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Abstrakt 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att föräldrar till barn med diabetes typ 1 

känner känslor som hjälplöshet, stress och ett stort ansvar över att vårda sitt barn. 

Vardagen blir förändrad och föräldrarna upplever minskad flexibilitet och 

spontanitet i relation till barnets diabetes.  

Syftet: Syfte är att beskriva hur sjuksköterskan kan vägleda och stödja föräldrar 

utifrån deras upplevelser av att ha barn med diabetes typ 1. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt, vilket innebär att data samlats genom att 

söka och granska tidigare forskning. 

Resultat: Resultatet visar på att föräldrar till barn med diabetes typ 1 är i behov av 

stöd, speciellt under den första tiden efter barnets diagnos. Studien presenterar stöd 

och behandlingsalternativ som har visat sig ha en positiv effekt hos föräldrarna 

angående stress och oro. Föräldrar som fått stöd under den första tiden när barnet 

fått sin diagnos har en visat sig ha en större chans att ta hand om sitt barn och sig 

själva utan att drabbas av stressproblematik och ökad flexibilitet i vardagen.  

 

Nyckelord: diabetes typ 1, föräldrar, litteraturöversikt, sjuksköterska, stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

Bakground: Previous research describes that parents of children with type 1 

diabetes feel emotions as helplessness, stress and a great responsibility for caring 

for their child. Everyday life is changed and parents experience reduced flexibility 

and spontaneity in relation to the child's diabetes.  

Aim: The aim with this study is to describe how the nurse can guide and support 

parents based on their experiences of having children with type 1 diabetes. 

Method: The study is a literature review, which means that the collection of data 

has been done through searching and reviewing previous research.  

Resultat: The result shows that parents of children with type 1 diabetes are in need 

of increased support, especially during the first time after the child's diagnosis. The 

study offers alternatives to support and treatment options that have been shown to 

have a positive effect on the parents' experiences of stress and anxiety. Parents that 

has been supported the first time after their child was diagnosed with type 1 diabetes 

has improved chances of taking care of their child without themselves being affected 

by pronounced stress problems or limitations in everyday life. In order for this to be 

achieved, nurses must receive more training in both counseling and support and 

training in how the technical aids work. 

  

Keywords: literature-review, nurses, parents, support, type 1 diabetes.  
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Inledning	
Anledningen till det valda ämnet beror på ett flertal personliga möten med föräldrar 

till barn med diabetes typ 1. Dessa möten har väckt ett intresse för sjukdomen och 

hur det påverkar barnen och framförallt föräldrarna att ständigt ha sjukdomen 

närvarande. Vi har fått upplevelsen av att föräldrarna känner sig tvingade att ta ett 

stort ansvar för vården av sitt barn, och att det i sin tur orsakar stor stress och 

minskad livskvalitet. Hur kan sjuksköterskan på bästa sätt hjälpa föräldrar till att 

känna mindre stress och oro i relation till den situation de befinner sig i? 

  

Bakgrund 

Vad är diabetes? 

En icke-diabetiker har en automatisk reglering av blodsockret genom kontinuerlig 

frisättning av hormonet insulin i samband med måltid. Förtäring av föda gör att 

blodsockret stiger och för att åtgärda det stigande blodsockret frisätter 

bukspottkörteln insulin i blodbanan. Enligt Alington och Cummings (2017) sker 

detta främst vid närvaro av kolhydrater och fett. Insulinet hjälper till vid transporten 

av sockret in i cellerna och gör att de kan förbränna och dra nytta av maten vi äter i 

form av energi. De kolhydrater en frisk människa äter används inte bara till energi 

direkt, utan lagras också i lever och skelettmuskulatur. Detta för att kroppen skall 

ha möjlighet att använda lagrade kolhydrater vid de tillfällen då det till exempel går 

lång tid mellan måltider. Vid sådana tillfällen frisätter bukspottkörteln hormonet 

glukagon, vilket leder till att de lagrade kolhydraterna i levern frisätts och ger 

kroppen tillgång till dessa via blodet (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud, 

2007).   

  

Varje år drabbas cirka 800 barn upp till 18 år av diabetes typ 1, och på Sveriges 

barnkliniker behandlades år 2015 cirka 7000 barn med diagnosen (Hanås, 2017). 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper egna 

funktioner, i detta fall bukspottkörtelns förmåga att producera insulin. Vid en icke 

fungerande insulininsöndring så kan inte cellerna ta upp sockret från maten, och 

blodsockernivåerna i blodet kommer att stiga (Chen, Cohrs, Stertmann, Bozsak & 



	 2	

Speier, 2017). Vid högt blodsocker och avsaknaden av insulin kommer kroppen att 

förbränna fett för att tillgodose sitt energibehov. Vid för hög förbränning av 

kroppsfett uppstår ketoner, som kan leda till ketoacidos. Ketoacidos är en 

syraförgiftning som kan vara livshotande, och är en av de vanligaste dödsorsakerna 

hos barn med diabetes typ 1. En insulinbehandlad diabetiker kan drabbas av 

hypoglykemi, vilket innebär att blodglukoshalten i blodet är för låg. Om en individ 

drabbas av hypoglykemi behöver han eller hon få i sig kolhydrater för att stabilisera 

blodsockret. Om individen inte får kolhydrater kan detta leda till insulinkoma 

(Ericson & Ericson, 2012). Vid diabetes typ 1 saknar bukspottkörteln helt 

insulinproduktion och insulinadministration med hjälp av tex. insulinsprutor eller 

insulinpumpar och ständiga kontroller av blodsockret ske under resten av individens 

liv (Preeti & Sushil, 2016). 

  

Föräldrars upplevelser av att ha barn med diabetes typ 1 

Föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplever känslor som bland annat rädsla, 

skuld, frustration, sorg, hjälplöshet och hopplöshet. Diagnosen beskrivs som 

traumatisk och förödande och föräldrarna hade känslor av att vara oförmögna att ta 

hand om sitt barn. Bland annat för att de upplevde att ansvaret var överväldigande 

(Whittemore, Jaser, Chao, Jang och Grey 2012). Whittemore et. al (2012) beskriver 

också hur föräldrar till en början känt motivation till att lära sig om barnets sjukdom, 

på grund av informationen som kommer med diagnosen kändes det överväldigande. 

Den första tiden efter konstaterad diagnos hos barnet lades stort fokus på barnets 

blodsockernivåer, måltider och administrering av insulin. Många föräldrar upplevde 

att relationen till barnet blev förändrad på grund av behovet av att övervaka sitt barn. 

Familjens tidigare vanor och rutiner blev omkullkastade och föräldrarna beskrev en 

oro för att inte klara av de dagliga uppgifterna relaterade till barnets diabetes. Detta 

gjorde att föräldrarna kände mindre frihet och begränsningar i att vara spontana. I 

en kvalitativ studie av Iversen, Graue, Haugstvedt och Råheim (2018) har intervjuer 

med åtta mödrar och sju fäder till barn med diabetes i åldern 1 till 7 år gjorts. Dessa 

föräldrar upplevde att det största och mest påtagliga problemet var att barnet tack 

vare sin låga ålder hade svårt att själv kommunicera sina behov och hur han eller 

hon mådde. Detta ledde till att föräldrarna kände behov av att hela tiden vara 

förberedda och på sin vakt. I de flesta intervjuer framkom det en strävan efter att 
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leva så normalt som möjligt även om det nya livet innebar en ny typ av normalitet. 

Föräldrarna beskrev det omöjliga i att för en kort stund inte vara på sin vakt och att 

dem såg sig själva som vårdare för sitt barn. Att alltid ha rätt typ av mat lättillgänglig 

oavsett tid och plats var något som alltid fanns i bakhuvudet. De beskrev svårigheter 

med att inte kunna vara sociala på samma sätt som innan barnet insjuknade, oavsett 

om barnet var med i det sociala sammanhanget eller inte. Diagnosen upplevdes ha 

en tendens att ta över livet, speciellt vid de tillfällen då dem upplevde att barnets 

diabetes orsakade sprickor i relationen till det egna barnet (Iversen, Graue, 

Haugstvedt och Råheim 2018). 

  

Att livet som förälder till ett barn med diabetes typ 1 är påfrestande och stressigt 

bekräftas också av Rechenberg, Grey och Sadler (2017) där de undersökt 

förekomsten av stress och posttraumatisk stress hos mödrar till barn med diagnosen. 

