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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur barn med diagnosen diabetes mellitus 

typ 1 upplever sin sjukdom samt vilken betydelse sjuksköterskan kunde ha i 

omvårdnaden av dessa barn. Studien har utförts som en systematisk litteraturstudie och 

tillvägagångssättet har varit att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

resultat inom det valda ämnesområdet från olika studier. Sökningen har skett i 

databaserna Elin@Dalarna, Cinahl och Blackwell Synergy. Sökorden som har använts 

var: diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus, children, adolescents, experiences, 

perspective, nurs* och care i olika kombinationer. Sammanställningen från resultatet 

visade att barn med diagnosen diabetes mellitus typ 1 upplever sin sjukdom olika utifrån 

sina egna förutsättningar, kön eller ålder. Det framkom även att sjuksköterskan hade en 

viktig roll när det gällde att fånga upp barnens upplevelser kring den förändrade 

livssituationen som uppstått och utifrån detta kartlägga barnens resurser att hantera denna 

situation. Att då kunna bemöta barnen och deras familjer utifrån egna förutsättningar och 

att motivera dessa till att sköta den livslånga behandlingen, kan vara avgörande för att få 

en bra kontroll över diabetes och på så sätt en ökad livskvalité och ett gott välbefinnande. 

 
Keywords: diabetes mellitus type 1, children, experiences, nurses, caring 
Nyckelord: diabetes mellitus typ 1, barn, upplevelser, sjuksköterskor, omvårdnad 
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Introduktion 
Diabetes mellitus har varit känd i mer än 3500 år och är en autoimmun sjukdom. Den 

som först benämnde sjukdomen var den grekiska läkaren Aretaios. Diabetes mellitus 

härstammar från den grekiska ”dia” som betyder genom, ”betes” som betyder går och 

”mellitus” som betyder honungssöt. Dessa ord beskriver ett av sjukdomens symtom, att 

kroppen eliminerar stora mängder urin som innehåller socker. År 1921 uppfann Frederick 

Grant Banting och Charles H. Best insulinet och diabetessjukdomens historia förändrades 

dramatiskt. Inte förrän på 60-talet upptäckte man att det fanns två olika typer av diabetes, 

diabetes typ 1 och diabetes typ 2 sedan dess har kunskaper om sjukdomen hela tiden ökat 

(1).  

 

Förekomst i världen 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas att mer än 180 miljoner människor 

världen över har diabetes och fram till år 2030 kommer denna siffra kommer att 

fördubblas. Under 2005 har 1,1 miljoner människor avlidit på grund av diabetes och 

hälften av dessa dödsfall inträffade hos personer under 70 år. Dödligheten orsakad av 

diabetes förväntas öka med femtio procent de närmaste 10 åren och efter Finland, är barn 

med diabetes vanligast i Sverige än i något annat land i världen. Orsaken till detta är ännu 

inte känd (2, 3).  

 

Förekomst i Sverige 
Varje år insjuknar cirka 40 barn per 100 000 barn under 15 års ålder i diabetes endast i 

Sverige. Den maximala incidensen inträffar för flickor kring 12 års ålder och för pojkar 

vid 14 års ålder, men detta ser ut att minska hos yngre vuxna mellan åldrarna 15 och 34 

år. Efter 15 års ålder insjuknar nästan dubbelt så många män som kvinnor i diabetes. Nya 

studier talar nu för att ett ökat energiintag i barndomen, är en grundorsak som kan bidra 

till en stor del av ökningen av typ 1-diabetes bland barn och ungdomar (3). 

 

Definition  
Diabetes är en sjukdom som delas in i två typer, typ 1- och typ 2-diabetes. Båda typerna 

kännetecknas av ett kroniskt förhöjt blodsocker (hyperglykemi). Orsaken är att det insulin 
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som behövs för att sockret ska tas upp, antingen saknas helt eller inte finns i tillräcklig 

mängd. En nedsatt eller upphörd insulinproduktion gör att kroppen inte klarar av att 

transportera det socker man äter, in till själva cellen. Inuti cellen tjänar sockret som en 

energikälla för de flesta av våra kroppsliga funktioner. Uppkomsten av sjukdomen är 

ännu inte klarlagd, men flera studier visar dock att ärftliga anlag i samband med en 

utlösande faktor kan få sjukdomen att bryta ut. Den utlösande faktorn kan vara att 

betacellerna i bukspottkörteln varit utsatta för påfrestning på grund av till exempel en 

virusinfektion, som påssjuka eller röda hund och inte längre kan producera det insulin 

som kroppen behöver. Sjukdomen påverkar tillvaron, förändrar livet för den drabbade 

och det är viktigt att den enskilde människan lär sig leva med den (3, 4). 

 

Typ 1-diabetes 

IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) utgör cirka 98 procent av all diabetes som 

barn och ungdomar insjuknar i. De insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln har 

successivt gått förlorade till följd av en attack från kroppens eget immunsystem. Med 

tiden blir följden en total brist på eget insulin i kroppen (3).   

 

Typ 2-diabetes 

NIDDM, (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus) karakteriseras av både 

insulinresistens i vävnader och viss grad av nedsatt insulinproduktion. Diabetes typ 2 har 

tidigare kännetecknats av att den bara drabbar äldre människor, men idag drabbar även 

denna typ av sjukdom allt yngre människor. Faktorer som kan ha samband med detta är 

bland annat viktökning och nedsatt fysisk aktivitet, som idag har blivit allt vanligare i 

vårt samhälle (3). 

 
Symtom 
De vanligaste symtomen vid själva insjuknande av diabetes är ökad törst, ökade 

urinmängder inte minst nattetid, trötthet, viktnedgång trots en ökad hungerkänsla och det 

kan även förekomma en acetonliknande lukt i utandningsluften hos dessa patienter (5). 
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Diagnoskriterier 
Diagnosen diabetes baseras på förhöjda plasmaglukosvärden i fasta, eller två timmar efter 

intagen måltid. Vid fasta ska minst två plasmaglukosvärden vara förhöjda och överstiga 

6,1 mmol/liter, samt att proverna är tagna vid olika tidpunkter för att diagnos ska kunna 

ställas. Vid sjukdomssymtom kan diagnos även ställas efter intagen måltid om 

plasmaglukosvärdet överstiger 11,1 mmol/liter. Med ett blodprov kan man även mäta det 

glykerade hemoglobinet (HbA1C) som representerar bindningen av glukos till röda 

blodkroppar. Genom denna information får man reda på hur medelvärdet av 

plasmaglukosnivån har legat under de sista två månaderna. Vid diabetes påvisas också 

förekomst av glukos och syror i urinen (5). När det gäller små barn som fortfarande 

använder blöja eller inte kan uttrycka sig i tal, blir ofta diagnosen fördröjd på grund av att 

föräldrarna då har svårare att upptäcka dessa missförhållanden. Därför är små barn oftast 

mera påverkade när de söker läkarvård (6).   

 

Komplikationer 
Hypoglykemi 

Hypoglykemi innebär ett för lågt plasmaglukosvärde på grund av en återhållsamhet i 

glukosproduktionen. Tillståndet kan orsakas av en för stor insulindos, försenad måltid 

eller en ökad aktivitet. Hypoglykemi kan uppträda i olika svårighetsgrader, från lättare 

insulinkänningar till insulinkoma med djup medvetslöshet (Ketoacidos). I samband med 

att blodsockret sjunker kan symtomen börja med hetshunger, svettningar, nervositet, oro, 

koncentrationssvårigheter och aggressivitet. Hypoglykemi med medvetslöshet är ett 

livshotande tillstånd som utvecklas snabbt (1, 5).   

 

Ketoacidos 

 Ketoacidos innebär en så kraftig frisättning av ketonkroppar att blodet blir surt. Det 

inträffar framförallt vid bristfällig  insulintillförsel hos personer med  diabetes. 

