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ABSTRAKT 

Titel: Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes 

Bakgrund: Typ 1 diabetes är en sjukdom som främst barn och unga får, som kräver 

livslång behandling. För barnens föräldrar innebär detta en omställning i det dagliga 

livet och i deras föräldraskap. Föräldrarna kan ha behov av stöttning från 

sjuksköterskan och diabetesteamet. 

Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 

diabetes. 

Metod: En litteraturstudie är genomförd. Databassökning genomfördes i CINAHL, 

SCOPUS och PubMed. Resultaten från åtta kvalitativa studier granskades, 

analyserades och sammanställdes.  

Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier: Att bli en förälder till ett barn 

med typ 1 diabetes, att ställas inför utmaningar i vardagen och att få/inte få stöd 

från omgivningen. 

Konklusion: Föräldrar till ett barn med typ 1 diabetes kan uppleva att deras roll 

som förälder förändras efter att barnet fått sin diagnos. Familjecentrerad omvårdnad 

innefattar föräldradeltagande, vilket genom lyhördhet av sjuksköterskan kan stärka 

föräldrarnas förmåga att utföra omsorg för sina barn med typ 1 diabetes.  

 

Nyckelord: Typ 1 diabetes, föräldrar, erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

ABSTRACT 

Title: Parents' experiences of living with a child with type 1 diabetes 

Background: Type 1 diabetes is a disease that mainly affects children and 

adolescents, it requires a lifelong treatment. This means a change in daily life and in 

the parenthood for the parents. The parents may have a need for support from the 

nurse and the diabetes team.  

Aim: To illuminate parents' experiences of living with a child with type 1 diabetes. 

Method: A literature study was conducted. Database search was performed in 

CINAHL, SCOPUS and PubMed. The results of eight qualitative studies were 

reviewed, analyzed and compiled. 

Result: The result was compiled into three categories: Becoming a parent to a child 

with type 1 diabetes, facing challenges in everyday life and to receive/not receive 

support from the environment. 

Conclusion: Parents of a child with type 1 diabetes may experience a change in 

their role as a parent after the child has received the diagnosis. Family-focused care 

includes parental involvement which can, if the nurse if being responsive, enchance 

their ability to perform care of their child with type 1 diabetes.  

 

Keywords: Type 1 diabetes, parents, lived experiences 
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BAKGRUND 

Det kan innebära en stor chock för en förälder när de får ett besked att deras barn 

fått typ 1 diabetes. Det kan medföra en omställning där stora krav ställs på 

föräldrarna för att de ska klara av att hantera sitt barns diabetes (Seppanen, Kyngas 

& Nikkonen 1990). Antal barn som årligen insjuknar världen över varierar från 0.5 

till över 60 fall per 100 000 barn under 15 år (World health organisation [WHO] 

2016). Litteraturstudien har fokuserat på föräldrarnas erfarenhet av att leva med ett 

barn som har typ 1 diabetes. 

 

År 2014 var 422 miljoner människor över 18 år diagnostiserade med diabetes 

mellitus (WHO 2016). Diabetes delas in i tre typer, typ 1, typ 2 och 

graviditetsdiabetes. Typ 1 kännetecknas av att bukspottkörteln producerar 

otillräckligt eller inget insulin, vid typ 2 kan kroppen inte tillgodogöra sig insulinet, 

vid graviditetsdiabetes är blodsockret något förhöjt (WHO 2016). Typ 1 diabetes är 

en ärftlig autoimmun sjukdom som kan bero på en immunologisk reaktion som 

förstör betacellerna i pankreas. Den kan även uppstå om det finns en benägenhet att 

utveckla autoantikroppar som drar till sig immunaktiva celler som skadar 

betacellerna. Sjukdomen debuterar vanligen under barn- eller ungdomsåren. 

Betacellerna har stor reservkapacitet men då ungefär 80% av betacellerna har blivit 

skadade medför det så stor påverkan att insulinbrist uppstår och behovet av 

insulintillförsel uppstår (Ericson & Ericson 2014, 552-553). 

 

Polyneuropati är en vanlig komplikation till diabetes som kan ge stor sensorisk  

påverkan (Allen, Doherty, Rice & Kimpinski 2016, Buckloh et al. 2008). I en studie 

framkom det att dödligheten hos unga med typ 1 diabetes var högre jämfört med 

unga utan diabetes (Sandahl et al. 2017). I en studie framkom det att 66% av 321 

föräldrar upplevde att de inte fått information om komplikationer som barnet kan få 

till följd av sin diabetes, medan 27% ansåg sig fått lite information och 7% ansåg sig 

fått mycket information (Buckloh, Wysocki, Antal, Lochrie & Bejarano 2016).
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En studie beskrev att förälder till ett barn som fått diagnosen typ 1 diabetes upplevt 

förluster. Både förlusten av sitt friska barn och det liv de trodde sig haft (Lowes & 

Lyne 2000). Den stora omställningen medförde en stress, då de fick mycket 

information under kort tid (Ayala & Murphy 2011). En annan studie visade att 21% 

av 19 föräldrar i direkt anslutning till att barnen fått sin diagnos upplevt detta som en 

typ av förlust. Efter 4 månader uppgav 42% fortsatt känsla av förlust. Efter ett år 

beskrev 68% av föräldrarna att diagnosen blivit en del av det vardagliga livet, medan 

29% beskrev förlusten av spontanitet som en svårighet (Lowes, Lyne & Gregory 

2004). Föräldrarna upplevde svårigheter i att hantera beteendeproblem som kunde 

uppstå vid olika utvecklingsfaser. Matvägran kunde exempelvis bli en stor 

stressfaktor, detta jämfört med att uppfostra barn utan diabetes (Hilliard, 

Monaghan, Cogen & Streisand 2011). En studie visade att 36% av 134 föräldrar 

upplevt att deras sömn blev dålig eller väldigt dålig, detta sågs vara relaterat till 

rädsla för hypoglykemi. Blodsockerkontroller genomfördes nattetid av 34% av 

föräldrarna, vilket 58% upplevde störa nattsömnen (Herbert, Monaghan, Cogen & 

Streisand 2014). 

 

En studie visar att 22% av 181 föräldrar till barn med diabetes påvisade förhöjda 

depressiva symtom (Grey, Jaser, Whittemore, Jeon & Lindemann 2011). Föräldrarna 

uppgav rädsla för komplikationer, vilket hade samband med den ökade risken för oro 

och depression hos föräldrarna. Föräldrarna hade svårt att sätta gränser för sitt barn 

vilket påverkade förmågan att ha kontroll över blodsockernivån och ökade 

komplikationsrisken. Detta medförde en ökad risk för oro och depression (Malerbi, 

Negrato & Gomes 2012). En sammanställning av studier (review) visade att mödrar 

oroade sig mer gällande komplikationer som hypoglykemi än fäder (Barnard, 

Thomas, Royle, Noyes & Waugh 2010).  

 

En studie som jämförde fäder till friska barn och fäder till barn med diabetes visade 

att det fanns skillnad i hur fäderna kommunicerade med sina barn. Fäder till barn 

med diabetes var sämre på att ta initiativ till kommunikation med sina barn. Vidare 

beskrevs tydliga könsroller där mannen arbetade medan kvinnan stod för 

omhändertagandet av barnet och därmed hade större ansvar över barnets diabetes 

(Seiffge-Krenke 2002). I en studie med 18 tonåringar beskrevs föräldrarnas 

involvering i skötseln av deras diabetes på olika vis. Två av dem uppgav att 
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föräldrarna tjatade, vilket påverkade deras relation negativt. Flertalet tonåringar 

beskrev att de hade en bättre relation till sina mödrar, då de beskrevs vara mer 

engagerade (Leonard, Garwick & Adwan 2005).     

