upp olika perspektiv på att vara annorlunda där tonårsflickorna 

beskrev känslan av utanförskap vid aktiviteter samt att ha en högre mognadsnivå än 

sina vänner. Upplevelsen av att vara annorlunda framkom även i en annan 

intervjustudie (Huus & Enskär, 2007) med tonåringar. Utöver känslan att vara 

annorlunda togs ytterligare fyra upplevelser upp; upplevelsen av att bli bemött på ett 

annorlunda sätt, upplevelsen av att leva ett normalt liv, upplevelsen att ha kunskap 

och kontroll över sin egen kropp samt upplevelsen av egenvård. 

 

Flertalet föräldrar till barn med T1DM upplever oro och osäkerhet främst över 

barnets förmåga att hantera sin diabetes (Berg et. al., 2013). Föräldrars stöd till barn 

med T1DM har en stor påverkan på barnets hälsa och förmåga till egenvård 

(Konradsdottir & Svavarsdottir, 2013). I en studie gjord av Leonard, Kratz, Skay och 

Rheinberger (2009) jämfördes föräldrarnas självuppskattade förmåga till att hantera 

deras barns diabetes. Det framkom att både mammor och pappor kände sig mycket 

säkra på sin förmåga till att självständigt hantera barnets sjukdom. Däremot visade 

det sig att mammorna uppskattade sin självsäkerhet något högre än papporna. Detta 

kunde bland annat bero på att papporna var mindre involverade i barnets vård. I en 

annan studie redovisades det att mammorna till barn med T1DM löpte en större risk 

att drabbas av ångest och depression jämfört med papporna (Streisand et. al., 2008). 

Orsaker till utbrändhet hos föräldrar till barn med T1DM förknippades med lågt 

socialt stöd, brist på egentid, ekonomiska bekymmer samt upplevelsen av att barnets 

sjukdom påverkade vardagen. Riskfaktorer för utbrändhet hos mammor var låg 

självkänsla och stort kontrollbehov (Lindström, Åman & Lindahl Norberg, 2011). 

Mammor upplevde en mycket större börda relaterat till barnets medicinska 

behandling och var i större utsträckning mer utsatt för känslomässigt lidande än 

pappor. Detta framkom i en studie som jämförde likheter och skillnader mellan 

mammors och pappors upplevelser av påfrestningar för familjen och känslomässigt 
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lidande i samband med att ha ett barn med T1DM. Båda föräldrarna upplevde att den 

största påfrestningen var relaterad till oro för barnets långsiktiga hälsotillstånd 

(Haugstvedt, Wentzel-Larsen, Rokne & Graue, 2011). 

Sjuksköterskans roll 

I samband med en sjukdomssituation kan rutiner och förhållanden mellan 

människor förändras, vilket kan leda till att oro och osäkerhet uppstår. Föräldrar kan 

ändra sitt beteende från det normala och den främmande sjuksköterskan får en viktig 

roll i den nya situationen (Eide & Eide, 2009, s. 422). Sjuksköterskans roll gentemot 

föräldrarna är av betydelse för att hjälpa familjen med de utmaningar som T1DM 

medför. Däribland att ha kunskap om och informera föräldrarna till att förstärka 

barnets egenvård i takt med barnets utveckling, samt uppmuntra dem till att vara 

involverade i barnets egenvård även i tonårsåldern. Det har visat sig att yngre barn 

fick mer stöd, men i takt med barnets utveckling till tonåring upplevde mammor att 

tonåringen utvecklade en mer självständig roll i egenvården samt ett mer oengagerat 

förhållningssätt gentemot sjukdomen. Detta resulterade i sin tur att mammorna gav 

tonåringarna mindre stöd och hjälp med egenvården. Därmed är det väsentligt att 

informera föräldrar om de olika utmaningarna som kan uppstå i tonårsåldern 

(Schmidt, 2007). 

 

T1DM är en kronisk sjukdom som kräver ständig vaksamhet av barnets vårdgivare, 

där det största ansvaret för egenvården vanligtvis ligger på föräldrarna. Kännedom 

om föräldrarnas erfarenheter och deras psykiska påfrestning är betydelsefullt för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en professionell vård med ett gott bemötande till hela 

familjen, både vid sjukdomsdebuten och på längre sikt. I och med detta var det av 

intresse att studera erfarenheter av att vara förälder till barn med T1DM. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara förälder till barn 

med diabetes mellitus typ 1. 
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Metod 

En litteraturstudie har genomförts för att få en översikt av kunskapsområdet 

(Friberg, 2012, s. 133). Kvalitativa artiklar har använts för att fördjupa förståelsen för 

människors erfarenheter eftersom deltagarna i kvalitativa studier vanligtvis ligger i 

fokus, till skillnad från kvantitativa metoder där resultaten ofta framställs som siffror 

(Bryman, 2011, s. 371-372). Enligt Polit och Beck (2014, s. 266) är en kvalitativ metod 

flexibel och anpassningsbar samt strävar efter att se helheten. Målet är att utveckla en 

djup förståelse för hur ett fenomen är i sig och hur det uppfattas av olika individer 

(Polit & Beck, 2014, s. 273-274). 

Sökmetoder 

Vid litteratursökningen söktes vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, PubMed 

och PsycINFO. Avgränsningar som gjordes var att endast ta med artiklar som var 

peer-reviewed, samt skrivna från år 2000 för att öka tillförlitligheten genom att ta 

med de mest aktuella artiklarna. Sökorden valdes efter relevans för ämnet, de sökord 

som bland annat används är “parent”, “experience” och “diabetes type 1”. 

Sökningarna sammanställdes därefter i en söktabell (tabell 1, bilaga 1), där ytterligare 

sökord finns utskrivna. 

Urval 

Urvalet genomfördes med hjälp av Willman och Stoltz (2012, s. 461) metod varpå 

artiklarna valdes ut genom följande steg; urval på titelnivå, granskning på 

abstraktnivå samt granskning av hela artikeln för att säkerställa lämpligheten i  

artiklarnas resultat. Slutligen genomfördes en kvalitetsgranskning av hela artikeln 

enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

(bilaga 2), därefter sammanställdes de i en artikelöversikt (tabell 2, bilaga 3). 

 

Inklusionskriterier: Litteraturstudien inriktade sig på studier som behandlar 

föräldrar till barn eller ungdomar med T1DM. Barn och ungdomar avsågs de som är 

mellan 0-18 år. Exklusionskriterier: Artiklar som inkluderade barn med någon 

ytterligare sjukdom än T1DM uteslöts, likaså artiklar som var skrivna på något annat 

språk än engelska eller svenska. 
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Tre av artiklarna som ingick i resultatet innehöll även barn och ungdomars 

erfarenheter av att ha diabetes typ 1. Litteraturstudien har enbart fokuserat på 

föräldrarnas erfarenheter och därmed uteslöts barnen och syskonens erfarenheter. 

Analys 

Analysprocessen i litteraturstudien genomfördes med inspiration av Fribergs (2012, 

s. 127-129) metod, det vill säga först lästes de utvalda artiklarna igenom enskilt 

flertalet gånger av författarna för att uppnå individuella uppfattningar av innehållet. 

Därefter markerades de utmärkande erfarenheterna som framkom i de valda 

studiernas resultat och sedan sammanställdes de i ett separat dokument med 

färgkodning. Tillsammans jämfördes de framkomna erfarenheterna av båda 

författarna, där skillnader och likheter mellan dessa identifierades. Analysprocessen 

var inte linjär utan rörde sig mellan delarna och helheten för att säkerställa att inga 

erfarenheter förbisågs. Slutligen presenterades det som framkom av granskningen i 

övergripande kategorier samt underkategorier. Som Wallengren och Henricson 

(2012, s. 492) lyfter fram ökar en studies trovärdighet och pålitlighet om författarna 

är flera, samt genom utomstående granskare som ytterligare kan förstärka studien. 

Under arbetets gång lästes denna litteraturstudie igenom av både en handledare och 

flera kurskamrater. 

Forskningsetik 

De artiklar som valdes ut att ingå i resultatet i litteraturstudien hade blivit prövade av 

en etikprövningsnämnd och hade därmed utförts med respekt för människovärdet, 

vilket de bör vara enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 86). Utöver detta hade 

deltagarna, samt vårdnadshavare vid minderåriga, givit sitt samtycke till medverkan. 

I Helsingforsdeklarationen (2013) finns det 37 utvecklade punkter för etiska 

principer beträffande forskning och datainsamling där människor är involverade. En 

av punkterna framhäver att det finns en plikt på att forskare som fått godkänt från 

etikprövningsnämnden dessutom måste vara noggranna och fullständiga i sin studie. 

Detta innebär att samtliga resultat måste publiceras, negativa som positiva, samt att 

de ska finnas tillgängliga för allmänheten. 

 

Datainsamling av studier bör ske genom objektiv granskning för att inte skada eller 

kränka berörda personer. Viktigt att ha i åtanke är att vara noggrann i sin bedömning 

eftersom studenter ibland är begränsade i sin kunskap för att tolka och genomföra 
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rättvisa bedömningar av studier. Fortsättningsvis beskrev Kjellström (2012, s. 85-86) 

att det därför kan finnas en risk för feltolkningar och nedlåtande beskrivningar. 