Mödrarna beskrev stressen som mest påtaglig under det första året efter barnets 

diagnos. Under den tiden upplevde några även depressiva symtom, smärta och 

viktnedgång. Sex veckor efter barnets diagnos uppfyllde 51 procent av mödrarna 

enstaka kriterier för posttraumatisk stress och 24 procent uppfyllde många 

alternativt samtliga kriterier för tillståndet. Dessa symtom var mest förekommande 

det första året efter att barnet blivit diagnostiserad med diabetes. I 15 procent av 

fallen uppfyllde mödrarna fortfarande kriterier för posttraumatisk stress efter fem 

år. I studien sågs även att mödrar som utvecklat symtom på posttraumatisk stress i 

samband med barnets diagnos oftare hade barn som också uppvisade liknande 

symtom (Rechenberg, Grey & Sadler 2017).  

  

Sjuksköterskans roll 

Inom sjuksköterskans kompetensområde ingår både vetenskapligt kunnande samt 

nära patientarbete. Arbetet skall vara präglat av en humanistisk människosyn, vilken 

innebär att hänsyn skall tas till varje patients rätt att bestämma själv, respekt för 

människans rättigheter, värderingar, tro, integritet och värdighet. Sjuksköterskan 

ska tillsammans med patienten och dennes närstående anpassa och planera vården 

efter varje enskild individ. En annan viktig del i sjuksköterskans roll är att på ett 

respektfullt, empatiskt och lyhört sätt kommunicera med patient och närstående. Vid 

vård av barn är föräldrarna väldigt involverade i barnets situation och sjuksköterskan 
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ska bevara både patientens och de närståendes integritet och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

  

Teoretiskt perspektiv 

Föräldrar till barn drabbade av diabetes typ 1 upplevs känna ett stort ansvar gällande 

barnets diagnos och allmänna välbefinnande. Det bygger mycket på att föräldrarna 

har tillräcklig kunskap för att själva kunna sköta sitt barns diabetes. Dorothea Orem 

(1980) beskriver sin teori om egenvårdsbalans, vilken innebär att när en människa 

inte klarar av att själv eller med hjälp av närstående sköta sin egenvård, uppstår 

egenvårdsbrist. Orem (1980) menar att alla människor har en inbyggd förmåga att 

ta hand om sig själv eller någon annan, men beskriver sedan att alla inte besitter de 

färdigheter som krävs för att göra det. En människas potential till egenvård påverkas 

således av en rad olika faktorer. Bland annat av ålder, kön, egen hälsostatus, livsstil, 

socialt nätverk, den egna familjesituationen samt individens mognadsnivå. En 

person med god hälsa och en tillräcklig mognadsgrad har sannolikt också en 

tillräcklig förmåga att ta hand om sig själv och sina behov. Att en person har 

bristande egenvårdsförmåga kan ha med många saker att göra. Det kan till exempel 

handla om att personen är för ung, att personen inte har fått den omsorg han eller 

hon behövt av sina närstående under uppväxten eller att individen har råkat ut för en 

olycka alternativt annan ohälsa som försvårar förmågan till egenvård. Orem (1980) 

menar att vid sådana tillfällen är det sjuksköterskans uppgift att ge patienten och de 

närstående den kunskap de behöver för att balansera sina egna eller sin närståendes 

behov. Skulle den enskilde vara för sjuk för att klara sin eller sin anhöriges egenvård 

på egen hand, är det sjuksköterskan som tar över dessa uppgifter under en period. 

Målet är dock att individen skall kunna återgå till sin situation i hemmet så snart 

som möjligt, med rätt kunskap och förmåga till att balansera och tillgodose sina egna 

eller sin anhöriges behov. 

  

I denna litteraturöversikt har teorin valts på grund av att föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 ofta beskriver en känsla av otillräcklighet och tycker sig sakna 

tillräcklig kunskap för att tillgodose sitt barns behov. Upplevelsen är också att 

föräldrarnas egen hälsa och förmåga att ta hand om sig själv förändras till det sämre 

i och med barnets diagnos. Med teorin som grund kan hänsyn tas till hur 
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sjuksköterskan på bästa sätt kan hjälpa föräldrar med att balansera sitt barns behov 

relaterat till diabetesdiagnosen, i syfte att slutligen få förmåga att balansera sina 

egna. 

  

Definition av centrala begrepp 

Barn - Nationalencyklopedin (u.å).  beskriver begreppet barn som “en människa i 

skedet mellan födelse till vuxen ålder”. I denna litteraturöversikt används spannet 

på barn från 1–18 år eftersom det enligt Barnkonventionen definierar barn som varje 

människa under 18 år (UNICEF, 2009). 

  

Föräldrar - I studien avses föräldrar vara den eller de som har vårdnaden om barnet, 

oberoende av biologi eller sexuell läggning. 

  

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att föräldrar till barn med diabetes typ 1 lever med ett stort 

ansvar, mycket stress och oro. Det kan leda till minskad livskvalité hos föräldrarna 

och en sämre skötsel av barnets diabetes. Enligt vår kännedom finns det i nuläget 

ingen sammanställning av någon forskning om hur sjuksköterskan kan vägleda och 

stödja föräldrar i den utsatta situation de befinner sig i. Genom att ge föräldrarna 

mer vägledning och stöd inom hälso- och sjukvården skulle det kunna bidra till att 

föräldrarna känner sig tryggare i hantering av sjukdomen, både praktiskt och 

mentalt, vilket förhoppningsvis skulle kunna leda till minskad ångest och oro hos 

föräldrarna. För att öka kunskapen om hur sjuksköterskan kan vägleda och stödja 

föräldrar till barn med diabetes typ 1 genomfördes denna studie. 

  

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva hur sjuksköterskan kan vägleda och stödja föräldrar 

utifrån deras upplevelser av att ha barn med diabetes typ 1. 
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Metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017) kartlägger ett utvalt 

område genom granskning av tidigare forskning. 

  

Datainsamling och urval 

En datainsamling påbörjades genom användning av Public Medline (PubMed) och 

Cumulative index to nursing and allied health literature (CINAHL). Databaserna 

ansågs vara lämpliga för att de innehåller evidensbaserade studier som berör 

området omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2016). Översiktliga sökningar 

gjordes för att kontrollera om tillräckligt med forskning fanns relaterat till syftet. 

Sökorden som användes i sökningarna var: Type 1 diabetes, children, parents, 

support, experience, self-care, support group and family se sökmatris i bilaga 

1.  Dessa sökord resulterade i ett stort antal träffar, då stor mängd av artiklarna 

enbart innehöll något av sökorden. Sökordet Nurses användes inte på grund av att 

syftet till denna litteraturöversikt har förändrats under arbetets gång. Sökorden 

Self-care och Support group identifierades som nyckelord i flera artiklar och 

valdes därför att användas som sökord i syfte att få mer relevanta träffar. Booleska 

termen som användes var AND för att hitta artiklar vilka innehöll flera av 

sökorden. Användningen av den booleska termen AND resulterade i många träffar 

med studier som svarade på syftet, vilket gjorde att ingen annan boolesk term 

användes. 

Inklusionskriterier   

Sökningen avgränsas till att inkludera studier som var publicerade mellan 2009 och 

2019, studier skrivna på engelska och studier som var granskade av en etisk 

kommitté, så kallade peer review. 

 

Exklusionskriterier 

Studier som berörde vuxna personer med diabetes typ 1 samt de studier som berörde 

personer med diabetes typ 2 exkluderades. 
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Granskning och värdering av artiklarnas kvalitet 

I första hand granskades titeln i artiklarna och var den relevant för syftet lästes sedan 

abstract. Artiklarna kontrollerades enligt IMRAD vilket står för Introduction, 

Method, Results and Discussion (Polit & Beck 2012). För bedömning av artiklarnas 

kvalitet användes en modifierad granskningsmall för bedömning av kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) se bilaga 3 och 4. Genom att svara på 25 respektive 29 frågor 

värderades artiklarnas kvalité. Poängen omvandlades sedan till procent, och kvalité 

hög (80–100%), medel (60–79%) eller låg (0–59%). Det flesta artiklar låg på medel 

eller hög nivå efter omvandlingen till procent, förutom en artikel som var på 59% 

som inkluderades i denna litteraturöversikt, se bilaga 2. 