Ketoacidos innebär att  ketonkroppar frisätts i blodet då kroppen övergår till att använda  

fett som bränsle, istället för  kolhydrater. Under de första två åren i livet bör detta 

tillstånd undvikas, även till priset av ett högre plasmaglukosvärde (1, 5). 
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Hyperglykemi 

Hyperglykemi innebär ett för högt plasmaglukosvärde på grund av insulinbrist.  

Tillståndet kan uppträda från lätt illamående till en medvetandepåverkan, ett så kallad 

diabeteskoma som kan kräva intensivvård. Diabeteskoma utvecklas långsammare än 

insulinkoma, från några dagar till veckor. Vid insulinbrist uppträder en ökad törst, ökade 

urinmängder, buksmärtor, kräkningar och trötthet. Hyperglykemi förekommer främst hos 

unga typ1 diabetiker, där insulinbristen medför att alla insulinberoende vävnaders 

glukosupptag försvåras och vävnaderna istället anhopas av glukos (5). 

 

Neuropati 

Neuropati betyder nervcellsskada. Det innebär att insulinberoende nervceller skadas av 

ett för högt och långvarigt glukosupptag, vilket leder till en försämring av nervens 

ledningsförmåga. Patienten får en nedsatt känsel framför allt i fötter, underben, fingrar 

och händer, och kan leda till sämre värmereglering i fötterna och minskad stötdämpande 

funktion då fettmängden reduceras i trampdynorna. Neuropati kan även medföra andra 

komplikationer då viktiga varningssignaler döljs som följd av den nedsatta känseln (5). 

 

Behandling 
Typ 1-diabetes kräver insulinbehandling och för sin överlevnad blir man helt beroende av 

att injicera insulin, ofta fyra till fem insulininjektioner per dag. Dessutom krävs det täta 

egna kontroller av plasmaglukosvärdet för att undvika komplikationer. Dessa kontroller 

utför patienten själv genom att ta ett blodprov i fingret (3). 

 

Behandlingen av typ 2-diabetes består inte alltid av insulininjektioner, utan kan även 

behandlas med insulin i tablettform. Ibland kan också behandlingen bestå av att patienten 

får lägga om kosten och börja motionera (3). 

 

Egenvård 

Den absolut största delen av behandlingen av diabetes är egenvård. Det innebär att 

individen själv tar initiativ för att klara sina egna personliga behov, samt att sköta sin 

egen hälsa utan utomståendes hjälp. I de fall då patienterna är barn tas den egna vården 
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över av föräldrar då dessa bär det yttersta ansvaret av skötseln, beroende på barnets ålder. 

För att egenvården skall lyckas är förutsättningen att patienten även erhåller en adekvat 

medicinsk behandling (1). 

 

Insulinpumpbehandling 

Insulinpump är en liten batteridriven apparat som automatiskt tillför bestämda 

insulindoser in genom en kateter som sitter under huden. Pumpen kan också aktiveras 

manuellt och är försedd med ett alarmsystem om det skulle uppstå några tekniska fel. 

Patienter som får en insulinpump måste vara insatta i behandlingen och kunna utföra 

plasmaglukosmätningar själva (5).  

 

Insulinpumpbehandling har visat sig vara säker och effektiv hos barn och tonåringar med 

diabetes. Utöver en minskning av hypoglykemiska episoder har insulinpumpen bidragit 

till en bra kontroll över insulintillförseln Den jämna insulintillförseln bidrar till en jämn 

nivå av det glykerade hemoglobinet (HbA1C). Samtidigt har ett minskat antal tillfällen 

med besök inom akutsjukvården under insulinpumpbehandlingen kunnat konstateras (7, 

8). Den låga nivån av (HbA1C) var även relaterad till ett större engagemang från 

föräldrarnas sida med minst fyra blodsocker kontroller om dagen. Samtidigt kunde 

uppmärksammas att antalet tillfällen med uppsökt akutvård inte har ökat under 

insulinpumpbehandlingen (7, 9). 

 

Omvårdnad 
Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 

1993:17) ges ut för att klargöra Socialstyrelsens syn på vad omvårdnad ska innehålla och 

hur den ska genomföras. Syftet med omvårdnaden är att stärka, bevara, återställa 

patientens hälsa och förebygga ohälsa utifrån individens egna förutsättningar och behov, 

samt lindra lidande och möjliggöra en värdig död. Omvårdnad innebär att hjälpa 

patienten under kortare eller längre perioder, att planera och genomföra olika handlingar 

som hör till det dagliga livet då han/hon på grund av sjukdom inte själv förmår att göra 

det. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska se människan utifrån ett helhetsperspektiv då 
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vården inte enbart är inriktad på sjukdomen, utan också på patientens egna resurser vilket 

även ger möjlighet till samverkan med patient och anhöriga (4, 10). 

 

Omvårdnadsmål 

Ett övergripande omvårdnadsmål för all diabetesbehandling är att förhindra akuta och 

långsiktiga komplikationer och på så sätt kunna bibehålla en hög livskvalitet. En annan 

viktigt målsättning är att åstadkomma en normal tillväxt, utveckling och livskvalitet hos 

barn och ungdomar med diabetes. Även att de skall kunna leva ett normalt liv och få en 

normal uppväxt, trots sin sjukdom. Både barnen och föräldrarna skall ges så god kunskap 

om behandlingens fördelar och risker, så att de i samband med diabetesteamet ska kunna 

fatta rationella beslut om den fortsatta behandlingen (4). 

 

Omvårdnadsarbete 

I Socialstyrelsen (1999) betonas betydelsen av att diabetespatienter ska ha tillgång till ett 

vårdteam som har kunskap i ämnet var de än bor. Barn och ungdomar med diabetes 

behöver vårdas och kontrolleras vid barn- och ungdomsmedicinska kliniker. Speciella 

resurser krävs för behandling och fortlöpande kontroller. Det skall finnas ett 

barnmedicinskt vårdteam med särskild kompetens för barndiabetes, i vilket läkare, 

sjuksköterska, dietist, kurator och psykolog bör ingå. Barn och ungdomar måste stödjas, 

tränas och få lära sig att hålla plasmaglukosnivån så bra som möjligt. Omvårdnadsarbetet 

bör genomföras utifrån patientens behandling, livskvalitet och egenvårdsförmåga samt 

inriktas mot hela familjens behov (4). 

 

Sjuksköterskans roll 
Virginia Henderson var en av de första sjuksköterskor som efter Florence Nightingale 

försökte beskriva vad omvårdnad är och hennes definition utgår ifrån sjuksköterskans 

speciella funktion. Hon betonar det faktum att, sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten 

att klara av de handlingar som krävs för att så snart som möjligt uppnå hälsa eller återfå 

sitt oberoende, handlingar som patienten själv hade utfört om inte hinder i form av 

sjukdom eller kunskap fanns (11).  
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För en god diabetesvård kräver Socialstyrelsen (1999) att sjuksköterskan har utbildning 

med en god kunskap, samt får en bra kompetensutveckling inom sitt yrke. Detta är 

förutsättningen för att patienterna och deras anhöriga ska få ett gott omhändertagande. Ett 

annat mål i sjuksköterskans roll är att öka kunskapen inom diabetes även hos personal 

inom andra delar av hälso- och sjukvården samt inom kommunerna, där det även finns 

andra sjuksköterskor som kommer i kontakt med diabetespatienter (4). 

 

Problemområde 
Diabetes upplevs på olika sätt av barn och deras familjer. Att ta reda på hur barn upplever 

sin sjukdom kan vara till stor hjälp för hälso- och sjukvårdpersonal för att kunna bemöta 

barn och deras familjer, utifrån deras förutsättningar. Att även kunna erbjuda dessa barn 

och deras familjer en anpassad information, kan påverka positivt på förmågan att hantera 

den nya livssituationen att leva med diabetes. Ökat stöd och förståelse kring de sjuka 

barnens upplevelser kan utgöra ett ytterliggare verktyg att motivera de sjuka barnen till 

att hantera sin sjukdom på ett tillfredsställande sätt, då trygghet i rutinerna kring 

sjukdomens behandling kan bidra till ökat välbefinnande och livskvalité. 