Därmed är ett kritiskt förhållningssätt betydelsefullt enligt Friberg (2012, s. 135) vid 

urval och läsning av artiklar samt under skrivprocessen. Författarna har haft risken 

för felaktiga tolkningar och missvisande bedömningar i åtanke under arbetets gång 

för att i största mån försöka motverka detta. 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i tre övergripande kategorier med elva 

underkategorier. Detta framställs i en översiktlig tabell nedan (tabell 3). 

 

Tabell 3. Sammanställning av kategorier 

Kategorier Underkategorier 

När barnet insjuknar Ett känslofyllt diagnosbesked 

Utmanande inlärning 

Ambivalens vid utskrivning från sjukhuset 

Konsekvenser i vardagen Att känna en ständig vaksamhet 

Oro för långtidskomplikationer 

Svårigheter att släppa taget när barnen blir 

äldre 

Att främja ett normalt liv 

Stöd respektive brist på stöd från 

omgivningen 

Stöd respektive brist på stöd från sjukvården 

Ambivalens gällande stödgruppers betydelse 

Stöd respektive brist på stöd från närstående 

och partners 

 Stöd respektive brist på stöd från 

skolverksamheten 

När barnet insjuknar 

I flera studier framkom det att föräldrar upplevde tiden vid diagnosen som 

känslofylld. Föräldrarna upplevde även svårigheter vid inlärningen av att hantera 

deras barns sjukdom; både att praktiskt utföra uppgifter samt vid intagande av 
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information. De ställdes därefter inför ytterligare utmaningar när de lämnade 

sjukhuset för att vårda barnet i deras hemmiljö. 

Ett känslofyllt diagnosbesked 

Tiden vid sjukdomsdebuten var känslig och en del föräldrar kände sig deprimerade 

(Buckloh et al., 2008; Schmidt, Bernaix, Chiapetta, Carroll & Beland, 2012) och 

stressade (Buckloh et al., 2008). De flesta föräldrarna kände sig chockade (Marshall, 

Carter, Rose & Brotherton, 2008; Schmidt et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 2011; 

Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006) och en mamma beskrev att allt kändes 

som ett stort missförstånd (Marshall et al., 2008). Några pappor beskrev att det var 

väldigt tungt att inse att sitt barn var drabbat (Schmidt et al., 2012; Sullivan-Bolyai et 

al., 2006) och en del föräldrar kunde inte hålla tillbaka tårarna. Upplevelsen av att 

det blev för mycket för dem att ta in medförde en känsla av maktlöshet (Wennick & 

Hallström, 2006). De upplevde även en känsla av överväldigande vilket ledde till att 

de hade svårt att prata om sitt drabbade barn eftersom de blev mycket ledsna 

(Schmidt et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan Bolyai et al., 2006; 

Wennick & Hallström, 2006). Sorg och förlust upplevdes av en stor del av föräldrarna 

när barnet fick sin diagnos (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008; Marshall et al., 

2008; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna var med om olika typer av förluster 

såsom förlust av deras tidigare friska barn, deras frihet och deras självsäkerhet 

(Marshall et al., 2008; Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

När barnet drabbades uppstod olika bekymmer och rädslor för föräldrarna (Schmidt 

et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 2011). Några föräldrar upplevde skuld och 

klandrade sig själva för att deras barn hade fått diagnosen T1DM (Bowes et al., 2008; 

Schmidt et al., 2012; Marshall et al., 2008). En lättnad uppstod när de fick förklarat 

för sig att de inte orsakat insjuknandet (Schmidt et al., 2012). En del föräldrar 

upplevde att livet aldrig skulle bli lika bra som innan diagnosen och att de inte skulle 

komma över det faktum att barnet hade T1DM (Bowes et al., 2008; Marshall et al., 

2008; Wennick & Hallström, 2006), medan andra familjer upplevde att det fanns en 

mening bakom detta och kunde därmed acceptera sjukdomen (Buckloh et al., 2008; 

Marshall et al., 2008). 
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Utmanande inlärning 

Efter diagnosen upptogs föräldrarnas oro främst av inlärning av barnets dagliga vård 

(Buckloh et al., 2008). Föräldrarna upplevde inlärningen som mycket svår (Boogerd, 

Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak, 2015; Bowes et al., 2008; Sullivan-

Bolyai, Deatrick, Gruppuso, Tamborlane & Grey, 2003). Eftersom det tog lång tid att 

lära sig den praktiska hanteringen (Bowes et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Sullivan-Bolyai et al., 2006) upplevdes sjukhustiden för kort (Sullivan-Bolyai et al., 

2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

 

Särskilt injektionerna upplevdes som krävande bland föräldrarna, eftersom detta 

innebar att de behövde sticka och orsaka smärta för sina barn (Bowes et al., 2008; 

Marshall et al., 2008; Rankin, Harden, Noyes, Waugh, Barnard & Lawton 2015; 

Smaldone & Ritholz, 2011; Schmidt et al., 2012; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Framför 

allt var föräldrar oroliga över att deras bristande vana av att ge injektioner orsakade 

onödigt mycket smärta för barnet (Schmidt et al., 2012) samt att de skulle råka göra 

misstag som att ge för mycket insulin (Rankin et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 

2006). 

 

En del föräldrar ansåg att det var mest gynnsamt när de uppmuntrades till att utföra 

alla uppgifter på egen hand på sjukhuset och att det var viktigt att vara mycket 

involverad i vården för att öka sitt självförtroende (Sullivan-Bolyai et al., 2006; 

Wennick & Hallström, 2006). Andra föräldrar uttryckte det fördelaktigt att vara 

delvis involverad och att gradvis öka sitt ansvar för att känna sig tillräckligt säker på 

sin egen förmåga (Sparud-Lundin & Hallström, 2016; Wennick & Hallström, 2006). 

En del av föräldrarna upplevde sjukhusmiljön som inte särskilt diabetes-orienterad 

eftersom måltiderna var schemalagda och inte flexibla. Detta uppfattades som 

kontraproduktivt i inlärningen av att hålla blodsockret på en jämn nivå. De föräldrar 

som fått erfara hemsjukvård vid diabetes ansåg det vara mer familjecentrerat och 

situationsanpassat än sjukhusvård (Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

Ambivalens vid utskrivning från sjukhuset 

Utskrivningen innefattade olika typer av känslor; ökad motivation till inlärning, ökad 

rädsla och oro samt insikten av att vardagslivet kan begränsas (Sparud-Lundin & 

Hallström, 2016). Många föräldrar uttryckte att de inte kände sig redo när de 

lämnade sjukhuset (Buckloh et al., 2008; Smaldone & Ritholz, 2011; Sparud-Lundin 



9 
 

& Hallström, 2016; Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Vissa 

ställde sig frågan om de hade tillräcklig kunskap för att klara av svåra situationer som 

kunde uppstå (Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Hemkomsten gav några föräldrar 

en känsla av att känna igen sig i sitt tidigare liv, medan andra märkte av kontrasterna 

mellan deras tidigare liv och livet efter diagnosen (Smaldone & Ritholz, 2011; 

Wennick & Hallström, 2006). Hos några var det en lättnad att få erfara sjukdomen i 

hemmiljön och upplevde det inte lika svårt som förväntat (Wennick & Hallström, 

2006), medan andra föräldrar upplevde osäkerhet och ångest när de plötsligt själva 

skulle ta ansvar över barnets vård (Boogerd et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 2006; 

Wennick & Hallström, 2006). De svåraste utmaningarna var bland annat att planera 

måltider, se över blodsockervärdet och hantera sin egen stress och oro (Schmidt et 

al., 2012; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Mammor beskrev att det tog lång tid att lära 

sig att ta hand om barnets sjukdom och att de till en början var rädda för att vistas 

utanför hemmet, vilket ledde till att de kände sig isolerade och inkompetenta 

(Sullivan-Bolyai et al., 2003). Andra föräldrar upplevde svårigheter i samband med 

att barnet vägrade injektioner (Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

 

Med tiden blev föräldrarna mer säkra och accepterade sjukdomen som en del av 

vardagen (Bowes et al., 2008; Schmidt et al., 2012; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Sullivan-Bolyai et al., 2006). Föräldrar som fått erfara hemsjukvård ansåg att de hade 

blivit bättre förberedda för att ta över ansvaret för den dagliga vården i hemmet 

eftersom de hade uppnått en beredskap som gjorde dem mer trygga i sig själva 

(Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

Konsekvenser i vardagen 

Vardagslivet som förälder till barn med T1DM kretsade kring att ständigt känna ett 

behov av att vaka över barnet, oro för framtiden, svårigheten att släppa kontrollen 

när barnen blir äldre samt att främja ett normalt liv. 