  

Analys och tolkning av data 

Artiklarna granskades sedan enligt Fribergs (2017) femstegsmetod: 

I första steget lästes artiklarna ett flertal gånger, för att få en överblick i vad 

artiklarna handlar om. I andra steget granskades artiklarnas resultat för att hitta 

centrala teman och begrepp. 

I tredje steget gjordes en sammanställning av varje artikels resultatdel. Detta för att 

få en överblick över vad som ska analyseras. I fjärde steget identifierades och 

jämfördes olikheter och likheter mellan artiklarnas resultat.  I femte steget 

sammanställs de olikheter och likheter som hittats för att kunna presentera ett nytt 

resultat. 

  

Tillvägagångssätt 

Sökandet efter artiklar gjordes gemensamt, likaså en övergripande granskning för 

att vara överens om vilka artiklar som skulle användas. De valda artiklarna delades 

sedan upp likvärdigt mellan författarna och granskades enskilt enligt tidigare nämnd 

beskrivning. De granskade artiklarna diskuterades mellan varandra och de artiklar 

som svarade på studiens syfte valdes att användas i resultatet. En diskussion fördes 

för hur arbetet med resultatdelen skulle läggas upp samt i vilken ordning artiklarna 

skulle presenteras. Resultatdelen skrevs tillsammans där var och en hade ansvar för 

att de artiklar man granskat presenterades och översattes på ett korrekt sätt. 
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Etiska överväganden 

År 1964 upprättades Helsingforsdeklarationen av World medical association 

(2015). Helsingforsdeklarationen är fortfarande grundläggande för forskning som 

berör och på något sätt involverar människor. Den ger forskare och andra 

professioner riktlinjer för tillvägagångssättet vid forskning på människor. Till 

exempel vid fysiska ingrepp eller vid forskningsmetoder som avser att påverka 

personen fysiskt eller psykiskt. En grundsten i deklarationen är att forskningen 

måste kunna genomföras med hänsyn till människans värde, rättigheter och frihet 

för att bli godkänd. En forskningsperson besitter dessutom alltid rätten att när som 

helst ta tillbaka sitt samtycke för medverkan i studien (CODEX.se, 2018). Enligt 

Polit och Beck (2012) ska samtliga artiklar granskas ur en opartisk synvinkel. 

Studierna ska ha tillstånd av en etisk kommitté för att studien skall få påbörjas. 

Studierna ska även följa de etiska principerna: rättvisa, godhet och respekt för 

människans värdighet. Polit och Beck (2012) skriver också att förfalskning av 

artiklar inte får ske (a.a).  I denna litteraturöversikt har endast studier som är etiskt 

godkända, och följer de etiska principerna samt att personerna i studierna givit sitt 

fulla samtycke till deltagande använts. Personerna i studierna som användes i 

denna litteraturöversikt har haft möjlighet att när som helst under studiens gång 

avbryta sitt deltagande. 
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Resultat 
Resultatet av denna litteraturöversikt bygger på 14 vetenskapliga artiklar gjorda 

mellan åren 2009–2019 i England, Kina, Skottland, Sverige och USA. Resultatet 

är uppdelat i fem identifierade kategorier och beskriver hur sjuksköterskan kan 

stödja och vägleda föräldrar till barn med diabetes typ 1. Kategorierna är “Att 

erbjuda psykologiskt stöd”, “Upprättande av vårdplanering” “Information om 

automatiska hjälpmedel”, “Underlätta stöd mellan föräldrar” samt “Erbjuda 

stödprogram” vilka beskrivs närmare nedan. 

 

Att erbjuda psykologiskt stöd 

Saknaden av psykologiskt stöd till föräldrarna till barn med diabetes typ 1 beskrivs 

i Kime (2013), där föräldrarna uttrycker att de saknade tillgängligheten av 

psykologiskt stöd inom hälso-och sjukvården. Föräldrarna hade velat ha stöd av en 

psykolog eller rådgivare för att komma över den största chocken när barnet fått 

diagnosen och i hanteringen av den nya livssituationen. Det beskrivs ett missnöje 

över vårdavdelningar, där föräldrarna upplevde en osäkerhet hos vårdpersonalen. 

Föräldrarna ansåg att det fanns ett behov av utbildning inom diabetesvård (a.a). 

Upplevelsen av saknaden av stöd beskrivs även i Jönsson, Lundqvist och 

Hallström (2016), en studie där mödrarna uttryckte att de saknade psykologiskt 

stöd i hanteringen av sjukdomen och de förändringarna i vardagslivet som 

sjukdomen innebar för föräldrarna. Mödrarna beskrev även att de uppskattade när 

hälso- och sjukvårdspersonalen lärde känna familjen, deras värderingar och livsstil 

och hur deras barn hanterade diabetesen (a.a). Föräldrarnas behov av stöd 

bekräftades också i en artikel skriven av Rankin, Harden, Waugh, Noyes, Barnard 

och Lawton (2014) där föräldrarna sa sig vara i stort behov av psykologiskt stöd 

den närmaste tiden efter att barnet fått sin diabetesdiagnos. Detta främst för att 

diagnosen innebar mycket information som är svår att ta in samtidigt som 

föräldern befinner sig i chock efter diagnostisering. 

 

Upprättande av vårdplanering 

Kime (2013) beskriver att föräldrarna aldrig hört talas om eller fått något erbjudande 

om någon vårdplanering. Föräldrarna visste inte vad en vårdplan innebar och fick 

ingen information av sjuksköterskan hur upplägget skulle se ut, på varken kort eller 
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lång sikt. Föräldrarna kände sig exkluderade ur diskussioner gällande barnets 

fortsatta vård. 

 

Information om automatiska hjälpmedel 

Undersökningar som gjorts visade att föräldrar till barn med diabetes typ 1 hade 

höga förväntningar på insulinpump och hur det skulle kunna underlätta föräldrarnas 

vardag. Föräldrarna ställde sig positivt till insulinpumpen och hävdade att stressen 

relaterat till barnets diabetes skulle minska och att relationerna inom familjen skulle 

bli positivt påverkade. Föräldrarna till barn med diabetes typ 1 beskrev att det 

användning av insulinpump skulle göra att de slapp en del av de dagliga diabetes-

sysslorna som de tidigare skötts manuellt, vilket ledde till att de inte behöver 

påminna sitt barn lika ofta. Föräldrarna i studien beskrev att livet med stor 

sannolikhet skulle bli enklare och handla mindre om barnets diabetesdiagnos. 

(Garza, Jedraszko, Weil, Naranjo, Barnard, Laffel, Hood & Weissberg-Benchell 

2018). I en studie av Rankin, Harden, Barnard, Bath, Noyes, Stephen och Lawton 

(2018), intervjuades barn med diabetes typ 1 om vilka hinder samt motiverande 

faktorer det fanns till att bli mer självständig i sin diabetes. De deltagande barnen 

beskrev att en ökad självständighet skulle kunna minska stress och belastning hos 

föräldrarna om barnen självständigt tog ansvar för de sysslor föräldrarna tidigare 

skött. I artikeln av Commissariat, et al. (2017) har dem granskat användning av 

insulinpumpbehandling hos barn med diabetes typ 1 och kan bekräfta ovanstående 

studies förväntningar. Föräldrar till barn som använder insulinpump visade sig ha 

en större kontroll över barnets diabetes och dem ansåg att det underlättade vardagen. 

Föräldrarna upplevde en större frihet och en bättre flexibilitet i vardagslivet. 

Föräldrarna kände en mindre belastning av sjukdomen och var inte lika oroliga för 

barnets kostbehov. De föräldrar som inte använde insulinpump i undersökningen 

upplevde en bristande kunskap i användningen, och otillräcklig kunskap hos 

vårdgivaren. Av de deltagande föräldrarna var det 47 procent som inte fått 

insulinpump rekommenderat av sin läkare (a.a). Det bekräftas i artikeln av Kime 

(2013) att många av föräldrarna aldrig fått någon information om eventuella 

behandlingsalternativ som till exempel insulinpump av vare sig läkare eller 

sjuksköterskor. 
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I ytterligare en studie gjord av Lawton, Blackburn, Allen, Campbell, Elleri, 

Leelaranthna, Rankin, Tauschmann, Thabit och Hovorka (2018) beskriver 

föräldrarna en markant ökad trygghet vid användning av automatisk glukos-

avläsning med fristående mätare. Något många föräldrar beskrev som positivt var 

enkelheten av att få information om sitt barns blodsocker. Mätaren visade åt vilket 

håll och med vilken hastighet blodsockret var på väg och larmade när det steg eller 

sjönk till onormala nivåer. 