 

Vid inplanerade besök hos diabetesteamet, vilket bestod av bland annat 

sjuksköterska och läkare, uppgav en del av föräldrar i intervjuer att de upplevt 

svårigheter att förstå all den information de mottagit. Många föräldrar uppgav att 

mötet med diabetesteamen var mycket viktigt för dem, då de fick möjlighet att 

diskutera och lyfta tankar och funderingar, rädslor och farhågor samt för att få klara 

besked om planering och behandling (Lawton et al. 2015a). Diabetesteamet kunde 

stödja och stärka föräldrarnas kunskap och tro på sig själva, så de kunde vänja sig vid 

ett liv med diabetes och deras rädslor kring sjukdomen. Diabetesteamet kunde leda 

föräldrarna från att vara nybörjare till att bli experter på barnets sjukdom genom att 

utbilda och stötta föräldrarnas egna förmågor (Ayla & Murphy 2011). I en studie av 

både kvantitativ och kvalitativ ansats visades att sjuksköterskans bemötande kunde 

påverka hur föräldrarna upplevde mötet med vården. Föräldrarna önskade att 

personalen visade ödmjukhet och förståelse, detta skapade en känsla av ömsesidig 

respekt och stärkte deras självförtroende i deras föräldraroll (Howe, Ayala, Dumser, 

Buzby & Murphy 2012).      

 

Familjecentrerad omvårdnad, där partnerskap och föräldradeltagande ingår, är ett 

tillvägagångssätt som kan gynna barnet och familjen när ett barn får vård. Föräldrar 

hade positiv attityd mot att vara involverad i sitt barns vård. De beskrev att bland 

annat sjuksköterskans brist på information och uppmärksamhet av deras behov, 

kunde påverka hur involverade de var. Sjuksköterskor med högre utbildning eller 

som själv hade små barn, visade en mer accepterande attityd mot föräldrarnas 

delaktighet. En positiv attityd från sjuksköterskan spred sig vidare i arbetslaget, 

vilket förenklade den familjecentrerade omvårdnaden (Kawik 1996). Sjuksköterskan 

ansvarar för att förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande och främja hälsa. 

Sjuksköterskan som erbjuder vård till både enskilda individer och familjer ska ge 

omvårdnad på ett respektfullt sätt oavsett bland annat kön, funktionsnedsättning, 

ålder, sjukdom, klass eller etnicitet (International council of nurses 2012). 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ska se till att personer får uppnå en 

känsla av livskvalitet och välbefinnande. En viktig faktor för detta är att skapa en 
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förtroendefull relation med både patienten och dess anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017).  

 

Enligt ovanstående studier är typ 1 diabetes en relativt vanlig sjukdom bland barn, 

som medför livslång behandling. Sjukdomen påverkar både barnen och deras 

föräldrar. Det är viktigt att sammanställa studier som utgått från föräldrarnas 

berättelser för att få en fördjupad förståelse för föräldrarnas olika erfarenheter i det 

dagliga livet med deras barn. Genom att belysa föräldrars upplevelser av att leva med 

ett barn som har typ 1 diabetes kan det hjälpa sjuksköterskan till ökad förståelse vid 

mötet med föräldrar och förhoppningsvis förbättra kommunikation, öka föräldrarnas 

förtroende för vården och minska risken för missförstånd.  

 

Syfte 

Att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har typ 1 diabetes. 

  

METOD  

Litteraturstudiens syfte var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn 

som har typ 1 diabetes. För att nå detta har resultaten av kvalitativa, empiriska 

studier sammanställts. Resultatet har baserats på det personerna själv beskriver. 

Olsson och Sörensen (2011, 106) nämner att kvalitativa metoder avser att ge 

beskrivande data genom människors berättande, skrivna ord eller observationer. 

 

Enligt WHO definieras ett barn som 19 år eller yngre om inte lagen i respektive land 

uppger något annat (WHO 2013). En förälder kan vara biologisk eller icke-biologisk, 

det kan ske genom bland adoption, inseminering eller att barnet har avlats. En eller 

båda föräldrarna kan ha vårdnad om barnet. Som vårdnadshavare ansvarar denne 

för uppfostran av barnet och att tillgodose dess behov. Vidare ska vårdnadshavaren 

göra detta med hänsyn till barnets ålder och var hen befinner sig i sin utveckling 

(SFS 2017:32). I litteraturstudien har förälder definierats som den/de som tar hand 

om barnet samt bor på hel- eller deltid tillsammans med barnet. 

  

Sökmetoder  

Sökmetod för litteraturstudiens utvalda artiklar presenteras i en tabell (bilaga 1). För 

att hitta dessa artiklar har databaserna PubMed, SCOPUS och CINAHL använts. 
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Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 78-80) bör sökning ske i olika databaser 

för att finna relevanta studier, det räcker inte med att basera sökningen på en 

databas för att få mångfald. Vidare bör författarna vara medveten om databasernas 

inriktning, inom hälso- och sjukvård är bland annat CINAHL en bra databas.  

 

Sökord som har använts i kombination med varandra är type 1 diabetes - parent 

experience* - qualitative - life experience* - parent* - diabet*. Enligt Willman et al. 

(2011, 69-70) har varje databas ämnesord till sina referenser, för att underlätta 

sökningen och att hitta det som eftersöks. Den som söker anger en term eller ett ord 

och om det stämmer överens med referensen visas det som en träff av artikel. För att 

använda korrekt sökord bör dessa slås upp i databasens ämnesordslista. I CINAHL 

ska “cinahl headings” användas för detta och i PubMed “MeSH-database”. Enligt 

Willman et al. (2011, 75) kan sökning med fördel genomföras med både MeSH-

termer och sökning med fritextord för att få bästa träff. 

 

Den booelska sökoperatorn AND har använts i kombination med sökorden.  

Trunkering av ord har använts i sökningen av artiklar. Willman et al. (2011, 72-73) 

beskriver att booelska sökoperatorer möjliggör att flera söktermer kan kombineras 

på olika sätt, genom att de förenar eller separerar söktermerna. Sökoperatorn AND i 

kombination med flera söktermer gör att sökningen blir mer fokuserad mot området. 

Vidare beskriver Willman et al. (2011, 76) att trunkering innebär att ändelsen på ett 

ord tas bort och ersätts med en asterisk (*) på slutet. Stammen på ordet blir kvar 

men databasen söker på fler ändelser av ordet.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna har varit att studierna skulle vara ur föräldrarnas perspektiv 

och de skulle ha barn som var under 19 år. Barnen skulle ha typ 1 diabetes. Artiklarna 

skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska, publicerade efter år 2009, vara peer-

reviewed samt empiriska. I artiklar där fler perspektiv än föräldrarnas fanns med, 

inkluderades enbart föräldrarnas perspektiv. Exklusionskriterier var kvantitativa 

artiklar och studier som omfattade barn med typ 2 diabetes. Barn- och 

vårdpersonalperspektivet samt övriga närstående- och anhörigperspektiv som inte 

innebär föräldrarnas perspektiv exkluderades. Studier som bedrivits på sjukhus i 

direkt samband med att barnet fått sin diagnos exkluderades. William et al. (2011, 
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61-62) beskriver att inklusions- och exklusionskriterier begränsar sökningen mot det 

valda syftet med studien. 