Att känna en ständig vaksamhet 

Det vardagliga ansvaret för barnets vård upplevdes av föräldrarna som mycket 

tidskrävande på grund av den ständiga vaksamheten som krävdes (Bowes et al., 

2008; Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Sullivan-Bolyai et al., 2006). Detta kunde jämföras med att ha ett nyfött spädbarn 

(Sullivan-Bolyai et al., 2003). Föräldrarna upplevde att deras föräldraroll ändrades 
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till en mer kontrollerande och övervakande roll (Wennick & Hallström, 2006). Barnet 

fanns alltid i deras tankar (Marshall et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2006) och de 

ansåg att de behövde vara involverade i allt som hade med barnets sjukdom att göra 

(Sullivan-Bolyai et al., 2006). Den ständiga vaksamheten innefattade bland annat 

ansvar och oro för barnets blodsockernivå samt kontakten med stödjande resurser 

(Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Den främsta oron kretsade 

kring risken att barnet skulle få hypoglykemi. Mammor upplevde en oerhörd rädsla 

inför detta och varje gång barnet hade en period av hypoglykemi krossades deras 

självförtroende och de var tvungna att bygga upp det igen (Sullivan-Bolyai et al., 

2003). Föräldrarnas rädsla för detta var som starkast nattetid (Dashiff et al., 2011; 

Rankin et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006; Wennick 

& Hallström, 2006), vilket resulterade i att de sov nära barnen och kontrollerade 

blodsockernivån oftare (Rankin et al., 2015; Sullivan-Bolyai et al., 2003; Wennick & 

Hallström, 2006). Detta ledde till sömnbrist hos några av dem (Smaldone & Ritholz, 

2011; Sullivan-Bolyai et al., 2003). Utöver sömnbrist orsakade ansvaret för barnets 

vård följande hälsoproblem för en del mammor; depression, viktförändringar, migrän 

(Sullivan-Bolyai et al., 2003), stress och ångest (Bowes et al., 2008). Andra föräldrar 

uttryckte deras ansvar för barnets vård som något positivt eftersom deras 

självförtroende ökade i samband med deras kompetens (Sparud-Lundin & Hallström, 

2016, Sullivan-Bolyai et al., 2003; Sullivan-Bolyai et al., 2006), vilket var tydligt i 

jämförelse med de som inte var huvudansvariga för barnets vård (Sparud-Lundin & 

Hallström, 2016). 

Oro för långtidskomplikationer 

Över tid blev oron för långsiktiga aspekter mer påtaglig. Oron om risken för 

långtidskomplikationer och barnets framtida hälsa fanns alltid i åtanke (Bowes et al., 

2008; Buckloh et al., 2008; Marshall et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Sullivan-Bolyai et al., 2006) och vetskapen om att barnet skulle kunna få 

komplikationer ökade föräldrarnas stress och ångest (Boogerd et al., 2015; Buckloh et 

al., 2008). Några mammor upplevde att de genom sin omsorg av barnet minskade 

risken för långtidskomplikationer (Sullivan-Bolyai et al., 2003), medan andra 

föräldrar bekymrade sig över att de skulle känna skuld om barnet utvecklade någon 

långtidskomplikation på grund av deras omsorg (Buckloh et al., 2008). 

Långtidskomplikationer som de bekymrade sig över var exempelvis kallusbildning på 

fingertopparna, amputation, för tidig död och död orsakad av sjukdomen (Sullivan-
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Bolyai et al., 2006; Wennick & Hallström, 2006). Flera föräldrar lyfte fram att de ville 

ha mer information om långtidskomplikationer av vårdpersonalen, speciellt några 

månader efter sjukdomsdebuten eftersom de hade bättre kontroll över den dagliga 

vården då. Några föräldrar påstod att de inte kom ihåg informationen de fick vid 

sjukdomsdebuten om långtidskomplikationer (Buckloh et al., 2008). 

Svårigheter att släppa taget när barnen blir äldre 

De flesta föräldrar upplevde det svårt att överlåta kontrollen av sjukdomen till deras 

barn när de nått ungdomsåldern (Bowes et al., 2008; Buckloh et al., 2008; Dashiff et 

al., 2011; Marshall et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2003). Detta var särskilt tydligt 

hos föräldrar vars barn fått diagnosen i mycket ung ålder eftersom de varit i kontroll 

under en längre tid (Bowes et al., 2008). Föräldrarna upplevde att de inte längre hade 

kontroll över vården (Bowes et al., 2008; Marshall et al., 2008), vilket orsakade 

ångest hos en del av dem (Marshall et al., 2008). De ansåg att barnen inte brydde sig 

tillräckligt mycket om vården av sin sjukdom (Bowes et al., 2008; Dashiff et al., 2011; 

Marshall et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2003) och uttryckte därmed oro och 

frustration gentemot barnet (Buckloh et al., 2008; Sullivan-Bolyai et al., 2003). Trots 

att föräldrarna insåg att detta varken gynnade deras relation eller barnets 

ansvarstagande hade de svårt att sluta lägga sig i (Dashiff et al., 2011; Sullivan-Bolyai 

et al., 2003). Andra föräldrar var öppna för omfördelning av ansvarstagandet och 

upplevde att deras oro minskade i samband med att barnen blev äldre och kunde ta 

mer ansvar (Sullivan-Bolyai et al., 2003), i och med detta upplevde de dessutom 

mindre stress och ångest (Boogerd et al., 2015). 

Att främja ett normalt liv 

De föräldrar som fick erfara hemsjukvård beskrev att vårdpersonalens stöd och 

tillgänglighet främjade normalitet. Vardagen blev mer som livet innan insjuknandet 

och det blev mindre fokus på sjukdomen och vården (Sparud-Lundin & Hallström, 

2016). Med tiden blev det allt mer betydelsefullt att sträva efter normalitet i vardagen 

för familjen (Marshall et al., 2008). Pappor uttryckte oro över att deras barn skulle 

kunna bli annorlunda och därmed inte ha samma möjligheter som andra barn, över 

barnets vård i skolan samt att barnet skulle ha svårt att hitta en framtida partner. 

Föräldrarna engagerade sig på flera håll i skolor och inom fritidsaktiviteter för att 

försäkra sig om att barnet blev behandlat som alla andra (Sullivan-Bolyai et al., 

2006) samt för att stödja barnets deltagande i dessa aktiviteter (Sullivan-Bolyai et al., 
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2003; Wennick & Hallström, 2006). I olika situationer beskrev föräldrarna att de 

kände sig avvikande från andra människor. De kände ett behov av andra personers 

förståelse och att barnet skulle ses bortom sjukdomen (Nurmi & Stieberg-Roger, 

2012). När barnet fick insulinpump upplevdes det som socialt lättare, mer diskret och 

inte lika stigmatiserat eftersom barnet inte blev lika begränsat som tidigare (Rankin 

et al., 2015). 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

Stödet från vårdpersonalen var betydelsefullt men emellanåt bristfälligt. Stödgrupper 

ingav föräldrarna en trygghet och en känsla av att inte vara ensam om detta. 

Närstående och partners stöd upplevdes som mycket värdefullt och vid brist på detta 

stöd kände föräldrarna sig begränsade. Stöd från skolverksamheten upplevdes viktigt 

för att skapa goda förutsättningar för barnen. 

Stöd respektive brist på stöd från sjukvården 

Vårdpersonalen uppfattades som föräldrarnas främsta stöd i diabetesvården 

(Boogerd et al., 2015) och var mestadels upplevda som en positiv resurs (Boogerd et 

al., 2015; Rankin et al., 2015; Sparud-Lundin & Hallström, 2016; Sullivan-Bolyai et 

al., 2003). Ett stort engagemang från vårdpersonalen var mycket uppskattat och gav 

trygghet till föräldrarna (Boogerd et al., 2015; Rankin et al., 2015; Schmidt et al., 

2012; Smaldone & Ritholz, 2011). Föräldrarna värdesatte kontinuitet inom 

vårdteamet för att slippa upprepa sin situation till olika vårdare (Boogerd et al., 2015; 

Sparud-Lundin & Hallström, 2016). En del föräldrar kände sig säkra i sjukhusmiljön 

eftersom de ansåg sig kunna lita på vårdpersonalens kompetens (Wennick & 

Hallström, 2006). Några föräldrar ansåg att de alltid fick bra svar på sina frågor och 

att vårdpersonalen var förstående, tålmodig och uppmuntrande (Schmidt et al., 2012; 

Smaldone & Ritholz, 2011). Samtidigt uttryckte några föräldrar att kompetensen 

varierade mellan olika vårdare och att deras råd inte alltid var konsekventa (Boogerd 

et al., 2015; Sparud-Lundin & Hallström, 2016; Sullivan-Bolyai et al., 2006), vilket 

ledde till frustration och osäkerhet bland föräldrarna (Boogerd et al., 2015; Sparud-

Lundin & Hallström, 2016). Ytterligare en brist hos vårdpersonalen var för lite 

känslomässigt stöd och en oförståelse för det enorma ansvaret och pressen som 

föräldrarna upplevde (Buckloh et al., 2008; Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan-

Bolyai et al., 2003). 
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Föräldrarna värdesatte informationen de fick av vårdpersonalen på sjukhuset 

(Buckloh et al., 2008; Schmidt et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 2011; Sparud-

Lundin & Hallström, 2016). En del föräldrar önskade mer pedagogisk information 

gällande symtom på hypo- och hyperglykemi (Sparud-Lundin & Hallström, 2016) 

samt mer information från dietister (Boogerd et al., 2015; Schmidt et al., 2012). 

Andra föräldrar upplevde dock att det ibland kunde bli för mycket information att ta 

in, vilket gjorde att de kände sig trötta och maktlösa (Sparud-Lundin & Hallström, 

2016; Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

Ambivalens gällande stödgruppers betydelse 

Stöd från andra föräldrar upplevdes av många som en betydelsefull hjälp eftersom de 

kunde ta del av varandras tips, bekymmer och erfarenheter, vilket gav dem en känsla 

av trygghet i att de inte var ensamma (Boogerd et al., 2015; Bowes et al., 2008; 

Buckloh et al., 2008; Nurmi & Stieber-Roger, 2012; Smaldone & Ritholz, 2011). 

Överlag uppskattades stödgrupper mer bland mammorna (Smaldone & Ritholz, 

2011). Vissa föräldrar, som deltog i stödgrupper, önskade även en möjlighet att dela 

med sig av sina erfarenheter och stödja andra föräldrar online (Boogerd et al., 2015). 