 

Underlätta stöd mellan föräldrarna 

Behovet av att få stöd av erfarna föräldrar beskrivs i artiklarna av Rankin, Harden, 

Waugh, Noyes, Barnard och Lawton (2014) och Grey, Jaser, Whittemore, Jeon 

och Lindemann (2011) där många av föräldrarna hade önskat få träffa och prata 

med föräldrar som befinner sig i samma situation. Föräldrarna bekräftade att 

socialt stöd av andra föräldrar, psykologer och sjuksköterskor bidrar till en ökad 

hantering av stress och den påfrestning som barnets diabetes skapar. 

I artikeln av Channon, Lowes, Gregory, Grey och Sullivan-Bolyai (2016), 

utformades ett program för föräldrar till barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 

vilket visade sig ha en positiv effekt hos föräldrar. Föräldrar till barn med diabetes 

typ 1 skulle få stöd av erfarna föräldrar till barn med samma diagnos. Programmet 

utgick ifrån tre grundläggande teman vilka var information, bekräftande och 

emotionellt stöd. Information utgick ifrån ett stödnätverk, bekräftandet för att öka 

föräldrars självförtroende och emotionella stöd var till för att lyssna och bekräfta 

föräldrarnas bekymmer. Föräldrarna som ställde upp som stödföräldrar var positivt 

inställda till programmet eftersom de själva saknade stöd från hälso- och 

sjukvården när deras barn fått diagnosen diabetes typ 1 och hade nu en önskan om 

att hjälpa andra föräldrar i samma situation. De tyckte att gruppträningen inför att 

bli stödförälder gav dem möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter och 

inse hur långt de hade kommit i hanteringen av barnets diabetes. Hälso- och 

sjukvården såg programmet om stöd mellan föräldrar som en trygghet att kunna 

rekommendera till föräldrarna med nydiagnostiserade barn. De mottagande 

föräldrarna upplevde ett varmt välkomnande och ett personligt stöd, och var 

mycket positivt inställda till programmet. I två liknande studier gjorda av Rearick, 

Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) och Boman (2017) visade det sig att 
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föräldrar med nydiagnostiserade barn har stor nytta av att kommunicera med en 

stödförälder. De beskriver en ökad trygghet i att ha någon att prata med, att be om 

tips och att veta att personen som svarar har liknande erfarenheter. Stödföräldrarna 

beskriver sitt perspektiv och förklarar att genom stöttning av andra, har dem lärt 

sig mycket som de har stor nytta av i omhändertagandet av det egna barnet. I 

artikeln av Mackey et al. (2016) prövades ett telefonbaserat stöd till föräldrar med 

nydiagnostiserade barn med diabetes typ 1. Majoriteten av deltagarna rapporterade 

att de var mycket eller extremt nöjda med programmet, och tyckte att programmet 

hade positiv effekt på föräldraskap och i hanteringen av barnets diabetes.  

 

Erbjuda stödprogram 

Grey, Jaser, Whittemore, Jeon och Lindemann (2011) beskriver att genom 

gruppbaserade insatser var syftet att stärka föräldrarnas livskvalitet och hanteringen 

av barnets diabetes. De använde sig av Coping Skills Training- (CST) program, 

vilket är en social kognitiv terapi som går ut på att träna in ett nytt beteende för att 

lära sig hantera problem. Detta genomfördes genom sex gruppmöten där hälso-och 

sjukvårdspersonal och psykologer medverkade. Resultatet av CST-programmet 

visade en förbättrad hantering av barnets diabetes typ 1, de medverkande föräldrarna 

rapporterade även att de upplevde ett bättre föräldraskap och att konflikterna inom 

familjen hade minskat. 

I artikeln av Kime (2013) visade det sig att föräldrarna ansåg att vårdpersonalen på 

medicinska avdelningar inte hade den grundläggande kunskapen inom diabetes typ 

1 och föräldrarna valde därför att söka egen information på nätet (a.a). Det finns 

internetbaserade program i form av hemsidor och applikationer, vilka har visat sig 

ge ett bra stöd mellan föräldrar då de kan få stöd av varandra och av utbildad 

sjukvårdspersonal. Genom dessa funktioner kan föräldrarna erhålla utbildning och 

kunskap för att underlätta hanteringen av barnets diabetes. Det har visat sig att 

föräldern inte enbart tar bättre hand om sitt barn, det ger dem även möjlighet att ta 

bättre hand om sig själva (Whittemore, Zincavage, Jaser, Grey, Coleman, Collet, 

Delvy, Basile Ibrahim & Marceau 2018, och Zhang, Li, Lou, Liu, Liu & Zhou 2018). 

 

 



	13	

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur sjuksköterskan kan vägleda och 

stödja föräldrarna till barn med diabetes typ 1. Resultatet är uppdelat i fem 

kategorier, där den första beskriver att föräldrar är i stort behov av psykologiskt stöd, 

speciellt den första tiden efter barnets diagnostisering. Sjuksköterskan kan ge stöd 

genom att lära känna både föräldern och barnet i relation till barnets diabetes. I 

kategori nummer två beskrivs att sjuksköterskan kan erbjuda eller informera om 

någon typ av vårdplanering för att stödja föräldrarna. I tredje subkategorin om 

automatiska hjälpmedel berättar föräldrar om positiva upplevelser relaterat till 

användning av dessa alternativ. Sjuksköterskan kan rekommendera föräldrar att 

använda ett automatiskt hjälpmedel för att öka flexibiliteten samt få en bättre 

relation till barnet med diabetes typ 1. En del föräldrar säger sig dock inte ha fått 

någon information om dessa behandlingsalternativ, medan andra upplever en 

bristande kunskap hos vårdpersonal. Nästa kategori beskriver att sjuksköterskan kan 

vägleda föräldrarna till barn med diabetes typ 1, genom stödgrupper med erfarna 

föräldrar. Föräldrar beskriver positiva upplevelser av kontakt med en annan förälder 

som också har barn med diabetes typ 1. I femte och sista kategorin kan 

sjuksköterskan erbjuda vägledning i form av stödprogram, applikationer eller 

hemsidor, vilket visade sig ha en positiv inverkan på föräldrarna och gav ett bra stöd 

i hanteringen av barnets diabetes.  

 

Resultatdiskussion 

En del av resultatet i denna litteraturöversikt visade att föräldrarna upplevde att 

sjuksköterskorna på medicinska avdelningar saknade kunskap om barn med diabetes 

typ 1, vilket skapade en oro hos föräldrarna (Kime, 2013). I samma studie av Kime 

(2013) visade det sig att föräldrar saknade information om vårdplanering, vilket 

enligt Blomqvist och Peterson (2015) är sjuksköterskans ansvarsområde (a.a). 

Författarna till denna litteraturöversikt hävdar att genom att lägga stor vikt vid 

upprättandet av en vårdplanering i samband med att barnet får sin diagnos, skulle 

det kunna leda till en känsla av ökad trygghet för föräldrarna direkt. Tidigare 

forskning av Rechenberg, Grey och Sadler (2017), och Whittemore, Jaser, Chao, 
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Jang och Grey (2012) påvisade att föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplevde 

stress och ständig oro över sitt barns välmående. Föräldrarna upplevde en rädsla och 

en hjälplöshet över att ta hand om sitt barn och hade därför önskat få mer stöd av 

sjuksköterskan (a.a). Orem (1980) beskriver i sin teori att när egenvårdsbrist uppstår, 

är det sjuksköterskans ansvar att ge närstående den kunskap och undervisning som 

behövs för att de ska klara av att hantera sin närståendes behov. Utifrån Orems teori 

om egenvårdsbalans är det också föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets behov av 

egenvård när barnet inte är mogen att hantera sin diabetes själv. Sjuksköterskan bör 

därför undervisa både föräldrarna och barnen för att de tillsammans ska klara av att 

hantera barnets diabetes i hemmet.  