 

Att belysa rollen som sjuksköterskan har i omvårdnadsprocessen kan leda till ett ökat 

förstående kring de problem som kan förekomma när ett barn har en kronisk sjukdom 

som diabetes och kunna anpassa dessa efter vad situationen kräver. Därför är det viktigt 

att undersöka hur barn med diagnosen diabetes upplever sin sjukdom, samt vilken roll 

sjuksköterskan har i omvårdnaden av barn med av diabetes. 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur barn med diagnosen diabetes upplever 

sjukdomen samt sjuksköterskans betydelse i omvårdnaden av barn med diabetes. 

 
Frågeställningar  
Hur upplevde barn med diagnosen diabetes sin sjukdom? 

Vilken betydelse hade sjuksköterskan i omvårdnaden av barn med diabetes? 
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Begrepp 
Barn - I denna litteraturstudie används begreppet barn om individer under 18 år. 

 
Metod 
Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Datainsamlingsmetod  

Relevant litteratur som har använts till denna studie har letats fram på Högskolan 

Dalarnas bibliotek och via databaserna Elin@Dalarna, Cinahl och Blackwell Synergy. 

Sökning av annan referenslitteratur som ligger till grund för introduktionen gjordes 

manuellt i Högskolans Dalarnas Bibliotek samt databasen Elin@dalarna. Sökningen 

gjordes med sökorden: diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus, children, adolescents, 

experiences, perspective, nurs* och care i olika kombinationer (Bilaga 1). I de fall då 

antalet träffar var för stort lades det till ytterliggare ett sökord för att göra sökningen mer 

hanterbar. Databassökningen resulterade i totalt 29 artiklar. Från den manuella sökningen 

har författarna till uppsatsen tagit fram lämplig litteratur till introduktionen samt två 

vetenskapliga artiklar publicerade i Vård i Norden som användes i studiens resultat. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklar var att de skulle vara publicerade på engelska, 

svenska eller norska i en vetenskaplig tidskrift, finnas i fulltext och vara publicerade 

mellan 1997 och 2007. I studien valde författarna att använda sig av empiriska studier 

med hög eller medel kvalité. 

 

Tillvägagångssätt 
De vetenskapliga artiklarna som har använts i studien valdes ut enligt följande: om titeln 

överensstämde med syftet och frågeställningar, gick författarna vidare för att granska 

abstraktet och ytterligare hela artikeln om relevans förelåg. De artiklar som bedömdes 

motsvara syfte och frågeställningar skrevs ut och lästes igenom av båda författarna. Av 

totalt 31 lästa artiklar som resulterade från databassökningen och den manuella sökningen 
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valdes bort 15 stycken då dessa inte ansågs relevanta för studien. Efter 

kvalitetsgranskningen sorterades ytterliggare en artikel bort då denna erhöll låg kvalité. 

Totalt användes 16 artiklar till resultatet. Artiklarna som ingick i resultatet redovisas i 

Bilaga 2. 

 

Analys 
Inledningsvis lästes artiklarna tillsammans av författarna för att kunna skapa en 

helhetsbild av materialet. Därefter lästes och granskades artiklarna var för sig av 

författarna och text som kunde ge svar på frågeställningarna ströks under. Resultaten av 

anteckningarna sammanställdes och diskuterades gemensamt för att bekräfta att 

författarnas uppfattning om fynden överensstämde. 

 

Till artikelgranskningen har granskningsmallarna från Wengström och Forsberg (12) 

används och modifierats av författarna (Bilaga 3, 4). En granskningsmall gjordes för 

kvalitativa studier och innehöll 25 ja och nej frågor, där frågan poängsattes med en poäng 

för ett Ja-svar och Nej-svar med noll poäng. Granskningsmallen för de kvantitativa 

studierna innehöll 29 ja och nej frågor som även de frågorna poängsattes med en poäng 

för ett Ja-svar och Nej-svar med noll poäng. Artiklarnas kvalitet värderades genom att 

omvandla uppnådda poäng till procent, där 100 procent var högst se (tabell 1). De 

artiklar som var av låg kvalité exkluderades. 

 

De olika graderna bestämdes enligt följande: 

Tabell 1 

Hög kvalité 100 – 80 procent 

Medel kvalité 79 – 70 procent 

Låg kvalité 69 – 60 procent 
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I tabellen nedanför (Tabell 2) har författarna redovisat antal artiklar som tillhör 

respektive grad. 

 

Tabell 2 

Kvalitetsgrad Antal artiklar Procent (%) 

Hög 14 80-100% 

Medel 3 70-79% 

 

Resultat 
Resultaten presenteras i löpande text och är indelad utifrån de frågeställningarna studien 

bygger på. 

 

Barns upplevelser av att leva med diabetes  
Olika syn på att leva med diabetes 

I en kvalitativ studie gjord av Kyngäs och Barlow (13) där äldre barn (n=51) intervjuades 

angående deras upplevelser kring sin sjukdom, kunde de identifiera sju olika kategorier: 

en vana, en ”liten djävul”, en mardröm, en stress, ett fängelse, som döden och sista, som 

ett helvete. Att se på sin diabetes som en vana eller som en ”liten djävul” betraktades som 

positiva upplevelser då sjukdomen erbjöd en unik chans att leva ett hälsosamt liv och de 

sjuka barnen fick ta del av nyttig information kring mat och fysiska aktiviteter. 

Samarbetet med föräldrar och vårdpersonal uppskattades och barnen kände sig 

tacksamma för all den hjälp de fick. Andra barn upplevde att diabetes innebar för dem en 

evig mardröm och att de hoppades att en dag de skulle vakna och konstatera att 

sjukdomen är borta. Denna syn på diabetes var mer vanlig hos pojkar än hos flickor som 

drabbades av diabetes mellitus. Diabetes upplevdes även som ett helvete, som döden 

(n=6) och var förknippad med oro, rädsla och smärta samtidigt som sjukdomen tvingade 

de drabbade till att vara beroende av andra och gjorde att livet inte längre var rolig (13).  
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Förekomst av depression hos barn med diabetes 

Då föräldrarna uppfattade sitt diabetessjuka barn som en sårbar person utvecklade 

föräldrarna större stressnivåer som i sin tur överfördes på barnet, visade det sig i en 

amerikansk studie från 2004 där 43 föräldrar intervjuades (14). Resultaten visade även att 

barn med diagnosen diabetes uppvisade symtom på depressionstillstånd som var direkt 

relaterad till föräldrarnas stressnivåer, men även på grund av regelbundna och 

kontinuerliga insulinbehandlingar som sjukdomen krävde (13, 14).  

 

Upplevelser relaterade till genus 

Olika studier (15, 16) påvisade att diabetes upplevdes olika mellan flickor och pojkar. 

Flickorna tog sin diabetes på allvar och identifierade sig mer eller mindre med 

sjukdomen. Till skillnad från pojkarna så upplevde flickorna det som positivt när 

människor i deras omgivning visste om sjukdomen. Skulle något hända, kunde deras 

vänner hjälpa till, eller i varje fall tala om det för andra personer vad det handlade om 

(15). När det gällde att ta sina insulinsprutor hade flickor inga problem med att göra det 

på offentliga platser och även om det förekom kommentarer eller blickar från folk valde 

de att ignorera dessa (15, 16). Till skillnad från flickornas inställning valde pojkarna att 

se på sin diabetes som en liten del av deras liv som helst skulle hållas hemligt. De 

föredrog att inte alls prata om sjukdomen med sina vänner, inte ens då någon i 

omgivningen själv hade diabetes, de förväntade att var och en skulle sköta sitt (16). 