 

Urval har skett i flera steg. Först valdes studier ut där titeln stämde överens med 

syftet, steg 1. Sedan lästes abstrakten i de utvalda studierna. Abstrakt som svarade 

mot syftet valdes vidare, steg 2. Sedan lästes hela studien, med fokus på 

resultatdelen, steg 3. De studier som fortfarande svarade mot syftet valdes sedan ut 

och kvalitetsgranskades enligt Olsson och Sörensens bedömningsmall (2011, 285), 

vilket var steg 4. Efter kvalitetsgranskning valdes åtta studier att ingå i 

litteraturstudien, steg 5. 

 

När artiklar ska kvalitetsgranskas används en bedömningsmall. Mallen innehåller 

flera delar som ger artikeln olika poäng utifrån dess innehåll. Poängen räknas sedan 

om till procent av den högst totala poängsumman. Om artikeln får 80-100% 

motsvarar det grad I, där kvaliteten anses hög, 70-79% motsvarar grad II där 

kvaliteten anses som medel och artiklar som får 60-69% motsvarar grad III där 

kvaliteten bedöms som låg. Studier som får en procentsats under 60% anses inte vara 

av tillräcklig god kvalitet för att inkludera (Olsson & Sörensen 2011, 279). Utvalda 

studier var av antingen hög eller medel kvalitet. Dessa redovisas i en tabell (Bilaga 2). 

I två studier fanns både förälder-, barn och annan anhörigs perspektiv. Föräldrarnas 

perspektiv gick att urskilja i dessa och är den del som inkluderats i litteraturstudien.  

 

Analys  

Analys genomfördes enligt Fribergs (2012, 127-129) beskrivning, där 

analysprocessen börjar med en helhet, vilket är de utvalda studiernas resultat. Detta 

resultat analyseras och sönderdelas för att hitta nya infallsvinklar. Denna process 

genomförs systematiskt i flera steg där helhet blir till delar för att sedan bli till ny 

helhet, som blir det nya resultatet. Författarna av litteraturstudien läste studierna 

åtskilliga gånger för att få en överblick över dess innehåll. Därefter låg fokus på 

studiernas resultat. Resultatdelarna lästes ett flertal gånger och diskuterades 

gemensamt av författarna för att försöka få en förståelse för dess innehåll. Utifrån 

författarnas diskussion benämndes preliminära kategorier. En färg tilldelades varje 

kategori. Resultattexten färgmarkerades utifrån kategori den passande in i. 

Färgmarkering av texten blev genomförd två gånger då författarna inte var nöjd med 
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första indelningen. Texterna lästes igenom ytterligare gånger och sorterades in i 

preliminära underkategorier, viss text flyttades då till annan kategori där de 

bedömdes passa bättre in. Efter diskussion av innehåll under respektive preliminär 

kategori förfinades kategoriseringen, kategorier och underkategorier namngavs. 

Dessa översattes sedan till svenska och blev de som slutligen presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetik  

Samtliga studier i litteraturstudien var etiskt granskade. Helsingforsdeklarationen 

redogör för etiska principer för medicinsk forskning på människor. 

Helsingforsdeklarationen innefattar att all medicinsk forskning ska främja och 

säkerställa respekt för alla människor och skydda deras hälsa och rättigheter. All 

forskning på människor får endast göras om vikten av studiens resultat uppväger 

risken och bördorna det kan innebära för deltagarna i studien. Deltagare som kan, 

ska ge sitt informerade samtycke samt informeras att de kan avsluta sin medverkan i 

studien när så önskas (Helsingforsdeklarationen 2013). Ett eget etiskt ansvar har 

varit att författarna strävat efter att bortse från egen förförståelse för att egna åsikter 

inte ska yttra sig i resultatet. Målsättningen har varit att redovisa resultatet så 

uppriktigt som möjligt. 

  

RESULTAT 

I de valda studierna har endast resultat används från föräldrarnas perspektiv. Totalt 

antal deltagande var 181, varav 66 kvinnor och 33 män. I fyra studier framkom ej 

könsfördelningen. Åldrarna på deltagarnas barn varierade från under fem år till 18 

år. I två studier framgick ej yngsta åldern på barnen. Barnen har haft sin diagnos 

minst tre månader. Analysen resulterade i tre kategorier och sju underkategorier 

(Tabell 1) och redovisas nedan i löpande text. 
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Kategorier Underkategorier 

Att bli en förälder till ett barn som får 

typ 1 diabetes 

Att förlora sitt friska barn 

Att inta den nya föräldrarollen 

Att ställas inför utmaningar i 

vardagslivet med diabetessjukdom 

Att föräldrarelationen sätts på prov  

Att balansera mellan att ha kontroll 

och att släppa taget 

Att få/inte få stöd från omgivningen Att få/inte få stöd från nära och kära 

Att få/inte få stöd från vården och 

stödgrupper 

Att få/inte få stöd från skolan 

 

Att bli en förälder till ett barn som får typ 1 diabetes 

Litteraturstudien visade att bli förälder till ett barn som får typ 1 diabetes omfattas av 

underkategorierna ‘att förlora sitt friska barn’ och ‘att inta den nya föräldrarollen’. 

 

Att förlora sitt friska barn 

Studier visade att föräldrar beskrev en förlust av sitt friska barn (Marshall, Carter, 

Rose, Brotherton 2009, Quirk, Blake, Dee & Glazebrook 2014, Symons, Crawford, 

Isaac & Thompson 2015) och att de sörjde förlusten av det liv de tidigare haft 

(Marshall et al. 2009, Symons et al. 2015). De beskrev en rädsla för att det barn de 

tidigare känt skulle bli förändrat (Smaldone & Ritholz 2011). En studie visade att 

sorgen och känslan av förlust fanns kvar oavsett hur lång tid det gått efter diagnos 

(Symons et al. 2015), medan en annan studie visar att föräldrarna kom över sorgen 

efter en tid. De fortsatte fundera över förklaringar till att just deras barn blivit sjuk 

(Marshall et al. 2009).  

 

Att inta den nya föräldrarollen 

I en studie beskrevs en förlust av sitt självförtroende som förälder (Marshall et al. 

2009). De kände sig osäkra i den nya föräldrarollen (Dashiff, Riley, Abdullatif & 

Moreland 2011, Marshall et al. 2009, Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015, 

Wennick, Lundqvist & Hallstrom 2009). De beskrev att de kände sig ensamma i sin 

Tabell 1 - Översikt av kategorier och underkategorier 
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föräldraroll eftersom att de hade ett barn med diabetes (Symons et al. 2015). 

Föräldrarna beskrev att diagnosen inneburit förändringar i relationen till sitt barn 

(Dashiff et al. 2011, Marshall et al. 2009, Symons et al. 2015) och det beskrevs som 

en kamp att se till att barnet skötte sin diabetes (Dashiff et al. 2011).  

 

I nära anslutning till att barnet fått sin diagnos beskrev föräldrarna att de var noga 

med rutiner, men att de släppte restriktioner över tid för att låta barnet få vara ett 

barn (Lawton et al. 2015b, Quirk et al. 2014, Symons et al. 2015). De beskrev att 

planering krävdes inför allting och att det kändes svårt att vara spontan (Lawton et 

al. 2015b, Quirk et al. 2014). I studier beskrev föräldrar att de alltid såg till att deras 

barn var säkert (Lawton et al. 2015b, Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 2014, 

Symons et al. 2015, Wennick et al. 2009). De kände en konstant oro inför 

hypoglykemi (Lawton et al. 2015b, Marshall et al. 2009, Quirk et al. 2014) vilket 

påverkade nattsömnen då oron beskrevs som störst under nattetid (Lawton et al. 