Resultatet av denna litteraturöversikt beskriver att föräldrar saknar stöd av psykolog 

eller rådgivare (Jönsson, Lundqvist & Hallström 2016, Kime 2013 & Rankin, 

Harden, Waugh, Noyes, Barnard & Lawton 2014). Författarna till denna 

litteraturöversikt tror att för att klara av de livsförändringar som sker i samband med 

barnets diagnos, är det viktigt med tillgänglig information, psykologiskt stöd och 

annan rådgivning. Vilket skulle kunna underlätta för föräldrarna i hanteringen av 

barnets diagnos.  

 

Ett resultat som påvisades i flera studier är att användningen av automatiska 

hjälpmedel var till stor hjälp för föräldrarna i hanteringen av barnets diabetes. 

Användning av dessa skulle kunna eliminera föräldrarnas oro över att inte klara av 

de dagliga uppgifterna relaterat till barnets diabetes, för att ett automatiskt alternativ 

självständigt skulle sköta de sysslor som tidigare gjorts manuellt av föräldrarna 

(Garza, Jedraszko, Weil, Naranjo, Barnard, Laffel, Hood & Weissberg-Benchell, 

2018, Commissariat, et al. 2017 och Lawton, Blackburn, Allen, Campbell, Elleri, 

Leelaranthna, Rankin, Tauschmann, Thabit & Hovorka, 2018). Författarna till 

denna litteraturöversikt tror att om sjuksköterskan ger föräldrarna ökad information 

om funktionen hos de automatiska hjälpmedlen skulle det kunna underlätta 

vardagen och samtidigt möjliggöra att både barn och föräldrar kan leva ett så 

normalt liv som möjligt. Genom att informera och rekommendera ett automatiskt 

behandlingsalternativ skulle familjerelationerna kunna bli positivt påverkade, inte 

minst relationen till barnet med diabetes typ 1. Detta skulle kunna innebära att 

föräldrarna inte behöva ta ett lika stort ansvar över barnets diabetes, vilket kan 
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möjliggöra större flexibilitet samt ökad frihet i vardagen. Detta skulle kunna leda 

till ökad självständighet hos barnen. Orem (1980) lyfter i sin teori att en person med 

en tillräcklig mognadsgrad har förmågan att ta hand om sin egenvård självständigt 

(a.a). Författarna till denna litteraturöversikt tycker att detta påvisar att det är viktigt 

att sjuksköterskan informerar och lyfter vikten av att barnets delaktighet i sin egen 

vård. Eftersom diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom är det något barnet måste lära 

sig att hantera, och att barnet vid mogen ålder tar ett eget ansvar underlättar för 

föräldrarna. I resultatet i artikeln av Commissariat, et al. 2017 visade det sig att en 

stor andel av föräldrarna inte får erbjudande om användning av automatiska 

behandlingsalternativ eller tackar nej till användning av dessa på grund av okunskap 

eller för att dem tror att till exempel en insulinpump skulle orsaka obehag för barnet 

(a.a). Författarna till denna litteraturöversikt tycker att detta resultat påvisar vikten 

av att sjuksköterskan i sitt stöd och rådgivning till föräldrarna tar ansvar över att 

informera om automatiska behandlingsalternativ. Något mer som anses vara av vikt 

är att sjuksköterskan informerar samt undervisar både barn och föräldrar i hur dessa 

fungerar för att optimera stödet som kan erhållas och för att föräldrarna skall förstå 

fördelarna med användningen av dessa behandlingsalternativ. Genom att undervisa 

barnet med diabetes typ 1 kan föräldern erhålla ännu mer avlastning eftersom barnet 

blir mer självständigt och kan till viss del sköta sin diabetes själv. Att dessa 

behandlingsalternativ inte erbjuds och rekommenderas till alla föräldrar är en brist i 

hälso- och sjukvården då mycket forskning pekar mot att det underlättar vardagen 

för föräldrarna. 

I artiklarna av Channon, Lowes, Gregory, Grey och Sullivan-Bolyai (2016), och 

Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) och Boman (2017), visar det sig 

att stöd av andra, mer erfarna föräldrar som också har barn med diabetes typ 1 ger 

stöd på ett bra sätt till oerfarna föräldrar. Detta på grund av att föräldrar som befunnit 

sig i samma situation tidigare besitter kunskap som de flesta sjuksköterskor inte har 

(a.a). Channon, Lowes, Gregory, Grey och Sullivan-Bolyai (2016), menar att de 

flesta stödföräldrar saknade denna typ av stöd när dem själva hade barn med 

nydiagnostiserad diabetes typ 1, vilket gör att de har en positiv inställning till att 

hjälpa andra. Sjuksköterskor finner trygghet i att kunna rekommendera dessa 

stödgrupper i omvårdnaden av nydiagnostiserade barn (a.a). Författarna till denna 

litteraturöversikt hävdar att genom användning av stödföräldrar kan föräldrar med 
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nydiagnostiserade barn få hjälp och rådgivning i hur dem kan hantera vardagen och 

utmaningarna som kommer med diagnosen. Stödföräldrar kan vara ett bra 

kompletterande stöd till föräldrar till barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 

eftersom mer erfarna föräldrar kan bidra med ökad trygghet samt ge svar på frågor 

utifrån sitt perspektiv. Deras kunskaper kan vara ett bra komplement till den 

kunskapen och informationen som ges av sjuksköterskan. Genom att föräldrarna kan 

dela med sig av sina erfarenheter, ge stöd åt varandra samt erhålla professionellt 

stöd, skulle det kunna leda till att föräldrar får information och erfarenheter som 

sjuksköterskan inte besitter. Detta kan leda till att föräldrar som känner skuld, rädsla 

och hjälplöshet kan få hjälp att bearbeta och hantera sina känslor tillsammans med 

andra.  

 

I artikeln av Kime (2013) påvisades att föräldrarna upplever att de inte erhåller 

tillräcklig undervisning, information och kunskap av sjuksköterskan och väljer att 

självständigt söka efter detta via internet (a.a). Sjuksköterskan kan därför vägleda 

föräldrar genom att rekommendera specifikt framtagna evidensbaserade 

applikationer för att de själva ska finna information, undervisning och stöd i 

hantering av barnets diabetes på rätt typ av forum. I applikationen finns hela tiden 

möjlighet att ta kontakt med vårdpersonal, vilket enligt forskning skapar trygghet 

och minskad stress för att dem vet att det hela tiden finns någon att kontakta om ett 

akut behov uppstår (Whittemore, Zincavage, Jaser, Grey, Coleman, Collet, Delvy, 

Basile Ibrahim & Marceau, 2018, och Zahng, Li, Lou, Liu, Liu & Zhou, 2018). 

Författarna till denna litteraturöversikt tror att det positiva i att som sjuksköterska 

kunna rekommendera evidensbaserade alternativ är på grund av att internet idag är 

stort och lätt kan ge felaktig kunskap och bidra till ökad oro och stress, om 

föräldrarna inte vet vart på internet dem skall leta. Något mer positivt med 

lättillgänglig information via nätet kan vara att föräldern har möjlighet att vid ett 

senare tillfälle läsa sig till kunskap - då den informationen som ges av 

sjuksköterskan vid konstaterande av diagnos kan vara svår och mastig att ta in. 

Utifrån Orems teori om egenvårdsbalans, tror författarna till denna litteraturöversikt 

att egenvårdsbrist kommer att uppkomma om föräldrarna inte klarar av att hantera 

sitt barns diabetes, och sjuksköterskan bör därför ha möjligheten att rekommendera 
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det som behövs för att kunna vägleda föräldrarna. Detta för att de skall klara av att 

hantera barnets diabetes i hemmet.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt är gjord enligt Friberg (2017) och är en sammanställning av 

tidigare forskning vilken är granskad enligt den ovan beskrivna femstegsmetoden 

(a.a). Till denna litteraturöversikt användes två databaser, PUBMED och CINAHL. 

Databaser innehållande evidensbaserade studier inom omvårdnadsämnet (Forsberg 

och Wengström, 2016). Användningen av endast två databaser kan ses som en risk 

för att relevanta artiklar från andra databaser kan ha missats och att bredare träffar 

således hade kunnat erhållas genom sökning via utökat antal databaser. Då denna 

litteraturöversikt har ett starkt omvårdnadsperspektiv och CINAHL och PUBMED 

är databaser som fokuserar på omvårdnadsforskning anses dock denna risk vara 

liten.  

Sökorden som användes var: typ 1 diabetes, children, parents, support, experience, 

intervention, self-care, support group and family. Sökorden gav ett brett urval av 

artiklar och därför valdes endast studier som var tio år gamla och peer review. 