 

Williams (15) visade att då vårdpersonalen aktivt uppmuntrade barnen som var lite äldre 

att ta över ansvaret från sina föräldrar och själva sköta sin diabetes, var det flickorna som 

först vågade ta det initiativet. Trots detta uppgav flickorna att det även förekom perioder 

då de medvetet misskötte behandlingen. En förklaring till detta ansågs vara 

förväntningarna som kom både från föräldrarna och från vårdpersonalens sida, att barnen 

skulle klara sig själva. Detta upplevdes av barnen som tryckande och gjorde det svårt för 

dem att be om hjälp (15).   

 

Även om en behandling med fyra insulinsprutor om dagen erbjöd en bättre kontroll över 

sjukdomen, valdes den bort av pojkarna därför att de inte ville sticka sig offentligt. De 
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föredrog att utföra plasmaglukosmätningar och administrera sina insulinsprutor då de var 

ensamma (15, 16). Vården skulle anpassas på så sätt att så mycket som möjligt kunde 

utföras hemifrån vilket hjälpte pojkarna med diagnosen diabetes att undvika att smyga i 

skolan med sprutor och på så sätt riskera att andra fick reda på deras diabetes (15). 

 

Att uppleva rädsla 

Rädsla förekom hos alla barn som hade diabetes och detta speciellt i samband med 

komplikationer, då amputation och nefropati oftast var nämnda. Detta och att ständigt 

oroa sig för plasmaglukosvärdena och hypoglykemi var faktorer som kunde förknippas 

med ett sämre fysisk välbefinnande. I dessa fall uppgav barnen att de inte fick tillräckligt 

med stöd att hantera dessa känslor och på grund av detta kände de sig isolerade, stressade 

och ensamma. Oron fanns med dem hela tiden både när det gällde det dagliga livet och 

framtiden och de hade den uppfattningen att diabetes skulle ha en ogynnsam effekt när 

det gällde att välja jobb och skaffa familj (13).  

 

Upplevelser relaterade till ålder 

Upplevelser av att ha diabetes skilde sig inte enbart mellan könen, utan även mellan 

åldrarna. Äldre barn med diagnosen diabetes som närmade sig artonårsåldern ställdes 

inför mer komplicerade och varierande situationer som berörde jobb, relationer, 

utbildning eller äktenskap. De upplevde även problem om och hur mycket de kunde 

berätta för sin flickvän eller pojkvän när de gällde deras sjukdom eller hur mycket 

arbetskamraterna skulle veta om deras hälsotillstånd (17).    

 

I en grekisk studie från 2004 (18) framkom att yngre skolbarn med diagnosen diabetes 

förväntade sig att andra i familjen skulle ta över vården. Detta ledde till att de utvecklade 

ett beroendebeteende gentemot familjen och gjorde dem oförmögna att själva identifiera 

blodsockersvängningar. De visste heller inte vad som skulle göras för att undvika 

hyperglykemitillstånd och följden blev en sämre metabolisk kontroll (18).   
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Upplevelser av konflikter med familj och vårdpersonal 

Konflikter mellan diabetesbarn och vårdpersonal samt deras familj var vanliga och 

uppstod då äldre barn med diabetes kände att de vuxna inte förstod dem och därmed inte 

kunde ge det stöd de behövde. Det upplevdes som besvärande att tala om sina privata 

angelägenheter med främmande människor och de diabetessjuka barnen uppgav att de 

ständigt kände sig kontrollerade av föräldrar och vårdpersonal. Barnen upplevde dessa 

grupper som en källa för negativ feedback som enbart fokuserade på sjukdomen och 

struntade i de som individer. Dessa konflikter ledde till en jobbig situation både hemma 

och i vårdrelaterade situationer samtidigt som situationen gjorde att barn med diabetes 

upplevde sig annorlunda än sina jämnåriga vilket ledde till ett sämre psykosocialt 

välmående (13).  

 

Då föräldrar och vårdpersonal ofta upplevdes som stränga valde de diabetessjuka barnen 

att använda sig av lögner för att lättare hantera kommunikationen. Det påvisades även att 

de diabetessjuka barnen utnyttjade sin sjukdom för att få förmåner från de övriga 

familjemedlemmarna, då föräldrarna undvek konflikter så långt det var möjligt på grund 

av rädsla för dåliga plasmaglukosvärden (13, 18).  

 

Upplevt stöd från vänner 

Barn med diagnosen diabetes hade samma förutsättningar att skaffa sig en bästa vän som 

andra friska barn i deras ålder och detta skedde oberoende av kön eller ålder (19).    

 

Att ha en pojkvän eller flickvän uppfattades som en viktig aspekt därför att detta betydde 

att barnet med en diabetes var accepterad av andra i det motsatta könet och på så sätt 

ökade självförtroendet. I likhet med andra jämnåriga delade barn med diabetes allt med 

sin respektive pojkvän eller flickvän, som till exempel deras sjukdom, upplevelser kring 

detta och framtidsplaner (20). 

 

Kamraterna spelade en viktig roll i hur de diabetessjuka barnen hanterade sin sjukdom. 

Vännerna var indelade i två kategorier, de som var friska och de som också levde med en 

kronisk sjukdom. Vänskapen med ett barn med en kronisk sjukdom uppskattades tack 
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vare att de bättre kunde förstå och ställa upp för varandra utan några förklaringar. Att 

vara jämnåriga upplevdes även ännu mer positivt då dessa kunde dela både sjukdom och 

andra erfarenheter och behov relaterade till deras egen ålder. I vissa fall då vännen hade 

alltför många komplikationer upplevdes inte vänskapen som ett bra stöd, då dennes 

problem kunde förknippas med känslor av depression och rädsla, men att det ändå fanns 

något att lära sig från deras situation. Barn med diagnosen diabetes hade även friska 

vänner och med dem kunde de prata om nästan allting som hände i deras liv, men valde 

oftast att inte prata så mycket om sin sjukdom (18).  

 

Vännerna hade en positiv inverkan på barnens sätt att sköta sin diabetes när de tog 

hänsyn till de restriktioner som sjukdomen ställde krav på och anpassade sina livsstilar 

utifrån de sjuka barnens förutsättningar. De såg till att deras vänner utförde nödvändiga 

vårdhandlingar relaterade till sjukdomen, struntade i att köpa godsaker i sina vänners 

närvaro och lät bli att fresta de sjuka barnen att bryta sin diet. En sämre diabeteskontroll 

förekom då unga diabetiker istället anpassade sina livsstilar till vännernas som inte tog 

någon hänsyn till de påfrestningar sjukdomen innebar (21).  

 

Skillnader uppkom även i hur mycket hjälp pojkar och flickor med diabetes fick från sina 

vänner. I en amerikansk studie från 2006 (19) såg man att pojkar med diabetes upplevde 

minst stöd från sina vänner, jämfört med flickor med samma diagnos (19).    

 

Upplevt stöd från föräldrar 

Ett motiverande förhållningssätt från föräldrarnas sida påverkade positivt barnens sätt att 

hantera sin diabetes som till exempel att finnas där som ett stöd, uppträda mer avslappnat, 

intressera sig för sina barns liv i sin helhet och inte enbart lägga fokus på sjukdomen. Att 

berömma och ge positiv feedback uppfattades som positiva handlingar när det gällde att 

uppnå en bra kontroll över sjukdomen. Familjen upplevdes då som trygg och barnen med 

diabetes kände att de hade en öppen relation till sina föräldrar (20, 21).  

 

Mödrar spelade en viktig roll i sitt barns hantering av sjukdomen och fungerade som en 

medhjälpare och ett stöd, vilket även ledde till en bra kontroll av sjukdomen (15). 
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Föräldrar som ställde krav på en bra metabolisk kontroll upplevdes av sina diabetessjuka 

barn som stränga och med fokus enbart på sjukdomen, vilket ledde till ett spänt 

förhållande. Barnen med diabetes kände även att deras föräldrar inte tog sig tillräckligt 

med tid för dem. Detta ledde till konflikter mellan dem och deras familjer och 

följaktligen till en sämre välbefinnande och därmed sämre kontroll över sin sjukdom (20, 

21). 