2015b, Quirk et al. 2014, Wennick et al. 2009).  

 

I en studie beskrev föräldrarna att de fick anpassa sig till det som blev det nya 

normala (Symons et al. 2015). Det gick att anpassa sig till det nya normala men 

hinder uppstod ofta på vägen, exempelvis att barnet byter umgänge eller hamnade i 

puberteten, vilket ibland kunde påverka anpassningen (Lawton et al. 2015b, Marshall 

et al. 2009, Quirk et al. 2014, Symons et al. 2015). I studier beskrev föräldrar 

känslomässiga uttryck som ilska, oro och ångest när de pratade om sitt barns diagnos 

(Marshall et al. 2009, Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 

2015). De beskrev att de haft mindre krav på sina barn med diabetes än friska syskon 

(Symons et al. 2015) och att de ibland valde att se på diabetes som en del av barnet 

och andra gånger som en sjukdom för att anpassa vad som upplevdes som lämpligt 

utifrån den situation de befann sig i (Nurmi & Stieber 2012, Smaldone & Ritholz 

2011). Föräldrar beskrev en oro för komplikationer (Lawton et al. 2015b, Quirk et al. 

2014) som kunde uppstå till följd av misskötsel av diabetes (Dashiff et al. 2011, 

Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015, Wennick et al. 2009).  
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Att ställas inför utmaningar i vardagslivet med diabetessjukdom 

Litteraturstudien visar att ställas inför utmaningar i vardagslivet med 

diabetessjukdom omfattas av underkategorierna ‘att föräldrarelationer sätts på prov’ 

och ‘att balansera mellan att ha kontroll och att släppa taget’. 

 

Att föräldrarelationer sätts på prov 

Föräldrar beskrev att ett delat ansvar bidrog till en positiv effekt på partnerskapet 

(Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015, Wennick et al. 2009). Mödrar beskrev 

att de ofta inte hade med sig den andre föräldern då barnet fick sin diagnos 

(Smaldone & Ritholz 2011). Föräldrar beskrev att de hade haft svårigheter gällande 

att samarbeta med barnets andra förälder då de inte kunde komma överens, vilket 

påverkade deras relation negativt (Lawton et al. 2015b, Smaldone & Ritholz 2011). I 

en studie beskrevs att det innebar svårigheter att vara separerad från den andre 

föräldern, då det medförde avbrott i rutiner (Lawton et al. 2015b).  Studier visade att 

föräldrarnas relation påverkades genom exempelvis att samtalsämnen riktade sig 

enbart mot barnets diabetes. Familjelivet blev påverkat av rutiner och planering som 

i sin tur påverkade föräldrarnas relationer till de andra i familjen (Symons et al. 

2015, Wennick et al. 2009).  

 

Att balansera mellan att ha kontroll och att släppa taget 

I en studie beskrev föräldrar att de ofta tog blodsockerkontroller för att ha kontroll 

över sitt barns diabetes (Quirk et al. 2014). Då de inte var med barnet beskrev de att 

de tappade kontrollen (Lawton et al. 2015b, Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 2014, 

Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015). För att inte riskera hypoglykemi 

beskrev föräldrar att de hellre lät barnets blodsockernivå vara högre när de inte var 

med barnet (Dashiff et al. 2011, Lawton et al. 2015b, Quirk et al. 2014, Wennick et al. 

2009). Ibland beskrev föräldrar att de inte lät barnet vara i situationer de tänkte 

kunde öka risken för hypoglykemi, exempelvis fysisk aktivitet (Nurmi & Stieber 2012, 

Quirk et al. 2014, Wennick et al. 2009).  

 

Det var svårt att lita på att barnet kunde uttrycka när hen hade lågt blodsocker. Detta 

beskrevs som ett orosmoment (Lawton et al. 2015b). Ibland var det nödvändigt att ta 

över ansvaret, sätta gränser och ge repressalier till ungdomen när hen visat sig inte 

klarat av att sköta behandlingen för sin sjukdom (Dashiff et al. 2011). Det var svårt 
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att hitta en balans mellan att stötta och kontrollera, eftersom det fanns en osäkerhet 

på hur barnet prioriterade sin diabetes framför annat som barnet ville göra (Marshall 

et al. 2009).  

 

I studier beskrev föräldrarna att ungdomen tog ansvar då föräldrarna inte var 

närvarande, men att de slutade ta ansvar då de var med föräldrarna. Detta gjorde att 

föräldrarna inte kunde lita på sin ungdom då de inte var konsekventa i sitt 

hanterande av sin diabetes (Wennick et al. 2009). Föräldrar beskrev att de inte alltid 

kunde lita på att barnet skulle göra som de själva önskade (Lawton et al. 2015b) men 

att de var tvungna att lära sig själva att släppa ansvaret till barnet och lita på hen 

(Marshall et al. 2009, Quirk et al. 2014).   

 

Föräldrarna beskrev en oro för hur barnet skulle påverkas och agera då hen skulle få 

mer ansvar gällande sin diabetes (Lawton et al. 2015b, Marshall et al. 2009, Wennick 

et al 2009). De kände en oro inför att lämna över ansvaret till sin ungdom, eftersom 

de inte kunde kontrollera beslut som skulle tas (Dashiff et al. 2011, Marshall et al. 

2009, Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015, Wennick et al. 

2009). Oron beskrevs minska då ungdomen axlade ansvarsrollen bra gällande att 

sköta sin diabetes (Dasiff et al. 2011, Quirk et al. 2014, Wennick et al. 2009). 

 

I studier beskrev föräldrarna att de gjort sitt bästa för att ge de förutsättningar som 

krävdes för att lämna över ansvaret till barnet att ta hand om sin diabetes (Dashiff et 

al. 2011, Quirk et al. 2014). De uttryckte att det var viktigt att ha förståelse för sitt 

barns perspektiv, barnets syn på sin sjukdom och saker hen ville göra (Dashiff et al. 

2011). Skuldkänslor över att inte ha varit en tillräckligt bra förebild beskrevs av 

föräldrarna som en orsak till att de inte kunde känna ett lugn inför tanken att barnet 

skulle flytta hemifrån (Dashiff et al. 2011). Föräldrar beskrev att det var svårare att 

släppa taget om sitt sjuka barn än syskonen (Wennick et al. 2009) samt att de var 

tvungen att alltid vara involverad för att försäkra sig om att barnet/ungdomen skulle 

sköta sig (Dashiff et al. 2011, Lawton et al. 2015b, Marshall et al. 2009, Wennick et al 

2009).  Föräldrarna beskrev att de trodde att de påverkade sitt barns självkänsla 

negativt då de alltid följde med dem överallt (Quirk et al. 2014). Föräldrarna undvek 

ibland att lämna över ansvaret till andra vuxna, eftersom de var osäkra på hur den de 

lämnade över ansvaret till skulle agera om nödsituation som lågt blodsocker skulle 
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uppstå (Lawton et al. 2015b, Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 2014, Smaldone & 

Ritholz 2011, Symons et al. 2015).   