Stödgrupper uppskattades dock inte av alla föräldrar, vissa upplevde inte stödet som 

hjälpande (Bowes et al., 2008; Smaldone & Ritholz, 2011) medan andra ville att 

stödgrupperna skulle bli mer strukturerade och organiserade. De uttryckte att det var 

bristfälligt att blanda föräldrar som exempelvis befann sig i olika stadier i livet eller 

hade barn i mycket olika åldrar (Boogerd et al., 2015). 

Stöd respektive brist på stöd från närstående och partners 

En del föräldrar upplevde emellanåt att de fick bristfälligt stöd från vänner och familj, 

vilket gjorde att de kände sig begränsade (Boogerd et al., 2015; Smaldone & Ritholz, 

2011; Sullivan-Bolyai et al., 2003). De flesta närstående uppgav att de ville ställa upp 

men några gav vika när de faktiskt behövdes (Sullivan-Bolyai et al., 2003). När 

föräldrarna väl lämnade barnet till någon annan upplevde de oro och kände sig 

tvingade att lita på den andre personen (Nurmi & Stieber-Roger, 2012; Wennick & 

Hallström, 2006; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Andra föräldrar uttalade att de fick 

stöd från andra familjemedlemmar som bodde i samma hushåll, vilket minskade den 

ständiga vaksamheten och lugnade dem (Sullivan-Bolyai et al., 2003). Föräldrar till 

barn med T1DM önskade att vårdpersonalen kunde bistå med allmän information om 
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sjukdomen som de kunde dela med sig av till vänner och närstående (Boogerd et al., 

2015). 

 

Stöd från sin partner ansågs vara värdefullt för föräldrarna, för mammor var det 

särskilt viktigt när det gällde det känslomässiga stödet och för pappor var det främst 

för att stärka självförtroendet (Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2003; 

Sullivan-Bolyai et al., 2006). Uppdelningen av ansvaret för barnets vård avgjordes 

främst efter föräldrarnas arbetsschema, vilket medförde att mammorna fick ta mest 

ansvar (Smaldone & Ritholz, 2011; Sullivan-Bolyai et al., 2006). Dock skedde detta 

även fast papporna hade mer flexibelt schema än mammorna. Papporna ansåg att de 

var ett team tillsammans med sin partner, men uttryckte samtidigt att mammorna 

var den överordnade experten med mest ansvar över barnets vård eftersom de 

mestadels tog hand om barnet (Sullivan-Bolyai et al., 2006). 

Stöd respektive brist på stöd från skolverksamheten 

Stödet som barnen fick från skolor och förskolor var mycket varierande. En stor del 

föräldrar upplevde att de fick bristfälligt stöd från skolans håll vilket försvårade 

tilliten till skolpersonalen (Boogerd et al., 2015; Rankin et al., 2015; Nurmi & Stieber-

Roger, 2012). Förskole- och skolpersonalens över- och underreaktion var något 

föräldrar bekymrade sig över (Nurmi & Stieber-Roger, 2012; Sullivan-Bolyai et al., 

2003). Föräldrarna betonade att de inte ville att barnet skulle bli särbehandlat för att 

behöva administrera insulin, detta var ett problem i skolan där barnet behövde gå 

ifrån för att sköta egenvården i enrum (Nurmi & Stieber-Roger, 2012). När barnet 

fick insulinpump upplevde föräldrarna däremot en större säkerhet och tillit till 

förskole- och skolpersonal (Rankin et al., 2015). Vissa föräldrar uttryckte frustration 

när deras barn inte fick den hjälp som behövdes, denna brist på hjälp berodde främst 

på otillräcklig kunskap om sjukdomen (Dashiff et al., 2011; Nurmi & Stieber-Roger, 

2012; Wennick & Hallström, 2006). En del mammor uppgav att de valde att inte 

placera barnet på någon förskola på grund av misstro till andras kompetens 

(Sullivan-Bolyai et al., 2003). Några föräldrar upplevde att de fick starkt stöd från 

skolan och förskolan där det exempelvis fanns extra personal tillgängligt för att se 

över barnet (Boogerd et al., 2015; Nurmi & Stieber-Roger, 2012; Rankin et al., 2015; 

Smaldone & Ritholz, 2011). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara förälder till barn 

med T1DM. Resultatet presenterades i tre huvudkategorier med sammanlagt elva 

underkategorier (se tabell 3). De tre huvudkategorierna som framkom var: “När 

barnet insjuknar”, “Konsekvenser i vardagen” och “Stöd respektive brist på stöd från 

omgivningen”. 

Resultatdiskussion 

Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet i denna litteraturstudie har fördjupats med hjälp av Dorothea Orems 

omvårdnadsteori om egenvårdsbalans som används för att främja förmågan till 

omsorg om sig själv och sina närstående. Detta sker genom att tillgodose sina egna 

och sina närståendes hälsorelaterade behov samt genom skapandet av balans i 

tillvaron. I teorin menar Orem att människan har förmågan att ta hand om sig själv 

och sina närstående eftersom människan klarar av att resonera och agera medvetet, 

detta beskrivs som egenvård respektive närståendeomsorg. Alla människor har rätt 

till att vårda sin egen hälsa men när den egna förmågan är otillräcklig blir 

närståendeomsorg aktuellt, vilket innebär att en närstående tillgodoser de 

egenvårdskrav som personen själv inte kan tillgodose (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012, s. 163-169). 

När barnet insjuknar 

I egenvårdsteorin lyfter Orem fram att olika livssituationer som skapas under 

människans utveckling ställer människan inför utmaningar som ibland kan bli för 

svåra att hantera. Den nya situationen kan komma att kräva specifika 

omvårdnadsbehov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 172). I litteraturstudien 

framkom det att tiden när barnen insjuknade upplevdes som mycket känslosam av 

föräldrarna. Några föräldrar kände sig överväldigade och uttryckte att de hade 

förlorat sitt tidigare friska barn. Föräldrarna hade bristande kunskaper om hur de 

skulle ta hand om barnet och behövde stöd från professionell vårdpersonal för att 

lära sig den svåra hanteringen av barnets vård. 

 

Den känslofyllda sjukdomsdebuten präglades främst av överväldigande, oro och 

skuld. Detta styrks i en studie av Lowes, Gregory och Lyne (2005) där det framkom 
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att föräldrarna var sorgsna och kände sig skyldiga till att barnet fått sjukdomen. 

Vidare uttryckte föräldrarna i studien att de kände sig oförberedda på den kommande 

händelsen samt att de hade förlorat sitt gamla liv och blivit begränsade av 

sjukdomen. Detta framkom även i litteraturstudien där föräldrarna beskrev att de 

hade förlorat deras tidigare friska barn, deras frihet och deras självsäkerhet. 

Skuld hos föräldrar beskrevs som vanligt förekommande när barnet fick diagnosen 

T1DM, de kunde anklaga sig själva för att de var bärande på sjukdomen eller för att 

de fattat felaktiga beslut när barnet var yngre (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-

Lyckhage, 2012; Rasmussen, Dunning, Cox & O’Connell, 2008). En studie fann att 

främst mammor blev berörda och kände störst skuld när barnet fick sjukdomen 

(Rasmussen et al., 2008). Detta kan enligt författarna ha ett samband med att 

mammor generellt var mer involverade och hade större ansvar för barnets omsorg. 

 

Föräldrarna i litteraturstudien tyckte att inlärningen var svår och att särskilt 

injektionerna upplevdes krävande. Detta bekräftades av Antal, Wysocki, Canas, 

Taylor och Edney-White (2009), samt av Jönsson, Hallström och Lundqvist (2012) 

som menade att några föräldrar ansåg det vara svårt att veta hur mycket insulin de 

skulle administrera, vilket även var ett problem hos föräldrarna i litteraturstudien. 

Fortsättningsvis framkom det i Jönsson et al. studie (2012), i likhet med 

litteraturstudiens resultat, att sjukhustiden var för kort för inlärningen. Föräldrarna 

upplevde att de hade fått för lite praktiska råd om hur de skulle hantera sjukdomen i 

hemmiljön. Detta framkom även i litteraturstudien där några föräldrar kände sig 

osäkra på sina kunskaper gällande sjukdomshanteringen. 

 

Problem och utmaningar förekom när föräldrarna i litteraturstudien återvände hem, 

bland annat tog det lång tid att ställa om sina liv. I likhet med detta upplevde en stor 

del av föräldrarna, i Jönsson et al. (2012) och Antal et al. (2009) studier, en mer 

intensiv påfrestning de första månaderna efter diagnosen. Föräldrarna kände sig 

ledsna över att livet blivit förändrat efter sjukdomsdebuten eftersom de behövde 

planera vardagen och inte kunde vara lika spontana längre. 

Konsekvenser i vardagen 

Orem presenterar i sin omvårdnadsteori att egenvård är något människan gör för sig 

själv och de kunskaper som krävs för att kunna utföra egenvården uppnås i samspel 

med andra. Därigenom är egenvården en medveten och målinriktad handling 
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(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 168). Det framkom i litteraturstudien att många 

föräldrar, främst mammor, kände ett behov av att ständigt vaka över sina barn i 

hemmiljön. Målinriktade åtgärder som några föräldrar vidtog för att förhindra risken 

att barnet skulle utveckla hypoglykemi under natten var att kontrollera deras 

blodsockervärde oftare eller att sova i närheten av dem. De upplevde att deras 

föräldraroll förändrades till allt mer kontrollerande samt att deras självförtroende 

krossades varje gång barnet fick en episod av hypoglykemi. Enligt Lindström et al. 