 

Upplevt stöd i skolan 

I en amerikansk studie från 2003 (22) påvisades att barn med diabetes upplevde olika 

behov när det gällde att hantera sin sjukdom under skoltid. Både stora och små skolbarn 

uppgav att de kände sig trygga med att hela tiden ha tillgängliga sina snacks i fall 

blodsockret sjönk och den utrustning de behövde för att när som helst kunna testa sig. 

Andra barn uttryckte behov i form av känslomässigt stöd från lärare, vänner och 

skolsköterska, att de fick hjälp med att följa de planerade måltiderna, att komma ihåg att 

testa sig och äta något när deras blodsocker sjönk. Skolkamrater förväntades även de att 

fungera som ett stöd och tala om för andra om eventuella hyperglykemitillfällen eller 

hjälpa de diabetessjuka barnen iväg till sköterskans kontor.  Det fanns också barn som 

kände att de klarade av att sköta sin sjukdom alldeles själva och hjälp från utomstående 

uppfattades då som inkräktande (22). 

 

Skolbarn med diabetes ansåg att lärare, skolkamrater och skolsköterskor behövde 

förbättra sina kunskaper angående deras sjukdom. Barn med diabetes förväntade sig att 

lärarna skulle vara mer flexibla och tillåta dem testa sig i lugn och ro, utan att dra onödig 

uppmärksamhet mot dem i de fallen de behövde göra om sina plasmaglukosmätningar. 

De önskade också kunna ta en paus vid de tillfällen då de kände lätta blodsockerfall även 

om läraren var i mitten av en lektion. En ökad förståelse kring sjukdomen efterlystes även 

från tränarnas sida då utomhusaktiviteterna efter skolan ställde ytterliggare krav på 

skolbarn med diabetes då skolsköterskan oftast hade gått för dagen och deras snacks var 

inlåsta på hennes/hans kontor. Yngre barn uppgav att de tog hjälp av sina mödrar med att 

hantera sin diabetes under de tillfällen de idrottade (22). 

 15



 
Sjuksköterskans betydelse i omvårdnaden av barn med diabetes   
Att ge information 

När föräldrarna fick reda på att deras barn hade diabetes upplevde de att sjukdomen 

hotade deras tillvaro och ställde dem inför en ny och stressfylld situation. För att kunna 

hantera den nya livssituationen valde dessa föräldrar i början att förtränga barnets 

sjukdom. Men när diagnosen bekräftades och blev ett faktum, var det sociala nätverket 

och sjukvårdspersonalen information avgörande för den framtida hanteringen av 

situationen (13, 15, 16, 17). 

 

Föräldrarna uppgav att de behövde mer stöd från sjukvårdspersonalen i form av 

information för att kunna bearbeta sina känslor kring barnets sjukdom. När föräldrar till 

barn med diagnosen diabetes fick dålig eller otillräcklig information undvek dessa att 

ställa ytterliggare frågor jämfört med andra familjer som fick adekvat första information 

(23).  

 

Att bemöta patienten 

Sjuksköterskans bemötande vid det första mötet med föräldrar och deras barn med 

diagnosen diabetes var av stor betydelse för hela familjen och grundläggande för den 

fortsatta tryggheten. För att kunna uppnå målen som sjuksköterskan satte upp för barnet 

fortsatta vård var ett bra samarbete oerhört viktigt. Om det blev ett nederlag för barnet, 

blev det också ett nederlag för föräldrarna. Dessa föräldrar betonade vikten av samtal 

med läkare och sjuksköterskor vid diagnostillfället som en möjlighet att uppskatta deras 

egen och barnets nya livssituation och på så sätt påbörja hantering av sjukdomen (24).  

 

För att få motivation till att sköta sin sjukdom behövde de diabetessjuka barnen uppleva 

att vårdpersonalen intresserade sig för deras åsikter, ställde frågor angående den egna 

vården och aktivt involverade dem i planeringen av vården.  Detta bidrog även till att 

vården utformades utifrån barnens livsstil, vilket gjorde att de anpassade sig bättre till de 

krav sjukdomen ställde. Under rutinmässiga besök på kliniken upplevde de unga 

 16



diabetikerna att vårdpersonalen handlade utifrån egna mål och följde förutbestämda 

rutiner vilket ledde till att vården inte hade fokus på barnens egentliga behov (21). 

 

Att främja en bra kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevde i många fall att just de äldre barnen och deras föräldrar hade 

problem att kommunicera på ett bra sätt med varandra (25). Då behovet av uppmuntran, 

support och positiv feedback hos barn med diabetes var stor, ansåg sjuksköterskan här att 

hon hade en viktig roll att fylla och det var att försöka få barnen att se föräldrarna som en 

resurs och inte en motståndare (26).  

 

Kommunikationsproblem mellan barn med diabetes och deras föräldrar 

Konflikter mellan föräldrar och deras diabetessjuka barn kunde ibland uppstå. I en studie 

av Løding och Wold (26) fick sjuksköterskorna prova en metod som gick ut på att 

förbättra kommunikationen mellan föräldrar och de äldre barnen med hjälp av 

samtalsgrupper. Gruppmötet skulle leda till att uppmuntra varandra för att kunna ta upp 

det aktuella temat tillsammans med ungdomarna hemma och på så sätt öppna upp för en 

bättre kommunikation mellan föräldrarna och deras barn. Både barnen och deras föräldrar 

upplevde det som både bra och nyttigt att få träffa andra människor som förstod deras 

vardag och kunde på detta sätt byta erfarenheter med varandra. Familjerna uppgav att de 

fick lättare att prata om diabetes och att barnen hade lärt sig att vara mer öppna i 

förhållande till sin sjukdom (26).  

 

En finsk studie (25) påvisade att faktorer som påverkar barnen sätt att hantera sin 

sjukdom och de gällde de äldre barnen framförallt, var stödet från föräldrarna. Vid besök 

och samtal hos diabetessjuksköterskan, var det nästan alltid modern som var med. När 

barnet sedan kom upp i tonåren och skulle sköta sin sjukdom allt mer självständigt 

upplevde sjuksköterskorna att det många gånger uppstod osämja i samtalen, just mellan 

de äldre barnen och modern. Modern hade oftast varit den i familjen som hade vårdat och 

haft ansvaret för barnet och dennes sjukdom. Nu skulle modern helt plötsligt inte vara 

lika involverad i sitt barns sjukdom längre, vilket ledde till att hon kände det som svårt att 

släppa taget. Medan modern upplevde det som jobbigt att tappa kontrollen över sitt barns 
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sjukdom, ansåg barnet att det var viktigt att få börja sköta sin sjukdom själv och ville 

istället enbart få stöd från modern (25).  

 

Att ge sjukdomsinriktade kunskaper 

Den närmaste tiden efter att diagnosen ställdes spelade sjukvårdpersonalen en viktig roll i 

undervisningsprocessen kring diabetesvården. Föräldrarna uppfattade denna period som 

grundläggande för hur deras framtida hantering av situationen skulle se ut. Kunskaper 

och färdigheter relaterade till den direkta vården av sjukdomen ökade föräldrarnas 

självförtroende och känsla av kontroll (23).  

 

Att vara tillgänglig 

Många barn ansåg att de inte fick den hjälp och det stöd de behövde varken i skolan eller 

på fritids (27). En källa av otrygghet upplevdes av barn med diabetes under de dagar 

skolan inte var bemannad med en skolsköterska. Barnen oroade sig ständigt om vad som 

kunde hända när ingen fanns där för att hjälpa dem. På grund av rädsla för hypoglykemi 

spelade skolsköterskan en viktig roll för dessa barn som förväntade sig att hon/han var 

tillgänglig och kunde ge omedelbar hjälp (22). Skolsköterskor som hade mer erfarenhet 

och hade arbetat länge, hade även bättre utbildning när det gällde diabetesvården. De var 

medvetna om hur viktigt det var med stöd till barn med diabetes, för att dessa på bästa 

sätt skulle kunna hantera sin sjukdom i skolan (27).  