Användningen av den senaste, granskade forskningen ser författarna som styrkor. 

En svaghet kan vara att ordet ”nurses” inte använts som ett sökord, eftersom det 

hade kunnat ge författarna ett annat resultat. Författarna till denna litteraturöversikt 

har i efterhand provat att inkluderat ordet nurses. Under dessa sökningar kunde 

författarna hitta en del av de redan valda artiklarna. Eftersom sökningarna gjordes i 

efterhand är det svårt att avgöra om resultatet av samma sökningar hade förändrats 

om dessa hade gjorts initialt.  

Analysmetoden av artiklarna gjordes genom att granska artiklarna enligt IMRAD - 

Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. Artiklarna granskades sedan enligt 

William, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

modifierad granskningsmall för bedömningen av kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Genom att använda dessa granskningsmetoder kunde artiklar som inte höll 

kvalitén plockas bort, det flesta artiklar som valdes att användas hade medel och hög 

kvalité. En artikel föll dock inom ramen för låg kvalité. Denna artikel inkluderades 

trots det eftersom den ansågs vara relevant och gav en annan infallsvinkel än de 

andra artiklarna. En risk med denna metod är att författarna till denna 
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litteraturöversikt själva avgör kvalitén på artiklarna på grund av att 

granskningsmallen inte omfattades av något förbestämt poängsystem i avgörandet 

av låg, medel eller hög kvalité. Detta kan göra att artiklarna bedöms olika beroende 

på vem som granskar. 

I denna litteraturöversikt används både kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket är 

en styrka enligt Forsberg och Wengström (2016), som menar att trovärdigheten av 

studien ökar vid inkludering av både kvantitativa och kvalitativa studier (a.a). Att 

använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar är en styrka då flera infallsvinklar 

studeras och kan därmed ge ett bredare resultat. De använda studierna är gjorda i 

olika delar av världen, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Styrka på 

grund av att artiklarnas resultat har likheter och påvisar att vald problematik finns i 

olika delar av världen. 

Att vara två författare till litteraturöversikten anses vara en styrka då två personer 

har analyserat och granskat artiklarna och dess trovärdighet. Otydligheter har kunnat 

diskuteras mellan författarna vilket ökar förutsättningarna för att resultatet blir så 

tillförlitligt som möjligt. 

 

Etikdiskussion 

I denna litteraturöversikt har de inkluderade studierna granskats av en etisk 

kommitté och deltagarna har haft fulla möjligheter att avbryta sitt deltagande i 

studien när som helst. Dessa observationer och hänsynstaganden ses som styrkor. 

Vid oklarheter vid översättning av studierna har lexikon och olika 

översättningsverktyg använts för att i möjligaste mån undvika misstolkningar och 

därmed också förvrängning av studiernas resultat. Det går dock inte att utesluta 

eventuella misstolkningar, då författarna har något begränsade kunskaper i det 

engelska språket, vilket författarna anser vara en svaghet. Referenser är redovisade 

både i löpande text och i referenslista, texten är omformulerad och ingen plagiering 

eller förvrängning av text har förekommit i denna litteraturöversikt. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Resultatet av denna litteraturstudie kan bidra med ökad kunskap för hur föräldrar 

till barn med diabetes typ 1 kan vägledas och stödjas i omvårdnaden av det 

drabbade barnet. Barn och ungdomar med diabetes typ 1 samt föräldrar till dessa 
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barn kan påträffas vart som helst i vården och i samhället, vilket gör att 

sjuksköterskan behöver kunna identifiera föräldrar som är i behov av utökat stöd 

och vägledning samt besitta kunskap om vad som kan erbjudas. Denna 

litteraturöversikt beskriver ett antal förslag på stöd och alternativ till vägledning 

som sjuksköterskan skulle kunna använda för att hjälpa föräldrar till barn med 

diabetes typ 1. Det resultat denna litteraturöversikt kom fram till är även 

användbart för sjuksköterskan i bemötande och i att stödja alla föräldrar i 

omvårdnaden av barn som har en kronisk sjukdom.  Hälso- och sjukvården 

behöver se till att utbilda fler sjuksköterskor i stöd och rådgivning för att kunna 

hjälpa de föräldrar som är i behov av det. Detta för att ha möjlighet att underlätta 

vardagen och minska stress hos dessa föräldrar, för att de i sin tur ska ha 

förutsättningar att kunna ta väl hand om sitt barn. Utökning av sjuksköterskors 

kunskaper och förmågor att se dessa föräldrars behov av stöttning och vägledning 

skulle kunna förändra och underlätta livet och vardagen för många - både barn och 

föräldrar. 

 
Konklusion/ Slutsats 

Denna litteraturöversikt beskriver ett antal förslag på hur sjuksköterskan skulle 

kunna ge stöd och vägledning åt drabbade föräldrar och barn, vilka bör anpassas 

efter varje familjs specifika behov. Genom att sjuksköterskan hjälper föräldrarna att 

uppnå egenvårdsbalans får de ökade möjligheter att ta bättre hand om både sig själva 

och sitt barn med diabetes typ 1.  Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att 

föräldrar till barn med diabetes typ 1 får förbättrade möjligheter att ta hand om sitt 

barn utan att själva drabbas av uttalad stressproblematik eller begränsningar i 

vardagen vid erhållande av tillräckligt stöd och vägledning av sjuksköterskan.  För 

att detta skall uppnås krävs att sjuksköterskor erhåller mer utbildning i såväl 

rådgivning, vägledning och stöttning som utbildning i hur de tekniska hjälpmedlen 

fungerar.  

 

Förslag till vidare forskning 

I ämnet finns mängder med forskning med olika metoder och design. Författarna 

har identifierat att mycket forskning finns utifrån ett föräldra-perspektiv där de 

beskriver hur föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplever en viss typ av vård eller 
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får beskriva vad de önskar skulle förbättras. En önskan finns därför om mer 

forskning om hur sjuksköterskor upplever att vårda och ge stöd till föräldrar till barn 

med diagnosen och på så sätt få ett bredare perspektiv på ämnet och även också för 

att få ta del av vårdens perspektiv kring vilken kunskap som saknas. Vidare 

forskning bör göras i form av både kvalitativa- och kvantitativa studier för att få ett 

sådant brett resultat och perspektiv som möjligt. 
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BILAGA 1, SÖKMATRIS 
Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter 
lästa titlar  

Urval efter lästa 
abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till resultat 
efter genomläsning av 
artiklar, n=15 

CINAHL Children AND 
Type 1 Diabetes AND 
Parents AND 
Support  

389 879 
4 699 
749 
189 
 

0 
0 
0 
10 
 

0 
0 
0 
4 
 

 
 
 
4 

CINAHL Peadiatric AND 
Typ 1 diabetes AND 
Self care 

101 271 
1 513 
105 
 

0 
0 
7 
 

0 
0 
2 

 
 
0 

CINAHL Type 1 Diabetes AND 
Parents AND 
Support group 

24 303 
941 
78 

0 
0 
7 

0 
0 
2 

 
 
2 

CINAHL Type 1 diabetes AND 
Support AND 
Parents AND 
Children  

24 339 
2038 
238 
189 

0 
0 
0 
5 

0 
0 
0 
2 

 
 
 
0 

PubMed Children AND 
Type 1 Diabetes AND 
Parents AND 
Support  

886 177 
5321 
787 
511 
 

0 
0 
10 
5 

0 
0 
3 
2 

 
 
1 
0 

PubMed Peadiatric AND 
Typ 1 diabetes AND 
Self-care 

32541 
400 
49 

0 
0 
3 

0 
0 
3 

 
 
1 

PubMed Type 1 Diabetes AND 
Parents AND 
Support group 

24 844 
1086 
255 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

 

PubMed Type 1 diabetes AND 
Support AND 
Parents AND 
Children AND 
Family 

24 844 
12 425 
708 
620 
391 

0 
0 
0 
20 
5 

0 
0 
0 
14 
4 

 
 
 
5 
1 

  



	

BILAGA 2 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Boman, Å. 
 
2017 
 
Sweden 
 
 

Learning by 
supporting 
others – 
Experienced 
parents´ 
development 
when supporting 
others with a 
child with type 
1 diabetes. 