(2011) studie ställde vården av kroniskt sjuka barn stora krav på föräldrarna och 

kunde utlösa kontrollbehov hos dem. Vidare menar de att det inte alltid var möjligt 

att ha kontroll över blodsockervärdet, vilket innebar att föräldrar med stort 

kontrollbehov blev särskilt utsatta för stress och frustration. Litteraturstudien visade 

att föräldrar, främst mammor löpte risk för hälsoproblem i samband med den 

ständiga vaksamheten i omsorgen av deras barn. I Lindström et al. (2011) studie 

framkom det att föräldrarollen innebar att sätta barnets behov först och att det 

därmed kunde vara svårt för föräldrar att fokusera på sina egna behov. I studien 

förekom det även ett samband mellan utbrändhet och föräldrar med mindre egentid. 

En annan studie (Rasmussen et al., 2008) visade att mammor led och hade 

skuldkänslor över att barnet hade T1DM och behövde utsättas för behandlingen. 

Dessa känslor talade mammorna i studien inte öppet om eftersom de upplevde att de 

inte hade någon att prata med om detta, som följd kände de sig isolerade, hopplösa 

och deprimerade. Likaså visade Maleribi, Negrato och Gomes (2012) studie att 

mammor var signifikant mer utsatta för ångest och depression än vad papporna i 

studien var. I likhet med ovannämnda studier visade litteraturstudiens resultat att 

mammor var mer utsatta för hälsoproblem, såsom depression, ångest, 

viktförändringar och migrän. Enligt författarnas tolkning kan föräldrarnas behov 

riskera att förbises av vårdpersonal eftersom föräldrarna sällan själva 

uppmärksammar dessa. Därav är det betydelsefullt att vårdpersonal är medveten om 

detta och beaktar deras behov. 

 

I litteraturstudien framkom oro och rädsla hos föräldrar, dels oro kring akuta 

situationer som hypoglykemi men även oro inför sjukdomens 

långtidskomplikationer. I likhet med detta beskrev Lowes et al. (2005) i sin studie att 

föräldrarna upplevde en rädsla för framtida komplikationer men att hypoglykemi var 

samtliga föräldrars största rädsla som till en viss del styrde deras liv. Fortsättningsvis 
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redovisade Lowes et al. (2005) att rädslan för hypoglykemi påverkade barnet på så 

sätt att mammorna höll blodsockervärdet aningen högre, vilket medförde en ökad 

risk för långtidskomplikationer. Till skillnad från detta upplevde några mammor i 

litteraturstudien att de förhindrade risken för långtidskomplikationer genom sin 

omsorg av barnet. Denna skillnad i hanteringen av barnets blodsockernivå skulle 

enligt författarna kunna förhindras genom standardiserad information till alla 

föräldrarna om hur de ska tänka och agera kring detta. 

 

Föräldrarna i litteraturstudien upplevde svårigheter när de skulle överlåta kontrollen 

av barnets vård och det var svårast för föräldrar vars barn hade fått diagnosen i tidig 

ålder. Detta stöds i Lowes et al. (2005) och Hanna och Guthrie (2000) studier, där de 

bland annat förklarar svårigheten med att släppa en kontroll som de haft under en 

lång tid. Hanna och Guthrie (2000) har i likhet med litteraturstudien även tagit upp 

positiva aspekter av att överlåta kontrollen till barnet, där föräldrarna exempelvis 

beskriver en lättnad när barnet kan ta större ansvar. 

 

För att få mer stöd framställde vissa föräldrar i litteraturstudien T1DM som en 

mycket allvarlig sjukdom, samtidigt ville många andra föräldrar att barnet skulle ses 

bortom sjukdomen och bli behandlat som alla andra. I Rasmussen et al. (2008) 

studie framkom det att mammor inte ville avslöja barnets sjukdom till andra på 

grund av rädsla för deras dömande och stigmatiserande reaktioner. Övergången till 

insulinpump upplevdes som något positivt av föräldrarna i litteraturstudien eftersom 

de kände att detta var mer socialt accepterat och mindre stigmatiserat än vanliga 

injektioner. Till skillnad från litteraturstudien beskrev några pappor sin oro för att 

pumpen skulle vara för stor och för tung, orsaka nyfikenhet hos andra samt ständigt 

påminna barnet om sin sjukdom (Sulivan-Bolyai, Knafl, Tamborlane & Grey, 2004). 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

I egenvårdsteorin menar Orem att kraven blir för stora i vissa situationer för att 

individen själv, eller dennes närstående, ska klara av att hantera egenvården. I dessa 

fall uppstår ett behov av stöd från personer som kan kompensera för den bristande 

förmågan och hjälpa dem att återfå kontrollen över deras liv (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, s. 168). I litteraturstudiens resultat visade det sig att stöd och 

engagemang från omgivningen ingav trygghet och var betydelsefullt för föräldrarna. 
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För mycket information, varierande kompetens, för lite känslomässigt stöd samt 

oförståelse för den stora pressen och ansvaret som föräldrarna utsattes för var brister 

hos vårdpersonalen som presenterades i litteraturstudien. I Jönsson et al. (2012) 

studie upplevde föräldrarna att det var mycket information att ta in. Boman, Povlsen, 

Dahlborg-Lyckhage och Borup (2013) styrker att det förekom en motsättning mellan 

vårdpersonalens råd och föräldrarnas erfarenheter. Detta upplevdes som ett stort 

problem för föräldrarna som menade att det fanns meningsskiljaktigheter i hur 

vårdpersonalen uppfattade deras vardag gentemot hur de själva upplevde den. 

Vårdpersonalen betraktade livet som förälder till barn med T1DM som lättare och 

mer hanterbart än vad föräldrarna faktiskt upplevde att det var. Om föräldrarna inte 

lyckades hålla barnets blodsockervärde på en förväntad nivå ansåg de att orsaken till 

detta var motsättningen mellan deras erfarenheter och vårdpersonalens föreslagna 

råd. Enligt författarna skulle denna motsättning kunna förhindras genom att öka 

vårdpersonalens kunskaper om föräldrars erfarenheter av att ta hand om barn med 

T1DM. En minskad motsättning mellan vårdpersonalens och föräldrarnas 

upplevelser möjliggör ett bättre stöd till föräldrarna. Positiva aspekter på 

vårdpersonalens stöd som framkom i Jönsson et al. (2012) studie var att föräldrarna 

upplevde dem som kunniga, engagerade och omhändertagande, vilket likaså visades i 

litteraturstudien. 

 

Stödgrupper uppskattades av föräldrarna i litteraturstudien, främst för att de gav en 

möjlighet att dela erfarenheter samt för att föräldrarna inte kände sig ensamma om 

sin livssituation. I en studie där stödgruppers inverkan på föräldrar till barn med 

T1DM undersöktes framkom det att den allra viktigaste aspekten var att få 

känslomässigt stöd och bli förstådd av andra föräldrar i samma sits. De flesta 

föräldrarna var oerhört tacksamma över stödgruppers inverkan på dem och vissa 

påpekade att det ibland var lättare att lära sig av andra föräldrar än av vårdpersonal 

(Pate, Rutar, Battelino, Drobnic Radobuljac & Bratina, 2015). I litteraturstudien 

nämndes det dessutom att mammor både hade ett större behov av känslomässigt stöd 

samt deltog i stödgrupper i en större utsträckning jämfört med pappor. Mammornas 

överrepresentation i stödgrupper togs även upp i studien gjord av Pate et al. (2015). 

Enligt författarna kan denna positiva syn på stödgrupper ha ett samband med att det 

känslomässiga stödet från vårdpersonalen upplevdes som bristande, vilket framgick 
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av litteraturstudiens resultat. Mer känslomässigt stöd från vårdpersonalen skulle 

kunna medföra ett mindre behov av att söka efter detta stöd på annat håll. 

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att föräldrarna emellanåt fick bristfälligt 

stöd från sina anhöriga, vilket gjorde dem begränsade. Föräldrarna önskade att 

vårdpersonalen skulle bistå med relevant information till vänner och anhöriga. I en 

studie (Jönsson et al., 2012) framkom det att anhöriga fick grundläggande 

information om sjukdomen, vilket föräldrarna uppskattade. Enligt författarna kan 

ökad kunskap bland anhöriga hjälpa dem till att kunna stödja föräldrarna på ett 

bättre sätt. Litteraturstudiens resultat visade att mammorna fick ta mer ansvar för 

barnets vård jämfört med papporna. I en studie (Lindström et al., 2011) uttryckte 

mammorna att de inte upplevde att ansvaret för barnet jämnt uppdelat mellan 

föräldrarna, utan att de hade mer ansvar än papporna. Medan papporna uttryckte att 

de upplevde att ansvaret var delat lika mellan dem. Mammorna ansåg även att de 

hade mindre egentid och ett större kontrollbehov än papporna. Detta framkom även i 

Malerbi, Negrato och Gomes (2012) studie där mammorna var den enda föräldern 

som var involverad i barnets vård i hälften av fallen. En annan studie (Hansen, 

Schwartz, Weissbrod & Taylor, 2012) indikerar att ett ökat stöd från papporna 

underlättade för mammorna och barnen, men ökade även risken för stress och ångest 

hos papporna. Varför ansvarsfördelningen var ojämn menade Boman et al. (2013) 

berodde på föräldrarnas arbeten, där pappornas arbeten ansågs vara mer viktiga 

samtidigt som mammorna ansågs lättare kunna lämna sina arbeten. Detta ledde till 

att pappornas ansvar inte var direkt kopplat till den dagliga vården av barnet, utan 

gick mer ut på att vara ett stöd för mammorna och barnen. I litteraturstudien 

framkom det dock att papporna tog mindre ansvar för barnets vård även om de hade 

mer flexibla arbetstider än mammorna. Detta kan bero på att en stor del av studierna 

som ingick i litteraturstudien var gjorda i USA där det är vanligt att mammor i större 

grad är hemma och tar hand om barnen medan papporna arbetar (U.S. Census 

Bureau, 2015). Denna norm kan ha påverkat så att mammorna fått huvudansvaret för 

barnet trots att papporna hade mer flexibla arbetstider. 