   

Att få/inte få stöd från omgivningen 

Litteraturstudien visade att få/inte få stöd från omgivningen omfattas av 

underkategorierna, ‘att få/inte få stöd från nära och kära’ och ‘att få/inte få stöd från 

vården och stödgrupper’ och ‘att få/inte få stöd från skolan’. 

 

Att få/inte få stöd från nära och kära 

Föräldrarna beskrev positiva upplevelser då de låtit barnet sova över eller vara hos 

vänner, då de andra föräldrarna hanterat skötseln av barnets diabetes bra. 

Föräldrarna beskrev att det gjorde att deras barn fått vara “som alla andra” och det 

var tryggt (Smaldone & Ritholz 2011). Delaktighet av mor- och farföräldrar var 

positivt, föräldrarna beskrev att bördan minskade och deras tillit till dem ökade 

(Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2015). 

 

I studier beskrev föräldrar att andra vuxna har visat lite förståelse för vad det innebär 

att ha ett barn med diabetes (Lawton et al. 2015b, Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 

2014, Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 2011). De beskrev en generell 

upplevelse av att ha blivit kritiserad i sitt föräldraskap av personer i sin omgivning 

(Symons et al. 2015). I en studie beskrev föräldrarna att de fått förklara diabetes som 

en del av barnet och inte som en sjukdom för att andra skulle känna sig mindre 

obekväma (Nurmi & Stieber 2012). För att barnet skulle bli bemött och uppfattas 

som “alla andra barn” genom att exempelvis inte behöva gå undan då de tar sitt 

insulin, beskrev föräldrarna att de tvingats anstränga sig mycket (Nurmi & Stieber 

2012, Quirk et al. 2014). I en studie beskrev föräldrarna att det var svårt att 

samarbeta med mor- och farföräldrar eftersom de inte förstod hur viktigt det var 

med bra kost för deras barnbarn (Lawton et al. 2015b). Föräldrarna beskrev att mor- 

och farföräldrar tagit distans från barnet med diabetes trots att föräldrarna försökt 

involvera dem i hur barnet skulle skötas (Smaldone & Ritholz 2011, Symons et al. 

2015). I en studie beskrev föräldrar att när barnet blev äldre gav de inte information 

om diabetes åt alla föräldrar till barnets kompisar, eftersom att barnets umgänge var 

stort och/eller ändrades ofta. De lämnade istället över det ansvaret på 

barnet/ungdomen (Wennick et al. 2009). 
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Att få/inte få stöd från vården och stödgrupper 

I studier beskrev föräldrar att kontakten med sjukvården var viktig (Lawton et al. 

2015b, Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011, Wennick et al. 2009). En del 

beskrev att sjukvården varit tillgängliga och bemött föräldrarna bra (Quirk et al. 

2014, Smaldone & Ritholz 2011, Wennick et al. 2009). Studier visar att framförallt 

mödrar beskrev att det var viktigt att delta i stödgrupper och få träffa andra i 

liknande situation som de själva. De kände sig förstådd och kunde dela erfarenheter 

med andra (Nurmi & Stieber 2012, Smaldone & Ritholz 2011).  

 

I andra studier beskrev föräldrar att de inte fått stöd från sjukvården och att de varit 

svårt att kommunicera med dem (Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011). De 

beskrev att de känt sig dömda av sjukvårdspersonal (Lawton et al. 2015b, Smaldone 

& Ritholz 2011, Symons et al. 2015). Kommunikationen försvårades då sjukvården 

inte individanpassat råd och stöd (Lawton et al. 2015b, Quirk et al. 2014). 

Föräldrarna beskrev att de ville att sjukvårdspersonalen skulle visa mer empati och 

förståelse (Lawton et al. 2015b, Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011). I en 

studie beskrev fäder att de inte upplevde stödgrupper positivt, de blev stressade av 

att lyssna på andras svårigheter och problem (Smaldone & Ritholz 2011). 

 

Att få/inte få stöd från skolan 

I studier beskrev föräldrarna att stöd från skolpersonalen var viktigt (Nurmi & 

Stieber 2012, Quirk et al. 2014). De beskrev att de fått bra stöd från skolpersonalen 

(Dashiff et al. 2011, Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 2014) och kommunikationen 

hade fungerat bra (Lawton et al. 2015b). Föräldrar beskrev enskilda situationer då 

skolpersonalen inte varit stöttande, men att de i överlag varit nöjd med deras stöd 

(Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011). I andra studier beskrev föräldrarna att 

de varit närvarande vid skolaktiviteter för att ha koll på sitt barn (Nurmi & Stieber 

2012). En del föräldrarna beskrev att de varit tvungna att informera och utbilda 

skolpersonal (Dashiff et al. 2011, Nurmi & Stieber 2012, Smaldone & Ritholz 2011) 

eftersom personalen inte hade tillräckligt med kunskap om diabetes (Nurmi & 

Stieber 2012, Quirk et al. 2014). Skolpolicys beskrevs begränsa möjligheten till 

anpassning efter barnets behov (Lawton et al. 2015b, Nurmi & Stieber 2012). I andra 

studier beskrev föräldrarna att de hade varit tvungna att vara bestämd mot 
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personalen för att försäkra sig om att personalen skulle agera rätt om nödsituation 

skulle uppstå (Nurmi & Stieber 2012, Quirk et al. 2014, Smaldone & Ritholz 2011).       

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett 

barn som har typ 1 diabetes. Litteraturstudien bygger på studier som är empiriska 

och vetenskapliga. Dessa studier analyserades och resulterade i tre kategorier och sju 

underkategorier (tabell 1). Kategorierna blev: ‘Att bli en förälder till ett barn som får 

typ 1 diabetes’, ‘att ställas inför utmaningar i vardagslivet med diabetessjukdom’ och 

‘att få/inte få stöd från omgivningen’.   

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturstudien diskuteras och relateras till empiriska studier, annan 

relevant litteratur som familjecentrerad omvårdnad samt Dorothea Orems teori om 

egenvårdsbalans. Orems egenvårdsteori används inom diabetesvården (Frey & 

Denyes 1989, Kumar 2007). Orems teori bygger på tre underliggande teorier, dessa 

är teorin om omvårdnadssystem, teorin om egenvård samt teorin om egenvårdsbrist. 

Fokus ligger på att alla människor har en förmåga till egenvård, för sig själv och för 

andra. Omvårdnad ges av sjuksköterskan då det blivit obalans mellan krav på 

egenvård och förmågan att kunna möta de kraven (Gustin & Lindwall 2012, 163-166). 

 

Att bli förälder till ett barn som får typ 1 diabetes 

Litteraturstudien visade att föräldrarna beskrev upplevelser av sorg och förlust efter 

att deras barn diagnostiserats med diabetes. De beskrev en rädsla över att det barn 

de kände skulle bli förändrat och de sörjde sitt friska barn samt det liv de tidigare 

haft. Detta är i linje med Lowes, Gregory och Lyne (2005) som visade att många av 

de 38 föräldrarna beskrev känslor av sorg i samband med att barnet fick sin diagnos. 

I Gannoni och Shutes (2010) studie beskrev föräldrar att barnets sjukdom hade en 

stor påverkan på familjelivet, de egna känslorna blev åsidosatt för att hålla fokus på 

sitt barn som var sjuk. Enligt Orems teori är vårdrelationen en viktig grund för att 

främja engagemang och delaktighet, vilket är en förutsättning för god omvårdnad. 