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultatet     
Sammanställningen från resultatet visade att barn med diagnosen diabetes upplever sin 

sjukdom på olika sätt utifrån sina egna förutsättningar, kön, ålder, vänner, eller i relation 

till skola eller familjen (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Det framkom även att 

sjuksköterskan hade en viktig roll när det gällde att fånga upp barnens upplevelser kring 

den förändrade livssituationen som uppstått och utifrån detta kartlägga barnens resurser 

att hantera denna situation (13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27). Att då kunna bemöta 

barnen och deras familjer utifrån egna förutsättningar och att motivera dessa till att sköta 
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den livslånga behandlingen, kan vara avgörande för att barnet ska få en bra kontroll över 

sin diabetes och på så sätt en ökad livskvalité och ett gott välbefinnande. 

 

Resultatdiskussion 
Behov av information 

Barn med diagnosen diabetes upplever sin sjukdom på olika sätt utifrån sina egna 

förutsättningar, kön och ålder (13, 15, 16, 17). I denna studie har författarna påvisats att 

positiva upplevelser kring att leva med diabetes blandas med en mörkare syn på 

sjukdomen. Hur barnet ser på sin sjukdom och hur denne accepterar den nya 

livssituationen kommer att vara avgörande för den framtida vården. Därför anser 

författarna att sjuksköterska har en viktig roll när det gäller att fånga upp barnens 

upplevelser kring den förändrade livssituationen och utifrån detta kartlägga dennes 

resurser att hantera den. Det är av stor vikt att sjuksköterskan i sitt möte med barnet och 

dennes föräldrar sakligt kan besvara frågor kring sjukdomen och behandlingen och på så 

sätt stärka familjens förmåga att hantera den nya situationen. Att kunna erbjuda barnet 

och dennes familj individualiserad och anpassad information samt stöd, bidrar till att 

dessa får ökade kunskaper kring diabetes och på så sätt minskar rädslan att leva med en 

kronisk sjukdom som kräver livslång behandling, anser här författarna till denna studie.  

 

Negativa känslor kring sjukdomen påverkar negativt hur barn med diabetes både hanterar 

sin sjukdom och upplever välbefinnande (13). Känslor som rädsla, oro och skuld 

förekommer ofta hos barn med diabetes och i denna studie har det även påvisats 

depression hos de drabbade barnen (13, 14). Detta påverkar både den fysiska och det 

psykosociala välbefinnandet negativt hos dessa grupper och ökar även behovet av stöd 

för att kunna hantera dessa känslor. Att uppmärksamma detta i tid och på så sätt undvika 

att de diabetessjuka barnen upplever sig som ensamma och isolerade, utgör även detta en 

viktig uppgift för sjuksköterskan. Därför anser författarna att det är viktigt med 

information och utbildningen som ges till det sjuka barnet och föräldrarna, ska utformas 

utifrån deras egna förutsättningar och fokusera på att stödja dem att känna hanterbarhet i 

situationen. Begriplig information hjälper familjerna inte enbart att lättare acceptera den 

nya livssituationen, utan även att känna sig trygga i sig själva och på så sätt få ökad 
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självförtroende. Detta kan även bidra till att stressen minskar hos föräldrar till 

diabetessjuka barn vilket i denna studie har visat sig vara en utlösningsfaktor för 

depressionssymtom hos barn med diabetes. Som sjuksköterska är det också av betydelse 

att vara lyhörd och visa förståelse för diabetesbarnens upplevelser och känslor då den 

livslånga behandlingen innebär stora påfrestningar när det gäller att föra ett normalt liv. 

 

Föräldrar står närmast sina barn och därför spelar dessa en väldig viktig roll när det gäller 

att förmedla trygghet och stöd till dessa. Genom att ge en adekvat information och 

utbildning kring sjukdomen och vad behandlingen innebär kan sjuksköterska få 

föräldrarna att känna sig lugna och trygga, vilket även bidrar till att barnen bättre hanterar 

sin diabetes.  Barnets diabetes ställer stora krav på hela familjens välbefinnande och kan 

därför upplevas som påfrestande när allting kretsar kring sjukdomen. Därför anser 

författarna här att sjuksköterskan bör upplysa föräldrarna om vikten att delta i sina barns 

liv, ge positivt feedback och beröm och fungera som ett känslomässigt stöd. Detta gäller 

inte enbart i vårdrelaterade handlingar, utan även som normala inslag i det dagliga livet.  

 

Anpassat stöd 

Flickor och pojkar med diabetes accepterar och hanterar sin sjukdom på olika sätt (15, 

16). En ökad förståelse kring detta kan bidra till att sjuksköterskan i sitt arbete med 

diabetessjuka barn och deras familjer erbjuder mer anpassat stöd och kunskap utifrån vad 

situationen kräver. Det är också av vikt att sjuksköterskan genom ett professionellt 

förhållningssätt hjälper till med ansvaret för vården som från början ålagts föräldrarna, 

när de så småningom ska flyttas över på de diabetessjuka barnen. Detta bör ske då 

familjerna med ett diabetessjukt barn upplever trygghet och hanterbarhet i den nya 

livssituationen. Författarna till studien anser att på så sätt kan det undvikas att de 

diabetessjuka barnen utsätts för onödig stress, då de inte upplever sig redo att axla 

ansvaret för sin egen vård. Därmed behöver de inte känna sig ensamma eller isolerade 

med att sköta en sjukdom de känner att de inte ännu klarar av. Sjuksköterskan bör även 

vara medveten om att flickor med diabetes har lättare att axla ansvaret för sin egen vård 

av sjukdomen, men även att detta kan upplevas som ett krav från omgivningen vilket kan 

försämra kontrollen över sjukdomen. Därför anser författarna att det är av vikt att ämnet 
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diskuteras under avslappnande förhållande och att flickor med diabetes även skulle 

erbjudas samtal med en kurator eller annan behörig personal som inte är knuten till 

behandlingsteamet.   

 

Det har även visat sig i denna studie att upplevelserna kring att leva med diabetes skiljer 

sig inte enbart mellan könen, utan även mellan olika åldergrupper hos barn som drabbats 

av sjukdomen (17, 18). Medan yngre skolbarn med diabetes förväntar sig att familjen ska 

sköta det mesta kring deras vård, måste äldre barn hantera svårare frågor som till exempel 

att bilda familj eller skaffa jobb. Äldre barn kan då hamna i en övergångsperiod mellan 

att vara barn och att bli vuxen och förväntas då klara sig själva, vilket kan göra det svårt 

för dem att be om hjälp. Här tycker författarna att sjuksköterskan återigen spelar en 

avgörande roll då denne även kan ta upp frågor kring framtidsplaner och synpunkter på 

hur vården ska utformas utifrån diabetesbarnens egna förväntningar.  

 

Kommunikation 

Ytterliggare fynd i denna studie har visats sig vara att det ofta förekommer konflikter 

mellan barn med diabetes och dennes föräldrar och ibland även mellan diabetesbarn och 

vårdpersonal. Sjukdomen och den krävande behandlingen ställer familjerna på prov och 

de diabetessjuka barnen uppgav känna sig kontrollerade av utomstående, vilket upplevdes 

som bristande förtroende för deras förmåga att kunna hantera sin sjukdom (13). 