To describe and analyse 
the coach-parents´ 
development process 
when supporting 
parents of children 
recently diagnosed with 
type 1 diabetes 
mellitus.   
 
 

Konstruktivt grundad teori 
 
En grupp föräldrar erfarna av 
att leva med barn drabbade 
av typ 1 diabetes blev 
utbildade och tränade i att bli 
coach-föräldrar. För att samla 
data träffades dessa föräldrar 
nio gånger i grupp-
diskussioner och pratade om 
hur det är att vara coach till 
andra mindre erfarna. Dessa 
möten tog ungefär 30 
minuter. 
Data samlades och 
analyserades genom 
socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. 
 

n = 34 
10 coach-föräldrar, 24 
projekt-föräldrar 
Bortfall: 2 deltagare 

Coach-föräldrarna 
Bilupplevde uppgiften som 
en lärande process där man 
har utbyte av varandra, där 
samtliga hade en vilja av 
att hjälpa andra. Man såg 
uppgiften som ett sätt att 
själv lära sig mer i syfte att 
slutligen kunna hjälpa sitt 
eget barn på ett bättre sätt. 
Man upptäckte det viktiga 
i att kunna få stöd och 
hjälp av andra i en så pass 
utsatt situation. 

Hög 
 
88% 

Channon, S., 
Lowes, L., W. 
Gregory, J., 
Grey, L., & 
Sullivana-Bolyai, 
S. 
  
2016  
  
USA  

 

Feasibility of 
Parent-to-Parent 
Support in 
Recently 
Diagnosed 
Childhood 
Diabetes 

To develop and test the 
feasibility of parent-to-
parent support 
intervention for parents 
whose child has 
recently been diagnosed 
with type 1 diabetes. 

Kvalitativ  
  
Deltagarna blev rekryterade 
av sjuksköterskor på olika 
kliniker.  
Därefter gjordes interjuver 
för att matcha urvalet som 
söktes och i slutet 
sammanställdes föräldrarnas 
upplevelse av programmet i 
interjuver 
 
 
 
 
 

n= 44 deltagande (19 
stödföräldrar och 25 
föräldrar till 
nydiagnostiserade barn 
med diabetes typ 1).  
Bortfall: totalt 18 
deltagande. 
 
 
 
 
 
 

Många föräldrar hade 
dåliga erfarenheter av 
sjukvårdens stöd när deras 
barn blev diagnostiserade 
med diabetes typ 1, och 
därför fanns det stor 
motivation till att hjälpa 
andra föräldrar. 

Hög 84% 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Commissariat, V. 
P., Clair, T., 
Miller M, 
Kellee., Miller, 
M., Mantravadi, 
G, M., DeSalvo 
J, D., 
Tamborlane V,  
W., Van Name 
A, M., Anderson 
J, B., DiMeglio 
A, L.,  & Laffel 
M, L.  
 
2017 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insulin pump 
use in young 
children with 
Type 1 
Diabetes: 
Sociodemograp
hic Factors and 
Parent-Reported 
Barriers 

To investigate 
modifiable and infertile 
facts associated with 
insulin pumps in 
children 
 

Kvantitativ  
Urvalet av deltagarna togs 
från diabetesklinikers 
registret där skriftlig 
information skickades ut om 
samtycke. 
Därefter gjordes en 
journalgranskning av 
deltagarnas journaler. 
Studien kompletterades med 
frågeformulär. 

n=515 både 331 
pumpanvändare och 183 
icke- pumpanvändare. 
Inget bortfall anges.  

Studien visade att barn 
med insulinpump hade ett 
lägre HbA1c än barn som 
injektionsinsulin. Det utan 
insulinpump hade även 
mer sannolikhet av att 
drabbas av en ketoacidos.  
Av det 53% som fick 
rekommendationer om en 
insulinpump valde att ej 
använda det var för obehag 
för barnen att bära 
pumpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel 62% 
 
 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Garza, K., 
Jedraszko, A., 
Weil, L., 
Naranjo, D., 
Barnard, K., 
Laffel, L., Hood, 
K., & Weissberg-
Benchell, J.  
 
2018 
USA 

Automated 
insulin delivery 
systems: Hopes 
and expectations 
of family 
members. 

To explore the hopes 
and expectations that 
children, adolescents 
and adults with type 1 
diabetes and their 
families have for new 
automated insulin 
delivery systems. It also 
aims to examine how 
the automated insulin 
delivery systems my 
impact family 
functioning and 
individual members´ 
psychological 
adjustment. 

Kvalitativ 
 
48 fokusgrupper och 89 
individuella 
semistrukturerade intervjuer. 
Data analyserades genom 
tematisk metod.  

n = 284 
Bortfall anges ej.  
 

Det automatiska insulin-
systemet förväntas ha en 
lindrande effekt på oron 
hos många, minskad stress 
och öka kvalitén på 
relationerna inom familjen.  

Låg 
59% 

Grey, M., Jaser, 
S., Whittemore, 
R., Jeon, S., & 
Lindemann, E. 
 
2011 
 
USA 

Coping skills 
training for 
parents of 
children with 
type 1 
diabetes: 12-
month 
outcome 

To compare a group 
educational 
intervention for parents 
of children with T1D to 
a coping skills training 
intervention. 

Kvantitativ 
 
Deltagarna blev tillfrågade 
och en samtyckesprocess 
genomfördes. Föräldrarna 
fick svara på ett 
frågeformulär och sedan 
gjordes flera datainsamlingar 
från barnens journaler både 
före och efter 3, 6 och 12 
månader.  
 
 
 
 
 

n= 181 deltagare.  
Inget bortfall anges.  
 
 
 
 

Efter deltagande visade det 
sig att barnen tog ett större 
eget ansvar för sin 
diabetes, dock var 
konflikter och stress över 
diabetes oförändrad efter 
deltagandet.  

Medel 79% 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Jönsson, L., 
Lundqvist, P., & 
Hallström, I.  
 
2016 
 
Sverige 

Parents 
HRQOL, Their 
Satisfaction 
with Care, and 
Children Over 
the Age of 
Eight´s 
Experiences of 
Family Support 
Two Years 
Subsequent to 
the Child´s 
Diagnosis with 
Type 1 Diabetes  

To describe and 
compare the disease 
impact on parents, in 
terms of health-related 
quality of life, 
parents´satisfaction 
with the care received, 
and the child´s 
ecperience of diabetes 
specific family support 
2 years after the child´s 
diagnosis.   

Kvantitativ 
 
Deltagarna blev tillfrågade av 
hälso- och sjukvården, när 
barnet hade 
nydiagnostiserade med 
diabetes typ 1.  
Datainsamling, uppgifter från 
barnets journal insamlades 
under 2 år och 
kompletterades med 
frågeformulär. 

n=157 varav 114 
föräldrar och 43 barn. 
Bortfall: 27 deltagare, 9 
barn och 18 föräldrar.  

Föräldrarna var nöjda med 
stödet från hälso- och 
sjukvården, dock saknade 
mödrarna ett emotionellt 
stöd.  
Mödrar upplevde en större 
stress och oro än var 
papporna gjorde över 
barnens diabeteshantering.  

Hög 86% 

Kime, N.  
 
2013 
 
England 

´Join us on our 
journey´: 
exploring the 
experiences of 
children and 
young people 
with type 1 
diabetes and 
their parents.  

To consult with 
children, young people 
and parents to find out  
their experiences of 
type 1 diabetes care 
provision.  

Kvalitativ  
 
Deltagarna blev rekryterade 
från nio akutsjukhus, och 
både skriftlig och muntlig 
information gavs.  
Genom nio gruppträffar med 
olika inriktningar gjordes en 
sammanställning av 
resultatet.  
  
 
 
 
 
 

n = 300  
Bortfall: 53 deltagare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Många av deltagarna var 
positiva till diabetesvården 
och 
specialistmottagningar. 
Dock ansågs bristande 
kunskap på andra 
vårdavdelningar.  
Det visade sig även att 
föräldrar saknade 
tillgängligheten av en 
psykolog.   

Låg/medel 
60% 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
 

Lawton, J., 
Blackburn, M., 
Allen, J., 
Campbell, F., 
Elleri, D., 
Leelarathna, L., 
Rankin, D., 
Tauschmann, M., 
Thabit, H., & 
Hovorka, R.  
 
2018 
 
USA 

Patients´ and 
caregivers´ 
experiences of 
using 
continuous 
glucose 
monitoring to 
support diabetes 
self-
management: 
qualitative 
study.  