Till en början är det viktigt för sjuksköterskan att kartlägga situationen genom att lita 

på sin kunskap och på ett kreativt sätt individuellt bemöta föräldern. De basala 

behoven som behöver kartläggas i första hand, så som sömn, social gemenskap och 
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hur den nya situationen påverkar förälderns livsstil, för att få en uppfattning om krav 

som ställs på föräldern och dennes förmåga att möta dessa krav (jfr Gustin & 

Lindwall 2012, 178-179).  

 

Litteraturstudien visade att det krävdes mycket planering vilket försvårade 

möjligheten till spontanitet. I likhet med Mellin, Neumark-Sztainer och Patterson 

(2004) beskrev föräldrar att det krävdes mer planering i förväg som exempelvis 

packa mellanmål och insulin. I en studie av Wennick och Hallstrom (2006) beskrevs 

förändringar i deras invanda rutiner efter att barnet fått sin diagnos. Föräldrarna 

beskrev även svårigheter med att vara spontan. Även Spraud-Lundin, Hallstrom och 

Erlandsson (2013) lyfter att föräldrarna blev tvungna att anpassa sig till nya 

vardagliga rutiner och aktiviteter som var relaterade till omvårdnaden kring diabetes. 

Enligt Orem kan föräldrarna vara i behov av att en omvårdnadsplan upprättas, för 

att återfå balans mellan krav och förmåga. Det kan vara att ta reda på om föräldrarna 

har de resurser de behöver för att ta hand om sitt barn och om miljön i hemmet är 

tillfredsställande (jfr Gustin & Lindwall 2012, 181-182).   

 

Litteraturstudien visade att föräldrarna upplevde oro inför komplikationer relaterat 

till hypoglykemi samt andra komplikationer som kan uppkomma över tid. Oro inför 

nattlig hypoglykemi medförde störd nattsömn. I enlighet med Wennick och 

Hallstrom (2006) beskrevs föräldrar vara oroliga över diabetes-relaterade 

komplikationer samt att barnen skulle dö i förtid på grund av sin sjukdom. I en 

studie av Rankin et al. (2014) beskrev föräldrar att deras nattsömn blivit påverkad på 

grund av att de har ett barn med diabetes. Orem beskriver att sjuksköterskan kan 

stötta föräldrarna till att ta hand om sina barn i deras närståendeomsorg. För att 

detta ska vara möjligt kan sjuksköterskan inta en lärande roll, där föräldrarna genom 

att få kunskap från sjuksköterskan kan utveckla sin förmåga att stödja sitt barn som 

fått diabetes. För att kunna stötta sitt barn behöver föräldrarna själv kunna tillgodose 

sina egna behov, sjuksköterskan kan genom sin lärande roll vägleda föräldrarna i 

goda vanor så som god sömn och kost (jfr Gustin & Lindwall 2012, 169-170). 

Författarna till litteraturstudien har reflekterat att sjuksköterskan kan ha en 

betydelsefull roll gällande hur föräldrarna kan nyttja sina egna förmågor till att ta 

hand om sig själva och sitt barn med diabetes. 
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Att ställas inför utmaningar i vardagslivet med diabetessjukdom 

Litteraturstudien visade att ett delat ansvar hade en positiv effekt på partnerskapet. 

Föräldrarnas relation till sin partner påverkades av att deras barn hade diabetes, 

även familjelivet i sin helhet påverkades på grund av att sjukdomen tog mycket tid. 

Detta i likhet med Spraud-Lundin, Hallstrom och Erlandsson (2013) där föräldrar 

beskrev att de samarbetade och pratade om sitt barns diabetes med varandra, vilket 

gjorde att både deras kontakt och relation förbättrades. I en studie av Bowes, Lowes, 

Warner och Gregory (2009) beskrev föräldrar att de separerat, bland annat på grund 

av stress kring sitt barns diabetes. Författarna till litteraturstudien har reflekterat att 

fördelning av omsorgen beskrivs ur olika synvinklar i studier där det ingår enbart 

mödrar eller fäders upplevelser. I en studie beskrev mödrarna att deras partner var 

viktig, framförallt för känslomässigt stöd. De beskrev att partnern ibland kunde ge 

avlastning i den dagliga omsorgen (Sullivan-Bolyai, Deatric, Gruppuso, Tamborlane 

& Grey 2003).  

 

I en annan studie beskrev sig fäder inte vara lika strikt med exempelvis 

blodsockernivån som mödrarna, för att barnet inte alltid skulle vara lika kontrollerat. 

Fäderna beskrev att de under dagarna arbetade och därför inte tog lika stort ansvar. 

De kompenserade genom att ta större ansvaret på kvällar och helger. Mödrarna fick 

ha huvudansvar för omvårdnaden gällande barnets diabetes, då fäderna ansåg 

mödrarna som mer kunnig. En del av fäderna beskrev att detta kunde orsaka 

spänningar i relationen (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard 2006). Författarna såg 

dessa studier som intressanta, då dessa i motsats till litteraturstudiens resultat lyfter 

ett genusperspektiv och på så vis kunde ge en uppfattning om skillnader mellan 

könen, vilket inte var möjligt i litteraturstudiens resultat.       

 

I litteraturstudien beskrev föräldrarna en förlust av kontroll när barnet var borta. 

Som en säkerhetsåtgärd kunde de därför tillåta högre blodsocker då de inte var 

närvarande för att minska risken för hypoglykemi. I likhet med Wennick och 

Hallstrom (2006) beskrev föräldrar att de gärna ville ha barnen inom synhåll då de 

upplevde oro när de inte var med barnen. Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) 

beskrev att föräldrarna ville ha kontroll på sitt barns diabetes för att minska risk för 

komplikationer. Ett sätt att ha kontroll beskrevs som att de lärde sina barn att hålla 
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blodsockret högt när de inte visste vilken typ av aktivitet som skulle genomföras för 

att minska risken för hypoglykemi.  

 

I litteraturstudien framkom det att lämna över ansvaret och lita på sin ungdom 

beskrevs som svårt eller obehagligt. Det var svårt att helt släppa taget och ansvaret 

över sitt barns diabetes. I enlighet med Ivey, Wright och Dashiff (2008) beskrev 

föräldrar att de var oroliga över att lita på att deras barn kunde hantera sin sjukdom, 

denna oro ledde ofta till frustration i deras relation. Detta i likhet med Weinger, 

O’Donnell och Ritholz (2001) där ungdomar beskrev sina föräldrar som oroliga över 

hur de skötte sin diabetes. Föräldrarnas oro väckte en frustration hos ungdomen då 

föräldrarna beskrevs tjata och skuldbelägga. Flera ungdomar i studien beskrev att de 

hamnat i konflikter med deras föräldrar då de blivit anklagade att missköta sin 

diabetes. I likhet med Schilling, Knafl och Grey (2006) beskrev föräldrar att de sa åt 

sina ungdomar att kolla sitt blodsocker för att senare dubbelkolla med dem att det 

blivit gjort. De beskrev att även när deras ungdomar blivit äldre hade de svårt att 

släppa taget vilket kunde leda till frustration hos ungdomen. Författarna till 

litteraturstudien har reflekterat att ovanstående studier kan tyda på en 

kommunikationsbrist mellan föräldern och ungdomen som kan leda till slitningar i 

deras relation. Orem beskriver att omvårdnadssystem är handlingar som över tid ska 

leda mot målet att upprätthålla egenvårdsbalans. Föräldrarna kan vara i behov av 

interventioner från sjuksköterskan. Dessa kan vara fullständigt kompenserade, delvis 

kompenserande eller stödjande och undervisande. Genom att upprätta en 

omvårdnadsplan där det tydligt framgår vad barnet respektive föräldern ska göra kan 

detta tydliggöra barnet och föräldrarnas ansvar (jfr Gustin & Lindwall 2012, 174-181) 

vilket kan skapa balans i deras relation.     