 

Några föräldrar i litteraturstudien upplevde bristfälligt stöd från skolans håll vilket 

försvårade tilliten till skolpersonalen, detta berodde på okunskap hos dem. I Jönsson 

et al. (2012) studie fick skol- och dagispersonal grundläggande information om T1DM 
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av vårdpersonal, vilket resulterade i mer kunskap om hur de kunde hjälpa barnet. 

Enligt författarna kan väsentlig information hjälpa utomstående att ta mer ansvar 

och därmed främja ett mer normalt liv för familjen. 

Betydelse för omvårdnad 

Vetskap om denna litteraturstudies resultat kan ge vårdpersonal en förbättrad 

förståelse om hur det är att vara förälder till barn med T1DM. Detta är av betydelse 

enligt Orems omvårdnadsteori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 168) eftersom 

sjuksköterskan har en central roll i att stödja föräldrarna genom barnets insjuknande 

och hjälpa dem till att återfå kontroll över situationen. Den ökade förståelsen kan 

hjälpa vårdpersonal att öka föräldrarnas delaktighet genom att uppmärksamma deras 

behov och involvera dem mer i barnets vård. 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie innebär att skapa en övergripande bild av kunskapsområdet, det 

betyder att ta reda på vad det finns forskning kring samt vad som kräver mer 

forskning (Friberg, 2012, s. 133). Denna litteraturstudie genomfördes för att ta reda 

på vilka erfarenheter som finns av att vara förälder till barn med T1DM, därmed 

valdes artiklar med kvalitativ ansats för att fokusera på känslor och upplevelser som 

tagits fram (Bryman, 2011, s. 371-372). 

 

Artiklarna i litteraturstudien valdes med hjälp av databaserna CINAHL, PsycINFO 

samt PubMed eftersom de begrundar aktuella områden inom hälso- och 

vårdvetenskap, beteendeveteskap och medicin (Backman, 2016, s. 192-193). Eftersom 

syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara förälder till barn 

med T1DM har författarna valt att exkludera barns och sjukvårdspersonals 

erfarenheter, vilket även framgår i artikelöversikten (bilaga 3). Litteraturstudien 

begränsades genom att endast ta med studier skrivna från och med år 2000, vilket 

innebär att studien får en mer aktuell forskning och ger ett mer representativt 

resultat (Backman, 2016, s. 83). I litteraturstudien valdes en artikel bort som endast 

berörde mammors erfarenheter för att en jämnare fördelning mellan könen skulle 

uppnås. Detta innebar att elva artiklar som innehöll båda könens erfarenheter, en 

artikel som fokuserade på mammors erfarenheter samt en artikel som fokuserade på 

pappors erfarenheter togs med. I de elva valda artiklarna som berörde båda könens 

perspektiv framkom det att mammor var överrepresenterade i nio av elva artiklar 



22 
 

(bilaga 3). Detta kan ha påverkat litteraturstudiens resultat eftersom innehållet kan 

ha blivit vinklat och därmed inte representerat pappornas erfarenheter på ett etiskt 

korrekt sätt. En brist i litteraturstudiens valda artiklar var att föräldrarnas ålder inte 

framgick, vilket hade varit en intressant aspekt att ta med för att undersöka om några 

skillnader i föräldrarnas erfarenheter relaterat till deras ålder gick att urskilja. 

Samtliga 13 artiklar som ingick i resultatet är gjorda i en västerländsk kultur vilket 

medför en ökad överförbarhet och trovärdighet eftersom de efterliknar den svenska 

kulturen. Samtidigt kan litteraturstudien gått miste om aspekter från andra kulturer 

inom ämnet. Sex av artiklarna genomfördes i USA, tre i Storbritannien, två i Sverige, 

en i Nederländerna och en i Kanada. 

 

Författarna till litteraturstudien valde att använda sig av SBU:s granskningsmall 

eftersom den är anpassad för kvalitativa studier (Wallengren & Henricson, 2012, s. 

490). Av den orsaken att det ej tydligt framgick hur mallen skulle användas, samt att 

det var första gången författarna kvalitetsgranskade de valda artiklarna, finns det en 

risk för att artiklarna blivit felbedömda. Alla artiklarnas resultat kvalitetsgranskades 

gemensamt av båda författarna för att sträva efter att de skulle bedömas på ett 

likartat sätt, vilket höjer granskningens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012, 

s. 490). 

Forskningsetikdiskussion 

Helsingforsdeklarationen (2013) inkluderar etik, frivilligt deltagande och 

konfidentialitet samt omfattar en grund för god forskningsetik. Samtliga artiklar har 

varit granskade och godkända av etiska kommittéer. Detta innebär bland annat att 

föräldrarna har deltagit frivilligt, att de fått lämna studien när de önskat och att all 

material har hanterats konfidentiellt. Det hade däremot varit önskvärt om det 

framkom mer kritiska reflektioner gentemot forskningen och resultatet i de valda 

artiklarna, vilket var bristfälligt i några av dem. 

 

Författarna har haft grundläggande förkunskaper om ämnet vilket kan ha varit till 

både för- och nackdel. En fördel är att det kan ha underlättat för författarna att sätta 

sig in i och förstå olika situationer. Samtidigt finns det en risk för att vara mer 

försvarande och förstående gentemot sjuksköterskeyrket. Det är svårt att avgöra om 

förkunskaperna har påverkat litteraturstudien, detta har i största mån försökt 

undvikas för att påverka resultatet i så liten omfattning som möjligt. 
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Konklusion 

När barnen insjuknade i T1DM visade litteraturstudien att föräldrarna upplevde en 

känslofylld tid med utmaningar kring inlärning och utskrivning. Konsekvenser som 

uppstod i vardagen innebar oro för långtidskomplikationer, svårigheter när barnen 

blev äldre och att främja ett normalt liv. Utöver detta utvecklade många föräldrar en 

övervakande föräldraroll som på längre sikt kunde öka risken för ohälsa. Det visades 

att mammor var mer utsatta för ohälsa, vilket kan ha ett samband med att de var mer 

involverade i barnets vård, dock kan detta även bero på att det har forskats mer om 

mammors erfarenheter. Föräldrarnas livskvalitet var beroende av stöd från 

omgivningen där stödet från sjukvården och skolverksamheten var betydelsefullt men 

emellanåt bristfälligt. Närstående och partners hade en viktig roll. Stödgrupper 

uppskattades framförallt på grund av det känslomässiga stödet de bidrog med, vilket 

kan ha ett samband med att just det stödet upplevdes som bristfälligt från 

vårdpersonalen. Enligt Orems omvårdnadsteori har sjuksköterskan en central roll i 

att stödja och hjälpa föräldrarna till att återfå förmågan till omsorg av sina barn. Det 

skulle därmed behövas mer forskning om hur vårdpersonal kan bidra med mer 

känslomässigt stöd till föräldrarna samt om pappors erfarenheter av att vara förälder 

till barn med T1DM. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell 
 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 
* 

Urval 
** 

Urval  
*** 

Urval 
**** 

2016-
11-03 

CINAHL Abstract available 
Published Date: 
2000-2016 
English language 
Peer-Reviewed 
Age groups: Child, 
preschool: 2-5 
years, Child: 6-12 
years, Adolescent: 
13-18 years 
 

Parent* AND 
(experience OR 
perception OR 
interview OR 
narrative) AND 
diabetes type 1 

218 26 15 5 5 

2016-
11-24 

PsycINFO Published Date: 
2000-2016 
English language 
Peer-reviewed 
 

(Parent OR 
caregiver OR 
family OR mother 
OR father) AND 
(experience OR 
perception OR 
interview OR 
narrative) AND 
(diabetes type 1 
in (children OR 
adolescent)) AND 
qualitative 

65 9 8 7 6 

2016-
11-27 

PubMed Abstract available 
Published Date: 
2000-2016 
English language 
Swedish language 
 

(Parent OR 
caregiver OR 
family OR mother 
OR father) AND 
(experience OR 
perception OR 
interview OR 
narrative) AND 
(diabetes type 1 
in (children OR 
adolescent)) AND 
qualitative 

68 
 

18 
 

13 9 8 

Totalt 351 53 36 21 19 

Efter borttagna dubbletter 15 13 

 

* Urval av artiklar efter läsning av titel 

** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln 

**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet 



 
 

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

 

 

 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

1 . Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2 . Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

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? 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög     Medelhög     Låg   



 
 

 

 

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): 

 

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4 . Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

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): 

. Resultat 5 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 

3 . Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 



 
 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/svara på 

frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än informed consent 

och ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle 

kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden 

etcetera. 