Sjuksköterskan har de nödvändiga kunskaperna kring de medicinska och 

omvårdnadsmässiga fakta som barnen och deras familjer behöver. Att denna information 

når fram och uppfattas på rätt sätt gör att barn med diabetes och deras familjer känner 

ökad tillit till vården. Därför anser författarna att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal främjar till en god kommunikation med barn som 

drabbats av diabetes och deras familjer.  Lika viktigt är det att diabetesbarnen och deras 

föräldrar har en öppen relation till sjuksköterskan och känner att de kan ta upp frågor och 

funderingar om vad sjukdomen innebär utifrån deras egen situation. Mera kunskap 

medför att de känner sig trygga i sina roller och även får ett ökat förtroende till 

vårdpersonalen och till den vård som erbjuds dem. Sjuksköterskan bör lyfta fram 

föräldrarna som en resurs för barn som drabbats av diabetes och involvera dessa och 
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barnen så mycket som möjligt i utformandet och planeringen av vården. Att känna 

delaktighet medför att dessa lättare lär sig att hantera sjukdomen och därmed den nya 

livssituationen.  

 

Socialt stöd 

Hur barn med diabetes upplever sin sjukdom påverkas inte bara av hur deras 

familjesituation ser ut, de påverkas även av hur vänskapssituationen ser ut. Detta är lika 

aktuellt på fritiden som under skoltid (19, 20, 21). Därför anser författarna att 

sjuksköterskan i ett tidigt skede bör uppmärksamma hur dessa barns familje- och 

vänskapssituationer ser ut, samt hur det ser ut i deras omgivning när det gäller skola och 

fritid. Vilka stöd eller hinder finns för dessa barn när det gäller att kunna sköta sin 

diabetes. Att även kartlägga eventuella behov av extra stöd under skoltid, anser 

författarna kan medföra till barn med diabetes upplever sig trygga i sin omgivning och 

vågar fråga eller be om hjälp. I slutändan kan detta påverka barnen positivt i deras sätt att 

sköta sin sjukdom och även stärka dem i att följa de restriktioner som sjukdomen ställer 

krav på.  

 

Bemötande 

Sjuksköterskan kan genom ett professionellt förhållningssätt bidra till att barnet och 

dennes familj känner trygghet, samt delaktighet i vården och i den situationen de hamnat 

i. På så sätt kan också föräldrarnas känslor av stress och oro minska och de kan känna ett 

förtroende för vården. Ett professionellt förhållningssätt resulterar i en god relation 

mellan sjuksköterskan, barnet och dennes familj, vilket i sin tur bidrar till en bra vård. I 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, står det att stärka patientinflytande är en viktig del 

av kvalitetsutvecklingen inom diabetesvården (4). 

 

Författarna ansåg att den första informationen som det diabetessjuka barnet och dennes 

familj fick av sjuksköterskan vid själva diagnostillfället utgjorde en viktig del för hela 

den fortsatta hanteringen av sjukdomen. En bra information i tidigt skede var avgörande 

för hur familjen till ett barn som drabbats av diabetes hanterade diagnosen och sedan den 

krävande behandlingen (24). 
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Nyckeln till ett fortsatt gott samarbete mellan sjuksköterskan, barnet och dennes familj 

anser författarna var att sjuksköterskan gav en bra information redan vid första besöket. 

Upplevelsen av att känna trygghet var viktigt. Här ser författarna vikten av att all 

information som sjuksköterskan ger, lämnas över på ett sådant sätt att informationen 

också uppfattas på rätt sätt. Det är sjuksköterskan som står för den medicinska och 

omvårdnadsmässiga kunskapen och når inte denna kunskap fram, är den inte till någon 

nytta för barnet och dennes familj (24).  

 

Det framkom i resultatet att tonåringens familjesituation hade stor betydelse för 

egenvården (26). Författarna menar att det är av stor vikt att sjuksköterskan sätter hela 

familjen i fokus. Föräldrarna är de personer som står barnet närmast och är på grund av 

detta de mest lämpliga till att förmedla trygghet och stöd till barnet. Om något händer i 

familjesituationen är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar detta och avsätter den 

tid som barnet och den enskilda familjen är i behov av. 

 

Det framkom även av resultatet att sjuksköterskorna var ett viktigt stöd i 

konflikthantering som kunde uppstå mellan tonåring och moder, framförallt när 

tonåringen ville ta kontroll över sin egen sjukdom och sin egenvård (25). Här anser 

författarna att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vilka känslor modern kan 

komma att uppleva i denna situation och få modern att förstå att hon måste släppa taget 

om sitt barns sjukdom.  

 

Författarnas egna tankar när det gällde konflikter var att om det fanns en bra 

kommunikation och en hög informationsnivå mellan sjuksköterskan, barnet och dess 

förälder, minskade rädslan för modern att släppa taget. Då fanns det en bra förutsättning 

för att uppnå målet för själva omvårdnaden som var att hjälpa barnet att hantera sin 

sjukdom och sin egenvård. 

 

Författarna såg av resultatet att det fanns en brist när det gällde barn med diabetes och 

skolan. Kommunikationen fungerade dåligt mellan skola, barnen och deras föräldrar. 
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Många föräldrar kände en oro och ansåg att skolsköterskan inte hade tillräcklig kunskap 

och kompetens för att kunna stödja deras barn i skolan. Skolsköterskorna själva ansåg att 

de hade en bra erfarenhet av barn med diabetes, men föräldrarna tyckte att det fanns stora 

brister. De upplevde att deras barn inte fick sina behov tillgodosedda i skolan (28). Här 

anser författarna att diabetesteamet kunde ta ett större ansvar, att tillsammans med barnet 

och dennes föräldrar informera och utbilda skolpersonalen vad det gällde barnets 

sjukdom. Tyvärr hittade författarna bara utländska studier i detta ämne, så därför saknas 

information att jämföra med hur det ser ut i just det här avseendet i Sverige. 

 

Metoddiskussion 
I studien har ingått artiklar med både kvalitativ som kvantitativ ansats. Artiklar med 

kvalitativ design ger möjlighet att ta del av barnens upplevelser vilket också var syftet 

med vår studie. Författarna valde att ta med även tre artiklar med kvantitativ ansats för att 

dessa var relevanta för vår studie.  

 

Artiklar om sjuksköterskan roll i omvårdnaden av barn med diabetes var få. Detta tror 

författarna kan bero på att vårdtiden för diabetes inte är så lång, utan förekommer mest i 

början tills barnet med diabetes och familjen kommer igång med rutinerna kring 

sjukdomen för att sedan ersättas av periodiska kontroller. Det kan även bero på att det 

handlar om mycket egenvård för barn med diabetes och det oftast är föräldrarna som 

axlar ansvaret för behandlingen. 

 

En svaghet i denna studie kan vara att det endast fanns ett fåtal studier som beskrev yngre 

barns upplevelser av att leva med diabetes. Uppsatsförfattarna tror att detta kan bero på 

att det oftast är föräldrarna som avgör om små barn ska delta i studier. Det kan även bero 

på att det är föräldrarna som talar om upplevelser när det gäller yngre barn. När det gällde 

svenska artiklar som var relevanta för vårt syfte kunde författarna heller inte finna någon 

av.  
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De artiklar författarna har använt sig av bygger på studier utförda i länder med 

västerländsk kultur som till exempel USA eller Europa för att resultatet på bästa möjliga 

sätt skulle kunna relateras till svenska förhållanden. 

 

En av inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år och det 

material författarna har använt sig av, kan anses vara aktuellt då 11 av 17 artiklar som har 

använts i studien är publicerade efter år 2000. I databassökningen har författarna även 

funnit en artikel publicerad år 1995. Den ingår tack vare dess relevans. Samtidigt har 

även andra avgränsningar gjorts i databassökningen och antalet artiklar varierade 

beroende på hur många sökord som användes eller hur dessa kombinerades. Detta kan ha 

lett till att antalet artiklar som kunde ha varit relevanta för vår studie hade kunnat vara 

flera. 