To explore participants´ 
experiences of using 
CGM in order to 
provide 
recommendations for 
supporting individuals 
to make optimal use of 
this technology.  

Kvalitativ 
 
Intervjustudie med deltagare 
som hade haft diabetes typ 1 
i minst sex månader och 
använt insulinpump i minst 
tre månader. Data 
analyserades enligt tematisk 
metod.  

n = 24 (9 deltagare var 
föräldrar till yngre 
deltagare) 
Bortfall anges ej.  

Övervägande positiva 
resultat angående 
fristående glukosmätare 
CGM. Möjligheten att 
bland annat kunna se 
tillbaka på tidigare glukos-
nivåer, alarm etc. var en 
trygghet och en möjlighet 
till ökad kunskap om sin 
egen diabetes.  

Medel 
64% 

Race Mackey, E., 
Herbert, L., 
Monaghan, M., 
Cogen, F., Wang, 
J., & Streisand, 
R. 
 
2016 
 
USA 

The Feasibility 
of a Pilot 
Intervention for 
parents of 
young Children 
Newly 
Diagnosed with 
type 1 Diabetes 

To Evaluate the 
feasibility, acceptability 
and indicators of 
preliminary efficacy of 
the pilot of a parent-
focused, phone-based 
intervention to improve 
glycemic control and 
parental and child well-
being in young children 
newly diagnosed with 
type 1 diabetes. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna rekryterades från 
två diabetesvårdsplatser, 
bedömningen gjordes sedan 
via brev och telefon.  
Telefonbaserad 
telefonrådgivning uppdelad i 
5 olika möten. 
Sammanställdes sedan i 
interjuver via telefon, fysiska 
träffar och frågeformulär 
 
 
.  

N= 45 
Bortfall: 15 deltagare.  

91% av deltagarna 
rapporterade att dem var 
mycket nöjda med 
programmet. 33% ansåg 
att programmet påverkade 
deras föräldraskap och 
sättet att hantera sitt barns 
diabetes.  

Hög 88% 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
 

Rankin, D., 
Harden, J., 
Barnard, K., 
Bath, L., Noyes, 
K., & Stephen, J 
 
2018 
 
Scotland 

Barriers and 
facilitators to 
taking on 
diabetes self-
management 
tasks in pre-
adolescent 
children with 
type 1 diabetes: 
a qualitative 
study.  

To explore the 
challenges pre-
adolescent children 
encounter when self-
managing diabetes and 
the factors which 
motivate and enable 
them to take on new 
diabetes-related tasks. 
A key objective was to 
inform the support 
offered to pre-
adolescent children.  

Kvalitativ metod 
 
Deltagarna kom ifrån fyra 
olika diabetes-center i 
Scotland. Barnen skulle ha 
haft diagnosen i minst 6 
månader och använda sig av 
antingen insulin-pump eller 
injektioner dagligen. Det 
krävdes också ett 
godkännande från barnens 
vårdnadshavare. Barnen blev 
sedan intervjuade med hjälp 
av frågor som var anpassade 
till barnens ålder. Data 
analyserades enligt induktiv 
metod.    

n = 24  
Barn i åldern 9-12år.  
Bortfall anges ej.  

Både hinder och 
motiverande faktorer till en 
mer självständig hantering 
av diabetes hittades. 
Barnen vill bland annat 
vara en mindre börda för 
sina föräldrar vad gäller 
diagnosen.  

Hög 
80% 

Rankin, D., 
Harden, J., 
Waugh, N., 
Noyes, K., 
Barnard, K., & 
Lawton, J. 
 
2014 
 
Scotland  

Parents` 
information and 
support needs 
when their child 
is diagnosed 
with type 1 
diabetes: a 
qualitative 
study.  

To describe and explore 
parents` information 
and support need when 
their child is diagnosed 
with type 1 diabetes.  

Kvalitativ 
 
40 Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 
föräldrar till barn under 12 år 
som nyligen fått diabetes typ 
1. Data analyserades enligt 
tematisk metod.  
 
 
 
 

n = 54 föräldrar (38 
mödrar och 16 fäder)  
Bortfall anges ej.  
 

Föräldrar säger sig vara i 
behov av mer emotionellt 
stöd efter att barnet fått sin 
diagnos. Man föreslår att 
hälso- och 
sjukvårdspersonal gör 
hembesök några dagar 
efter utskrivning. Många 
föräldrar föredrar ofta stöd 
och hjälp från andra 
föräldrar i samma sits, 
främst på grund av rädslor 
för att bli dömda. 

Hög  
84% 



	

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
 

Rearick, E., 
Sullivan-Bolyai, 
S., Bova, C., & 
Knafl, K.  
 
2011 
 
USA 

Parents of 
children newly 
diagnosed with 
type 1 diabetes: 
Experiences 
with social 
support and 
family 
management.  

To explore the parent 
experiences with peer 
social support 
following STEP and the 
usefulness of the family 
management measure 
(FaMM) in this 
population.  

Kvalitativ 
 
Föräldrar som ingick i STEP 
blev rekryterade och 
intervjuade om deras 
upplevelser av studien. 
Därefter fick en mindre 
grupp av dessa föräldrar 
svara på enkäten FaMM 
 

n = 32  
22 kvinnor, 10män 
Bortfall anges ej.  

Många föräldrar föredrog 
fysiska möten med 
föräldra-mentorn framför 
kontakt via telefon eller e-
mail. Föräldrarna tyckte 
sig ha väldig nytta av 
praktiska tips som erbjöds 
och man kände en ökad 
trygghet av att lätt kunna 
nå sin mentor. Trygghet 
skapades också av 
vetskapen om att mentorn 
hade gått igenom samma 
sak med sitt barn tidigare.  

Medel 
66% 

Whittermore, R., 
Zincavage, R., 
Jaser, S., Grey, 
M., Coleman, J., 
Collet, D., Delvy, 
R., Basile 
Ibrahim, B., & 
Marceau, L.  
 
2018 
 
USA 
 
 

Development of 
av e-health 
program for 
parents of 
adolescents with 
type 1 diabetes.  

To understand the 
experience of parenting 
an adolescent with type 
1 diabetes, to develop 
an eHealth program for 
parents and to evaluate 
the prototype content 
and acceptability from 
the perspective of 
parents and health care 
providers.  

Kvalitativ 
Studien genomfördes i tre 
faser. I fas ett identifierades 
vilka behov som fanns hos 
föräldrar till barn med typ 1 
diabetes genom att intervjua 
föräldrar och vårdpersonal. I 
fas två togs en prototyp av ett 
program fram baserat på 
svaren i intervjuerna. I fas tre 
fick föräldrar och 
vårdpersonal ge kritik på 
programmet via telefon-
intervjuer samt en enkät. 
Data analyserades enligt 
induktiv och deduktiv metod.  

n = 99 
62 föräldrar, 37 
vårdpersonal. 
Bortfall: 1 deltagare  

Föräldrarna ser mycket 
positivt på ett program via 
nätet. Likaså vårdpersonal, 
som mycket väl skulle 
rekommendera 
programmet till andra.  
 

Medel 
72% 



	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 
 

Zhang, Y., Li, X., 
Lou, S., Liu, C., 
Liu, F., & Zhou, 
Z.  
 
2018 
 
China 

Exploration of 
users´ 
perspectives and 
needs and 
design of a type 
1 diabetes 
management 
mobile app: 
Mixed methods 
study.  

To explore the 
perspectives and needs 
of type 1 diabetes-
patients and diabetes 
experts concerning a 
diabetes app and to 
design a new T1DM 
management mobile 
app.  

Kvalitativ   
 
Enkätundersökning samt 
semistrukturerade intervjuer 
med vuxna personer med 
T1DM eller föräldrar till barn 
med diagnosen. Data 
analyserades enligt induktiv 
metod.  

n = 263 
245 personer svarade på 
enkät, 16 personer 
intervjuades.  
Bortfall anges ej.  

Det finns ett stort behov av 
kompletta, fungerande 
appar utformade för 
personer med diabetes 
typ1. Det krävs dock 
ytterligare forskning kring 
ämnet och det är många 
faktorer som skall 
samverka. 

Medel 
76%  



	

BILAGA 3 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   



	

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

 

 



	

BILAGA 4 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   



	

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 