 

Att få/inte få stöd från omgivningen 

I litteraturstudien beskriver föräldrarna att kontakten med sjukvården är viktig, för 

att få stöd och råd samt som stöttning i det vardagliga livet kring diabetesvården. De 

beskrev att de blivit bra bemött av sjukvården. Lawton et al. (2015a) beskrev att 

föräldrar som har möten med sjukvården på mindre vårdenheter i större 

utsträckning uppgav positiva erfarenheter då råden varit individuellt anpassade. 

Detta ökade känslan av att vara förstådd. Litteraturstudien visar även att föräldrarna 

beskrev att de inte fått bra stöd från sjukvården och kände oro inför samtal med dem. 



           

18 
 

Föräldrarna beskrev att de inte känt sig förstådd, att de blivit dömda och att de 

önskade mer empati från personalen. I Lawton et al. (2015a) studie beskrev 

föräldrarna att mötet med vården var en grund för oro samt att de var oroliga att bli 

dömda för hur de skött sitt barns diabetes, trots att de gjort sitt bästa. Föräldrar 

uppgav att de fick en känsla av att de bara var en i mängden. Shields, Pratt & Hunter 

(2006) beskrev att då föräldrarna skulle träffa sjukvårdspersonal anpassade de sitt 

föräldraskap efter förväntningar de upplevt från sjuksköterskor. Vidare beskrevs att 

föräldrarna önskade få bli mer involverade i sitt barns diabetesvård. Föräldrarnas 

negativa möten med vården strider mot Orems tankar om hur omvårdnad ska 

bedrivas. Hon menar att sjuksköterskan ska vara kunnig och ha förmåga att på ett 

bra och förutsättningslöst sätt individanpassa omvårdnaden utifrån varje enskilt 

möte. För att kunna stötta föräldrarna i deras närståendeomsorg bör sjuksköterskan 

utforska deras förmåga till närståendeomsorg genom att undersöka bland annat vilka 

kunskapsluckor som finns och vilka erfarenheter föräldrarna har (jfr Gustin & 

Lindwall 2012, 178-180) av att leva med ett barn som har diabetes.    

 

Litteraturstudien visade att stöd från skolpersonalen var viktigt. Föräldrar beskrev 

upplevelser av bra stöd men även enskilda situationer då de inte tyckte det hade 

fungerat bra. I likhet med Kime (2014) beskrev föräldrar och deras barn att stödet de 

fått varit varierande. Stödet upplevdes bättre under grundskolan jämfört när barnet 

gick gymnasiet. Detta stämde också överens med en studie av MacMillan, Kirk, 

Mutrie, Moola och Robertson (2015) där föräldrar beskrev att stödet från skolan 

upplevdes bättre när barnet gick i grundskolan. I en studie av Kelo, Martikainen & 

Eriksson (2011) beskrevs det att mödrar medverkade i skötseln av barnets diabetes 

tills barnet kunde sköta detta mer självständigt. Samtidigt byggde mödrarna upp ett 

stödjande nätverk med bland annat lärare och sköterskor på skolan och då antog 

föräldrar att personalen skulle sköta barnets diabetes. I en studie av Schwartz, 

Denham, Wapner och Shubrook (2010) var skolsköterskan den person som i första 

hand var ansvarig för hur skötseln av barnets diabetes fungerade i skolan. En policy 

för skolan gällande skötsel av diabetes fastslog att det skulle finnas minst en vuxen 

på skolan som kunde sköta barnets diabetes om sköterskan inte fanns tillgänglig. På 

en del skolor fanns dock varken tillräckligt utbildad personal eller tillgängliga 

sköterskor. Författarna till litteraturstudien har reflekterat att förekomst av personal 
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med kunskap om diabetes och tillgänglighet av sjuksköterska kan ha stor betydelse 

för hur föräldrarna kan uppleva stödet från skolan.   

 

Författarna till litteraturstudien har reflekterat över att föräldrarnas upplevelser av 

kontakten med vården kan se olika ut samt hur det skulle vara om vårdpersonal 

arbetade utifrån samma omvårdnadsmodell, som Orems teori om egenvårdsbalans 

samt familjecentrerad vård. I enlighet med Orems teori kan en uppföljning där 

sjuksköterskan utvärderar om föräldrarna efter en tid har uppnått de mål som 

funnits gällande egenvårdsbalans vara ett bra hjälpmedel (jfr Gustin & Lindwall 

2012, 184). Institutionen för omvårdnad (2015) beskriver att i familjecentrerad vård 

ska närstående involveras som en viktig del i vården. Den/de närstående är en viktig 

källa till information, därför ska deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara på. 

Vård och omvårdnad ska genomföras med god kvalitet och skapa trygghet, detta 

ställer höga krav på varje vårdgivare. Sields et al. (2006) beskrev att familjecentrerad 

vård kan vara en omvårdnadsmodell som passar bra när det gäller vård av barn och 

deras föräldrar. De beskriver att den i praktiken kan bli svår att genomföra bland 

annat på grund av hur effektivt den används av vårdpersonalen, samspelet med 

föräldrar och tidigare kännedom om familjen. Författarna av litteraturstudien har 

reflekterat över att även om familjecentrerad vård inom forskning presenteras som 

en god omvårdnadsmodell kan implementeringen av den i den dagliga verksamheten 

försvåras genom faktorer som kan vara svår att påverka. Enligt Institutionen för 

omvårdnad (2015) kan politiskt styre i samhället påverka vilka ekonomiska 

förutsättningar som finns i och hur organisationer inom vården kan prioritera. 

Författarna har reflekterat att prioriteringar från politiskt styre i samhället kan 

påverka vilka resurser som finns inom vården. Politik, samhället och vårdens filosofi 

verkar inte alltid hänga samman.        

 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet gjordes en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ metod används 

ofta för forskning inom omvårdnadsvetenskap. Den ska genom ett helhetsperspektiv 

beskriva bland annat mänskliga upplevelser, för att kunna ge en ökad förståelse. Det 

är människans egna ord som bäst kan beskriva, orden kan beskriva antingen i text 

eller tal. Därför är bland annat intervjuer bra datainsamlingsmetoder (Willman et al. 

2011, 52). Kvantitativ och kvalitativ metod kan kombineras för att få med både 



           

20 
 

statistik över studerat fenomen samt en fördjupning. Den kvalitativa metoden kan ge 

den detaljerade och djupa kunskapen (Statens beredning för medicinsk utveckling 

[SBU] 2014). Intervjuer var den datainsamlingsmetod som användes i alla utvalda 

studier, de var därför relevant mot syftet för litteraturstudien. Ledord inom kvalitativ 

metod är överförbarhet, trovärdighet och pålitlighet (Graneheim & Lundman 2004). 

Litteraturstudier är vanligt att göra som examensarbete. De ska genomföras så de 

återger primärkällan på ett trovärdigt och noggrant vis (Olsson & Sörensen 2011, 

144-145). Syftet med litteraturstudier är att skapa en översikt inom utvalt område. 

Utvalt område att studera ska vara väl avgränsat och det ska vara relevant mot den 

grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde (Friberg 2012, 133-134).  