 

Litteraturen till studien har lästs, översatts och granskats objektivt av båda författarna för 

att på så sätt minska feltolkningar eller missförstånd. Författarna till studien har även 

diskuterat artiklarnas vetenskapliga värde och i resultatet har enbart artiklar med hög eller 

medel värde inkluderats. En artikel som skulle ingå i resultatet valdes bort på grund av 

erhållen låg kvalité. 

 

Förslag till vidare forskning 
Som fortsatta studier vore det intressant att utföra en svensk studie med kvalitativ design 

som kartlägger barnens upplevelser av att leva med diabetes då det finns så få svenska 

studier i detta ämne. 
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Artikelöversikt        Bilaga 2 
 
Författare 
Land År 

Titel Syfte Design/Met
od 

Mätmetod Deltag
are 

Kvalitets
grad 

Buchbinder 
MH, Detzer 
MJ, Welsch 
RL, 
Christiano 
AS, 
Patashnick 
JL, Rich M. 
2005 
USA 

Assesing 
adolescents with 
insulin-dependent 
diabetes mellitus: 
a multiple 
perspective pilot 
study using visual 
illness narratives 
and interviews 

Att undersöka 
barns 
upplevelser av 
att hantera och 
leva med 
diabetes mellitus 
typ 1. 

Kvalitativ 
studie,  
grounded 
theory 
metod. 

Intervju och 
videoinspeln
ingar. 

n = 5 Medel 
(72%) 

Helgeson 
VS, 
Reynolds 
KA, 
Escobar O, 
Siminerio 
L, Becker 
D. 
2006 
USA 

The role of 
friendship in the 
lives of male and 
female 
adolescents: Does 
diabetes makes a 
difference? 

Att undersöka 
om det 
förekommer 
några skillnader 
mellan 
tonåringar med 
diabetes och 
friska 
jämnåringar när 
det gäller att 
skaffa vänner 
samt om 
vännerna kan 
påverka den 
egna vården hos 
unga diabetiker.  

Kvantitativ 
studie. 

Intervju. n = 
132 
diabete
s barn 
n = 
131 
friska 
barn 

Hög 
(88%) 

Kristensen 
F. 
2004 
Norge 

Mellom tiltro og 
frihet – 
bekymring og 
kontroll 

Att undersöka 
hur föräldrar till 
barn med 
diabetes typ 1 
reagerar på och 
hanterar 
diabetes 
påfrestningar i 
det dagliga livet. 

Kvalitativ 
studie, 
Semi-
strukturerad
e intervjuer. 

Intervju. n = 4 Hög 
(88%) 



Kyngäs H. 
2004 
Finland 

Support network 
of adolescents 
with chronic 
disease: 
Adolescents’ 
perspective 

Att beskriva det 
stöd barn med 
en kronisk 
sjukdom får 
utifrån deras 
egna 
upplevelser. 

Kvalitativ 
studie. 

Intervju. n = 40 Hög 
(84%) 

Kyngäs H, 
Barlow J. 
1995 
Finland 

Diabetes: an 
adolescent’s 
perspective 

Att undersöka 
den personliga 
uppfattning och 
upplevd 
påverkan av 
diabetes hos 
barn mellan 13 
till 17 år. 

Kvalitativ 
studie, 
grounded 
theory. 

Intervju. n = 51 Hög 
(88%) 

Kyngäs H, 
Hentinen 
M, Barlow 
JH.1998Fin
land 

Adolescents’ 
perceptions of 
physicians, 
nurses, parents 
and friends: help 
or hindrance in 
compliance with 
diabetes self-
care? 

Att undersöka 
hur barn med 
diabetes 
upplever 
läkarnas, 
sjuksköterskorna
s, föräldrarnas 
ochvännernas 
handlingar i 
förhållande med 
den egna 
vården. 

Kvalitativ 
studie. 

Öppna 
intervjuer. 

n = 51 Hög 
(88%) 

Kyngäs H, 
Rissanen 
M. 
2001 
Finland 

Support as a 
crucial predictor 
of good 
compliance of 
adolescents with a 
chronic disease 

Att beskriva de 
faktorer som 
påverkar coping 
hos barn med en 
kronisk 
sjukdom. 

Kvantitativ 
studie. 

Enkät. n = 
1061 

Hög 
(89%) 



Mullins 
LL, 
Fuemmeler 
BF, Hoff 
A, Chaney 
JM, Van 
Pelt J, 
Ewing CA. 
2004 
USA 

The relationship 
of parental 
overprotection 
and perceived 
child vulnerability 
to depressive 
symptomology in 
children with type 
1 diabetes 
mellitus: the 
moderating 
influence of 
parenting stressor 
of good 
compliance of 
adolescents with a 
chronic disease 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
föräldrars 
överbeskydd, 
barns sårbarhet 
och stress hos 
föräldrar och 
förekomst av 
depression 
symtom hos 
barn med 
diabetes mellitus 
typ 1. 

Kvantitativ 
studie. 

Enkät. n = 43 Medel 
(75%) 

Nabors L, 
Lehmkuhl 
H, Christos 
N, 
Andreone 
TL. 
2003 
USA 

Children with 
diabetes: 
Perceptions of 
supports for self-
management at 
school 

Att undersöka 
barns 
upplevelser av 
stöd från 
sjuksköterskor, 
lärare och 
vänner för att 
bättre hantera 
sin diabetes i 
skolan. 

Kvalitativ 
studie, 
grounded 
theory. 

Intervju. n = 
105 

Hög 
(80%) 

Nabors L, 
Troilett A, 
Nash T, 
Masiulis B. 
2005 
USA 

School nurse 
perceptions of 
barriers and 
supports for 
children with 
diabetes 

Att undersöka 
skolsjukskötersk
ors uppfattning 
av stöd för barn 
med diabetes 
mellitus typ 1 i 
skolan.   

Kvalitativ 
studie. 

Enkät. n = 
110 

Hög 
(80%) 

Nordahl 
Løding R, 
Wold JE. 
2006 
Norge 

Gruppebasert 
intervensjon i 
familjer med 
ungdom som har 
type 1 diabetes 

Att presentera 
en gruppbaserad 
behandling för 
ungdomar med 
diabetes mellitus 
typ 1 och deras 
familjer. 

Kvalitativ 
studie. 

Enkät. n = 19 Hög 
(92%) 



Seppänen 
SM, 
Kyngäs H, 
Nikkonen 
MJ.1999 
Finland 

Coping and social 
support of parents 
with a diabetic 
child 

Att beskriva det 
stöd som 
föräldrar till ett 
diabetessjukt 
barn får och 
deras sätt att 
hantera 
situationen.  

Kvalitativ 
studie. 

Intervju och 
observation. 

n = 2 Hög 
(88%) 

Olsen R, 
Sutton J. 
1998 
UK 

More hassle, 
more alone: 
adolescents with 
diabetes and the 
role of formal and 
informal support 

Att undersöka 
relationen 
mellan barn med 
diabetes och 
deras familjer 
och vänner och 
dess interaktion 
med stödet från 
vårdpersonal. 

Kvalitativ 
studie. 

Intervju och 
fokuserade 
grupper 

n = 21 Hög 
(80%) 

Tsamparli 
A, 
Kounenou 
K. 
2004 
Grekland 

The Greek family 
system when a 
child has diabetes 
mellitus type 1 

Att beskriva hur 
familjer med ett 
diabetessjukt 
barn hanterar 
sjukdomen.  

Kvalitativ 
studie. 

Semistruktur
erade 
intervjuer. 

n = 30 Hög 
(84%) 

Williams 
C. 
1999 
UK 

Gender, 
adolescence and 
the management 
of diabetes 

Att undersöka 
hur kön och att 
vara tonåring 
påverkar hur 
unga diabetiker 
lever med och 
hanterar sin 
sjukdom. 

Kvalitativ 
studie. 

Intervju. n = 20 Hög 
(88%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING     Bilaga 3 
Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract 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 
 



GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING     Bilaga 4 
Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 
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