3. Datainsamling Funderaöver: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, var utfördes intervjun, hur 

många observationer etc) 

• om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:3 



 
 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys 

Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande 

under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

 

5. Resultat 

Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller 

frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten 

bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad 

som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell 

bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller 

andra användningsområden för resultaten. 

 

Referenser 
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practices: exploring factors influencing 

evidencebased practice and implementation 

of clinical practice guidelines. Malmö:  
Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.  

Evidensbaserad omvårdnad. En bro  
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Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
 

År  
Författare 

Tidskrift 
Land 

Titel  Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2016 
 
Sparud-Lundin, 
C. och Hallström, 
I. 
 
Qualitative 

Health Research 
 
Sverige 

Parents’ 
Experiences of 
Two Different 
Approaches to 
Diabetes Care 
in Children 
Newly 

Diagnosed 
With Type 1 
Diabetes 
 

Undersöka föräldrars 
erfarenheter av två 
olika 
tillvägagångssätt 
gällande omvårdnad 
vid diabetes:  
sjukhusbaserad vård 

och sjukhusansluten 
hemsjukvård hos 
barn som nyligen 
diagnostiserats med 
diabetes typ 1. 

Kvalitativ studie. Intervjuer med öppna frågor. 
 
36 föräldrar (21 mammor och 15 pappor) av 23 
barn. Gruppen med sjukhusbaserad vård var 17 
föräldrar (11 mammor och 6 pappor) och 
gruppen med sjukhusansluten hemsjukvård var 
19 föräldrar (10 mammor och 9 pappor). 

Föräldrar rekryterades genom randomiserad 
klinisk prövning från två barnsjukhus i Sverige. 
 
Inspelade intervjuer i hemmet (20-65 min). 
Dessa transkriberades och sammanställdes. Ett 
kvalitativt dataanalysprogram (NVivo8) 
användes. 

Föräldrar med sjukhusbaserad vård 
upplevde trygghet men inte familje- 
eller diabetesorienterad miljö. 
 
Föräldrar med sjukhusansluten 
hemsjukvård upplevde en avslappnad 
miljö, individuell tillgänglighet samt 

möjligheter för inlärning av olika 
situationer. Detta innebar en mer 
flexibel och involverande vård som 
främjade normalitet. 

Medelhög 

2015 
 
Boogerd, E. A., 
Maas-van 
Schaaijk, N. M., 
Noordam, C., 
Marks, H. J. G. 
och Verhaak, C. 
M. 
 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric Nursing 
 
Nederländerna 

Parents’ 
experiences, 
needs, and 
preferences in 
pediatric 
diabetes care: 
Suggestions 
for 
improvement 
of care and 
the 
possible role of 
the Internet. A 
qualitative 
study 

Undersöka föräldrars 
(till barn med 
diabetes typ 1) behov 
och valmöjligheter 
gällande omvårdnad 
vid barndiabetes och 
användandet av 
internet vid 
omvårdnad. 

Kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. En 
del av en större studie. 
 
Föräldrar (29 mammor och 10 pappor) till 34 
barn i åldrarna 2-12 år med diabetes typ 1 
rekryterades genom sju olika diabeteskliniker för 
barn i Nederländerna med hjälp av 
diabetessjuksköterskor. 
 
Inspelade intervjuer i hemmet (90–105 min). 
Dessa transkriberades och sammanställdes. 
Tematisk innehållsanalys. 

Sju huvudkategorier framkom: 
- Sjukdomens påverkan på det dagliga 
livet 
- Socialt och professionellt stöd 
- Lokala stödgrupper 
- Vårdteamets engagemang 
- Utvecklingsdriven och behovsstyrd 
vård 
- Applicerbar information om sjukdomen 
samt dess behandling 
- Tillgänglighet hos vårdteamet 
 

Medelhög 

 

 

 



 
 

År  
Författare 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2015 
 
Rankin, D., 
Harden, J., 
Noyes, K., 
Waugh, N., 
Barnard, K. och 

Lawton, J. 
 
Diabetic 
Medicine 
 
Storbritannien 

Parents’ 
experiences of 
managing 
their child’s 
diabetes using 
an insulin 
pump: a 

qualitative 
study 
 

Undersöka föräldrars 
erfarenheter av att 
hantera en 
insulinpump för att 
bemästra deras barns 
diabetes, samt deras 
upplevelser av hur 

insulinpumpen 
underlättar och 
försvårar vardagen 
för dem och deras 
barn. 

Kvalitativ studie med djupintervjuer.  
 
19 föräldrar (13 mammor och 6 pappor) till 14 
barn med insulinpump som hade minst 6 
månaders erfarenheter av insulinpump, 
rekryterades från en barndiabetesklinik i 
Skottland genom hälsopersonal. 

 
Tematisk analys. Intervjuerna läses igenom 
flertalet gånger, därefter bildar författarna teman 
som kommer upp, dessa sätts in i ett kodat 
ramverk. Ett kvalitativt dataanalysprogram 
(NVivo) användes. 

Samtliga föräldrar beskriver positiva 
samt negativa erfarenheter av att 
hantera en insulinpump. 
 

Hög 

2012 
 
Nurmi, M. A. och 
Stieber-Roger, 
K. 
 
The Diabetes 
Educator 
 
Canada 
 

Parenting 
Children Living 
with Type 1 
Diabetes - A 
Qualitative 
Study 
 

Undersöka föräldrars 
meningsfullhet i 
samband med att 
vara förälder till ett 
barn med typ 1 
diabetes. 

 Kvalitativ studie. Intervjuer med öppna frågor.  
 
13 föräldrar (10 mammor, 3 pappor). Deltagarna 
rekryterades genom “Diabetes Education and 
Resource for Children and Adolescents” samt 
genom “Juvenile Diabetes Research Foundation” i 
Winnipeg. 
 
Inspelade intervjuer transkriberades och 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 
Ett kvalitativt dataanalysprogram (Nvivo8) 
användes. 

Studien resulterade i två kategorier:  
- Att vara som alla andra 
- Att skydda barnen 
 

Medelhög 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

År  
Författare 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2012 
 
Schmidt, C. A., 
Bernaix, L. W., 
Chiappetta, M., 
Carroll, E. och 
Beland, A. 

 
MCN. The 
American Journal 
of Maternal/Child 
Nursing 
 
USA 

In-Hospital 
Survival Skills 
Training for 
Type 1 
Diabetes: 
Perceptions Of 
Children And 

Parents 
 

Undersöka föräldrar 
och barns uppfattning 
av sjukhusvistelsen 
samt inlärning och 
stöd från 
sjuksköterskor. 
 

 
 

Kvalitativ deskriptiv metod. 
 
25 föräldrar (14 mammor, 9 pappor och 2 
styvpappor) med 20 barn (8-15 år) fick svara på 
enkät med öppna frågor. Barnen intervjuades 
enligt en semistrukturerad intervjuguide. 
Deltagarna rekryterades från ett pediatriskt 

universitetssjukhus i mellanvästra USA. 
 
Manifest innehållsanalys. 
I artikelns resultat skiljs barnens och föräldrarnas 
uppfattningar åt, barnens upplevelser har inte 
redovisats i litteraturstudien. 

Studien redovisar 3 rubriker när det 
gäller likheter och skillnader mellan 
barnens och föräldrarnas uppfattningar. 
De tre rubrikerna är: 
- Upplevelse av diagnos 
- Betydelsen av överlevnadsträning 
- Sjuksköterskans hjälpsamma 

omvårdnadsåtgärder 
 
  

Medelhög 

2011  
 
Dashiff, C., 
Riley, B. H., 
Abdullatif, H. och 
Moreland, E. 
 
Pediatric 
Nursing 
 
USA 
 
 

Parents’ 
Experiences 
Supporting 
Self-
Management 
of Middle 
Adolescents 
With Type 1 
Diabetes 
Mellitus 
 

Beskriva föräldrars 
erfarenheter av att 
främja sina barn (i 
äldre tonåren) till att 
ta större del i 
egenvården vid 
diabetes typ 1. 

Kvalitativ deskriptiv metod med fenomenologisk 
design. Semistrukturerad intervju med öppna 
frågor. 
 
En del av en större studie. 40 deltagare från 23 
familjer (könsfördelning framgår inte) 
rekryterades genom en endokrinologisk klinik på 
ett barnsjukhus under en 3-månadersperiod.   
 
Inspelade intervjuer (60 min) transkriberades, 
därefter utfördes en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet tar upp föräldrarnas 
erfarenheter och känslor, samt deras 
uppfattning om vad som fungerade bra 
respektive mindre bra. 
Positiva erfarenheter av ökad 
självständighet hos ungdomen ledde till: 
- Minskad oro hos föräldern 
- Ökad bekvämlighet 
Negativa erfarenheter: 
- Svårigheter med hantering av 
sjukdomen 
- Frustration över att påminna eller 
fråga upp ungdomen 
- Vaksamhet 
- Oro över ungdomens egenvård när 
denne inte är hemma 

Medelhög 

 

 

 

 

 



 
 

År  
Författare 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2011 
 
Smaldone, A. 
och Ritholz, M. 
D. 
 
Journal of 

Pediatric Health 
Care 
 
USA 
 

Perceptions of 
Parenting 
Children With 
Type 1 
Diabetes 
Diagnosed in 
Early 

Childhood 

Undersöka föräldrars 
upplevelser av 
psykosocial 
anpassning gällande 
uppfostran av sina 
barn med typ 1 
diabetes - från 

diagnosen och genom 
barndomsåren. 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer.  
 