 

Använda databaser för att söka studier var PubMed, CINAHL och SCOPUS. Att 

enbart använda en databas vid sökning av studier är inte tillräckligt för att få med de 

senast publicerade studierna eller för att kunna täcka hela området som är tilltänkt 

(Backman 2008, 76), därför användes tre databaser under sökprocessen. Trunkering 

användes under sökprocessen. Trunkering gör att det går att söka olika böjningar av 

ett ord genom att tillsätta en asterisk efter ordstammen. För en del ord kan 

trunkering medföra att sökning blir på fler ord än vad som är planerat och därför 

bredda sökningen (Östlund 2011, 68). Booelska sökoperatorn AND användes i 

litteraturstudien. Willman et. al (2011, 72-74) beskriver att i rätt kombination 

underlättar detta att sökningen blir inriktad mot det ämne en avser söka på. 

Sökoperatorn AND binder samman flera sökord med varandra medan sökoperatorn 

OR gör att sökningen blir bredare då den söker på varje sökterm för sig. Dessa 

operatorer kan användas i alla databaser. För att sökningen skulle vara fokuserat 

mot utvalda sökord har sökoperatorn OR inte använts i litteraturstudien. Ytterligare 

begränsningar var att studierna skulle vara kvalitativa, ur ett föräldraperspektiv, 

skrivna på engelska och vara från år 2009 eller senare. Sökning gav ett stort urval 

relevanta artiklar som svarade mot syftet. Då författarna har begränsad kunskap om 

artikelsökning kan urvalet blivit påverkat under sökprocessen.  

 

Urval har blivit redovisat där samtliga fem steg beskriver hur granskningen av 

artiklarna har genomförts. Slutligen blev åtta studier utvalda att ingå i 

litteraturstudien. För att genomföra kvalitetsgranskning finns ett flertal 

bedömningsmallar med checklistor, för att undersöka om utvald studie är av 
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tillräckligt god kvalitet samt om den passar mot syftet (Friberg 2012, 44-45). 

Kvalitetsgranskning av studierna i litteraturstudien genomfördes med hjälp av 

Olsson och Sörensens (2011, 279) bedömningsmall. De studier som inkluderades i 

litteraturstudien var av antingen medel eller hög kvalitet enligt bedömningsmallen, 

detta för att få så hög kvalitet som möjligt på studien. Författarna har ingen tidigare 

erfarenhet av att kvalitetsgranska, vilken kan ha påverkat hur bedömningen av 

studierna blev.     

 

Utvalda studier i litteraturstudien var från mellan år 2009-2016. De kommer från 

flera länder som USA, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland och Sverige. Det ingår 

totalt 181 personer i utvalda studier, där det framgår att 66 är kvinnor och 33 är män. 

I fyra studier framgår inte könsfördelningen. Trovärdighet kan öka om resultaten i 

flera studier går åt samma håll, trots dess spridning av personer som ingår i 

studierna samt spridning av länder de är utförda i (Willman et al. 2011, 110). 

Överförbarhet kan vara möjligt då litteraturstudien presenterat resultat som visade 

sig vara liknande i samtliga studier (jfr. SBU 2014). Oavsett författarnas resonemang 

är det upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart eller inte (SBU 2014). 

Överförbarheten till män kan försvåras då det kan vara fler kvinnor med i studierna 

eftersom könsfördelningen inte framgår i alla studier.  

 

De utvalda studiernas resultat har blivit läst ett flertal gånger av båda författarna, 

dess innebörd har diskuterats och resultattexterna har sammanställts efter 

färgkodning under preliminära kategorier. Färgkodning blev genomförd två gånger. 

Efter slutlig indelning översattes kategorierna till svenska. Författarna har ingen 

tidigare erfarenhet av att analysera texter, vilket kan ha medfört en påverkan på 

tolkning av resultattexterna samt att översättning från engelska till svenska kan ha 

påverkat resultattexternas innebörd. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 98-99) är 

triangulering en metod som kan öka förståelsen av det studerade fenomenet, samt ge 

stöd åt bland annat dess trovärdighet och pålitligheten. Data samlas då in och 

analyseras var för sig, för att sedan jämföras mot varandra. Om det är fler än en som 

samlar in och analyserar kan det ge fler infallsvinklar. Litteraturstudiens 

trovärdighet och pålitlighet kan ha blivit stärkt av att det är två författare som har 

samlat in och analyserat data både enskilt samt tillsammans. Innehåll i 
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litteraturstudien har även diskuterats under handledningsträffar samt vid 

seminarier, vilket kan ha stärkt trovärdigheten och pålitligheten ytterligare.          

 

Forskningsetisk diskussion  

Forskning som innefattar människor ska genomföras med respekt för personen och 

dennes värde. Forskningen ska i förväg ha blivit godkänd vid en etikprövning. 

Personen som ingår i forskningen ska bli informerade bland annat om att hen har 

rätt att avsluta deltagande när som helst, vilket syftet är med forskningen samt att 

det är frivilligt att delta. Personen som ingår i forskningen måste ha gett sitt frivilliga 

informerade samtycke innan forskningen får utföras, detta ska dokumenteras (SFS 

2015:320). Alla studier som ingår i litteraturstudien har blivit etiskt granskade. Detta 

framkommer antingen i utvalda studier eller i den tidsskrift där studien är 

publicerad. Författarna till litteraturstudien har haft ett etiskt perspektiv i åtanke 

under arbetets gång.  

 

Litteraturstudiens syfte att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn 

som har typ 1 diabetes har besvarats. Resultatet har med den kvalitativa ansatsen på 

ett omfattande vis givit en beskrivning av föräldrarnas erfarenheter.    

  

Konklusion  

Litteraturstudien har visat att föräldrar till barn med typ 1 diabetes upplever stora 

krav och förändringar i livet. Föräldrarna har beskrivit att en god relation med 

sjukvården och med sjuksköterskor är viktigt. När föräldrarna vid någon tidpunkt 

kommer i kontakt med vården är det betydelsefullt att sjuksköterskor är medvetna 

att det är viktigt att utgå ifrån de erfarenheter och behov av stöd föräldrarna har. 

Sjuksköterskan kan arbeta systematiskt utifrån familjecentrering och Orems teori. 

Orems teori, som betonar att sjuksköterskan bör vara lyhörd, stötta och stärka 

personernas möjlighet att utveckla sin egen förmåga: Detta kan leda till bättre balans 

och mindre negativ inverkan på föräldrarnas liv i när deras barn fått diabetes. 

Genom att bemötandet, kommunikationen och samarbete förbättras, kan 

förhoppningsvis föräldrarna stötta sina barn att leva med sin diabetessjukdom på ett 

bättre sätt.    
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Fortsatt forskning 

Förekomsten av typ 1 diabetes har setts öka (Patterson et al. 2012). Fortsatt 

forskning kan ske genom både kvalitativ och kvantitativ metod, dels för att försöka få 

fördjupad förståelse för föräldrarnas erfarenheter gällande olika perspektiv samt för 

att få en uppfattning om spridningen av de upplevda perspektiven. 

Interventionsstudier kan vara att rekommendera, där exempelvis egenvårdsmodeller 

som Orems egenvårdteori och andra egenvårdsmodeller implementeras. Dessa kan 

då jämföras mot varandra eller var för sig. Detta kan bidra till ökad evidens för 

effekten av olika omvårdnadsmodeller samt förhoppningsvis öka kvaliteten inom 

vården.
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