14 föräldrar (3 mammor, 3 pappor och 4 par) till 
11 barn med diabetes typ 1 som diagnostiserades 
vid 5-årsåldern eller yngre. 
Föräldrarna rekryterades genom ett diabetesläger 
för barn i New York.  

 
Inspelade intervjuer transkriberades och 
analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. Datan kodades och delades in i 
teman. 

Tre huvudteman identifierades: 
- Frustration, rädsla och tvivlan vid 
diagnos 
- Anpassa livet efter sjukdomen 
- Genomgång av förändring 

Medelhög 

2008 
 
Buckloh, L. M., 
Lochrie, A. S., 
Antal, H.,  
Milkes, A., Atilio 
Canas, J., 
Hutchinson, S. 
och Wysocki, T. 
 
Diabetes Care 
 
USA 

Diabetes 
Complications 
in Youth-  
Qualitative 
analysis of 
parents’ 
perspectives of 
family learning 
and 
knowledge 
 

Undersöka föräldrars 
samt barn- och 
ungdomars 
kunskaper om 
komplikationer som 
kan uppstå vid 
diabetes typ 1, samt 
föräldrarnas oro kring 
detta. 
 
 
 

Kvalitativ studie. Fokusgruppsintervjuer med 
öppna frågor.  
 
47 deltagare rekryterades från en barn-
endokrinologisk klinik (30 mammor, 14 pappor, 1 
styvpappa, 1 mormor/farmor samt 1 äldre syster) 
till 33 barn och ungdomar i åldrarna 8-18 år med 
typ 1 diabetes. Intervjuerna fokuserade på 3 
olika tidsperioder: vid diagnos, några månader 
efter diagnos och nutid. 
 
Inspelade intervjuer transkriberades och 
analyserades. Datan kodades och delades in i 
teman. 

Studien redovisade att risken för 
diabeteskomplikationer hos barnen 
orsakade ångest hos deltagarna. 
Ångest hos deltagarna visades genom 
olika underrubriker: 
- ändra fokus från daglig hantering till 
långsiktiga komplikationer 
- sökandet efter ett flexibelt och 
samarbetsvilligt förhållningssätt till 
undervisning 
- sökandet efter känslomässigt stöd från 
vårdpersonal 
- att motivera barnen 
- utbrändhet 
- ta reda på mer information kring 
långsiktiga komplikationer  

Medelhög 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

År  
Författare 

Tidskrift 
Land 

Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2008 
 
Bowes, S., 
Lowes, L., 
Warner, J. och 
Gregory, J. W. 
 

Journal of 
advanced 
nursing 
 
Storbritannien 
 

Chronic sorrow 
in parents of 
children with 
type 1 
diabetes 
 

Utforska föräldrars 
långsiktiga 
erfarenheter av att 
ha ett barn med typ 1 
diabetes. 
- Föräldrars 
känslomässiga 

anpassning till 
sjukdomen 7-10 år 
efter diagnosen. 
- Undersöka om 
föräldrar upplever 
sorgperioder som är 
karakteristiskt vid 
kronisk sorg. 
- Undersöka 
skillnader mellan 
mammor och pappor. 

Kvalitativ studie med djupintervjuer. 
 
17 föräldrar (10 mammor, 7 pappor), till barn 
som fått diagnosen 7-10 år tidigare, deltog i 
intervjuerna. Detta resulterade i 15 intervjuer (2 
föräldrapar vill inte intervjuas separat). 
Deltagarna rekryterades från en stor nationell 

hälsovårdscentral i Wales. 
 
Inspelade intervjuer transkriberades och delades 
in i kategorier som sedan analyserades inom ett 
teoretiskt ramverk för kronisk sorg. 
 

I början upplevde föräldrar svårigheter 
med hanteringen av sjukdomen, med 
tiden blev det en daglig rutin. Samtidigt 
har många av föräldrarna inte 
accepterat diagnosen ännu. Faktorer 
som framkallade känslor av sorg var: 
- insulininjektioner 

- sjuklighet och sjukhusinläggning 
- diabeteskontroll 
- risk för komplikationer 
- släppa på kontrollen 
- barnet får mer ansvar 
 
Mammor kunde lättare prata om sina 
känslor. 
 

Hög 

2008 
 
Marshall, M., 
Carter, B., Rose, 
K. och 
Brotherton, A. 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
Storbritannien 

Living with 
type 1 
diabetes: 
perceptions of 
children and 
their parents 

Undersöka och 
beskriva barn och 
föräldrars 
erfarenheter av att 
leva med diabetes 
typ 1, från diagnosen 
och framåt. 

Kvalitativ studie. Intervjuer med fenomenologisk 
design. 
 
10 barn och 11 föräldrar (10 mammor och 1 
pappa) rekryterades från författarens egen 
patientgrupp. Barnen var i åldrarna 4-17 år.  
 
Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. 
Datan analyserades genom en fenomenologisk 
analysmetod. 
 
Litteraturstudien kommer bara fokusera på 

föräldrarnas erfarenheter, barnen kommer att 
uteslutas. 

Fyra teman framkom: 
- övergång 
- vidmakthållande 
- förlust 
- sjukdomens betydelse 
 
Att vara “normal” var genomgående i 
alla fyra teman. 
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Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

2006 
 
Sullivan-Bolyai, 
S., Rosenberg, 
R. och Bayard, 
M. 
 

MCN. The 
American Journal 
of Maternal/Child 
Nursing 
 
USA 

Fathers’ 
Reflections on 
Parenting 
Young 
Children With 
Type 1 
Diabetes 

 

Att beskriva pappors 
erfarenheter när det 
gäller daglig 
hantering och skötsel 
av deras barns 
diabetes typ 1. 

Kvalitativ studie. Intervjuer med öppna frågor 
med hjälp av en intervjuguide. 
 
Huvudförfattaren kontaktade samt intervjuade 
pappor till barn med diabetes typ 1. 14 pappor till 
15 barn (två pappor intervjuades två gånger, 
vilket resulterar i totalt 16 intervjuer) deltog i 

intervjuerna. Barnen var i åldrarna 2-8 år.  
 
Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant 
och analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys av både verbal samt visuell data. 
Dataprogrammet NVivo användes. 
 
Data insamlades under 12 månader. 

Studien sammanställer 6 kategorier av 
upplevelserna som togs upp av 
papporna; 
- Chock och skräck (efter diagnos) 
- Bita ihop 
- Ansvar över att upprätthålla kunskap  
- Samarbete med den andre föräldern 

- Se barnet bortom diagnosen 
 
Det som väckte oro hos papporna var 
att ge barnet sprutor, orsaka smärta, ge 
för mycket insulin, lämna barnet hos 
andra, lågt blodsockervärde nattetid, 
barnets omvårdnad på skolan samt att 
resa. 

Medelhög 

2006 
 
Wennick, A. och 
Hallström, I. 
 
Journal of Family 
Nursing 
 
Sverige 

Swedish 
Families’ Lived 
Experience 
When a Child 
Is First 
Diagnosed as 
Having 
Insulin-
Dependent 
Diabetes 
Mellitus: an 
Ongoing 
Learning 
Process 
 

Belysa hela familjens 
erfarenheter av att 
ha ett barn i familjen 
diagnostiserat med 
diabetes typ 1.  
 

Kvalitativ longitudinell deskriptiv empirisk studie 
med intervjuer.  
 
12 familjer rekryterades från ett universitets 
barnsjukhus i Sverige. Detta innefattade 23 
föräldrar (12 mammor och 11 pappor), 12 barn 
diagnostiserade med diabetes typ 1 samt 7 
syskon (äldre än 7 år). Varje deltagare 
intervjuades enskilt.  
 
Inspelade intervjuer i hemmet (22-117 min). 
Dessa transkriberades och sammanställdes. 
 
Litteraturstudien kommer bara fokusera på 
föräldrarnas erfarenheter, barnen och syskonen 

kommer att uteslutas. 

Studien redovisade att familjen upplevde 
en pågående inlärningsprocess som 
framställdes i två huvudkategorier med 
underkategorier:  
Att lära sig om det oundvikliga: 
- Förknippa symtomen med sjukdom 
- Uppleva maktlöshet 
- Uppleva självförtroende 
 
Att lära sig om sjukdomen:   
- Förändring hos familjen 
- Osäkerhet i familjen 
- Begränsningar i familjen 
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2003 
 
Sullivan-Bolyai, 
S., Deatrick, J., 
Gruppuso, P., 
Tamborlane, W. 
och Grey, M. 

 
Journal of 
Pediatric Nursing 
 
USA 

Constant 
Vigilance: 
Mothers’ Work 
Parenting 
Young 
Children With 
Type 1 

Diabetes 
 

Att beskriva 
mammors 
vardagserfarenhet av 
att ha barn under 4 
år som har typ 1 
diabetes. 
 

Kvalitativ studie med intervjuer. 
 
28 mammor rekryterades av hälsopersonal i två 
diabeteskliniker i Nordöstra USA. 
 
Inspelade intervjuer i hemmet hos mammorna 
(90-180 min). Dessa transkriberades och 

sammanställdes. Ett kvalitativt 
dataanalysprogram (The NUD*IST) användes för 
att organisera intervjudata. 

Det större temat som framkom var att 
mammorna upplevde en ständig 
vaksamhet över barnen. 
 
Temat ständig vaksamhet delades in i 
tre aspekter (som illustrerades i en 
tabell): 

- vardagsbekymmer 
- vardagshantering 
- tillgång till stöd 
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