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Abstrakt: 

Bakgrund: Den största delen av behandlingen vid diabetes typ 1 är egenvård. När 

ett barn insjuknar i diabetes är det föräldrarna som huvudsakligen ansvarar för 

egenvården. Detta kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det behövs mer 

kunskap om föräldrars upplevelser och deras erfarenheter av att vårda ett barn med 

diabetes. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigperspektivet utifrån 

föräldrars erfarenheter då barnet har diabetes typ 1 samt hur sjuksköterskan kan ge 

stöd till anhöriga. 

Metod: En litteraturöversikt. 

Resultat: Resultatet visar att egenvården skiljer sig mellan små barn och 

ungdomar, att föräldrar upplever känslor av oro och stress när deras barn fått 

diagnosen och att sjuksköterskan kan hjälpa och öka sin förståelse genom att 

stödja. 

Slutsats: Författarna kan dra slutsatsen att ökad kunskap och förståelse om 

egenvård vid diabetes typ 1 hos barn, kan bidra till en hjälp för sjuksköterskor att 

ge föräldrarna ett bra stöd och bemötande i vården. 

 

Nyckelord: Diabetes, Erfarenheter, Föräldrar och Hantering. 

 



 

 

Abstract: 

Background: The major part of the treatment for type 1 diabetes is self-care. 

When a child is diagnosed with diabetes, it is the parents who are mainly 

responsible for their care. This can be both psychologically and physically 

stressful. More knowledge is needed about parents' experiences of caring for a 

child with diabetes. 

Aim: The aim of this study is to illuminate the relative perspective based on 

parents' experiences when the child has diabetes type 1 and how the nurse can give 

support to relatives. 

Method: A literature review. 

Results: The results show´s that self-care differ between young children and 

adolescents, the parents experience feelings of anxiety and stress when their 

children are diagnosed and the nurse can help and support by increasing their 

understanding. 

Conclusion: The authors conclude that increased knowledge and understanding 

about self-care in type 1 diabetes in children can contribute and help nurses to give 

parents a good treatment by the care. 
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INLEDNING 

Anhörigperspektivet framkommer ofta då barn och ungdomar vårdas samt vid 

olika kroniska sjukdomar då inte bara individen påverkas, utan också 

familjemedlemmar. När det handlar om sjuka barn eller ungdomar har det en 

inverkan på hela familjen av naturliga skäl och speciellt då på föräldrarna som 

också får ta ansvaret för sjukdomen.  

 
Författarna valde att studera detta problemområde, då diabetes hos barn och 

ungdomar är ett aktuellt ämne i dagsläget. Det är viktigt för både samhället och 

sjukvården att få ta del av hur föräldrar upplever hur det är att ta hand om ett barn 

med diabetes typ 1. Författarna har sett i sociala medier och på Internet, att 

föräldrar upplever att sjuksköterskor på till exempel sjukvårdsupplysningen eller i 

andra sammanhang inte har tillräcklig kunskap om diabetes hos barn och 

ungdomar. Svårigheter att sätta sig in i föräldrars situation, en förståelse för hur det 

inverkar på hela familjen samt en vetskap om den kunskap föräldrar faktiskt har. 

Detta kan ge ett onödigt lidande för alla i en familj med ett diabetessjukt barn. 

 

BAKGRUND 

Omvårdnad och egenvård enligt Orem 

Orem (2001) beskriver omvårdnad som ett arbete som sjuksköterskor utför. Att 

vårda betyder att delta i, att ta hand om, att utföra nära vård av en person. Ett barn 

eller en sjuk patient som inte kan utföra sin egenvård, med målet att hjälpa 

personen att bli hörd i sin hälsa och sitt självomhändertagande. 

 
Dorotea Orem (1980) har en omvårdnadsteori som berör mycket av egenvården. 

Enligt henne beskrivs ordet ”egen” i termen egenvård, som en individs ”hela 

varelse”. Egenvård bär dubbla klanger av ”för egen skull och ”ges av sig själv”. 

De som tillhandahåller egenvård benämns som egenvårdsagenter. De som 

tillhandahåller barnomsorg och andra beroende av vuxnas vård, benämns 

beroendevårdsagenter. Termen agent används i meningen av en person som agerar. 

Egenvård är utförandet av aktiviteter som individer initierar och utför själv för att 

behålla god livskvalitet, hälsa och välbefinnande. Normalt tar en vuxen hand om 

sin egenvård, men beroende på om det är ett barn, vilken sjukdom och vilket 

funktionshinder, så krävs eventuellt en komplett omsorg eller assistans vid 
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egenvårdsutförandet.  Egenvården tjänar ett syfte. Det är åtgärder som har mönster 

och ordning, samt när det är effektivt utfört, bidrar i specifika sätt för människors 

strukturella integritet och mänskliga funktion samt mänskliga utveckling (Orem, 

1980). 

 
Tre olika typer av förutsättningar för egenvård identifieras enligt Orem (2001). 

Den första typen var den universella delen av egenvård. Den hänvisar till 

människans basala behov så som mat, vatten och syre. De basala förutsättningarna 

för liv. 

Den andra typen var den mänskliga utvecklingen från att livet börjar i livmodern 

till vuxen ålder. Detta stadie krävde utformning och underhåll av förutsättningarna 

som främjar de kända utvecklingsfaktorerna under varje period av utvecklingen.  

Den tredje typen var hälsoavvikelser. Den berör de olika genetiska och 

konstitutionella defekter och avvikelser från normal strukturell och funktionell 

integritet samt välmående som åstadkommande krav på förebyggande och rättsliga 

åtgärder. Detta för att kontrollera deras förlängning samt kontrollera och begränsa 

deras effekter (Orem, 2001). 

 
Egenvård i laglig benämning 

Enligt egenvårdsföreskriften (SOSFS:2009:6) ska bedömning om egenvård göras i 

samråd med patienten utifrån patientens förutsättningar och livssituation. Klarar 

patienten inte av att utföra egenvården på ett säkert sätt kan en anhörig eller 

närstående instrueras till att hjälpa. Det anses även som egenvård om en anhörig 

förvärvat sådana kunskaper att denne kan utföra åtgärder som kräver medicinskt 

utbildad personal, till exempel när en förälder vårdar ett barn. 

 
Enligt Patientlagen kapitel 5 § 3 ska patientens närstående få en möjlighet att 

medverka i utformningen och genomförandet av vården om det är lämpligt och om 

bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt inte hindrar det. 

 
Sjuksköterskans roll 

I en studie av Niedel, Traynor, McKee och Grey (2012) nämns det att föräldrars 

pågående sorg är relaterat till diagnos, brist på information och relation med 

yrkesverksamma. Dessutom betonades den pågående förändringsprocessen och 

anpassningen i samband med kroniska sjukdomar och behovet av att fokusera på 
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kommunikationen, stödet samt förståelsen mellan barn, deras föräldrar och 

vårdpersonal. 

 
Lidande kan minska om sjuksköterskan kan hjälpa familjemedlemmarna att 

uttrycka en ny förståelse och betydelse om deras sjukdomserfarenheter. Förändring 

och hälsofrämjande samarbete utvecklas i förhållanden mellan familj och 

sjuksköterska om ett ingripande erbjuds med ett systemiskt och ett ömsesidigt 

samspelsperspektiv. Varje familj ses som unik med egna resurser och styrkor som 

sjuksköterskan kan belysa och stödja (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). 

 
Att vara anhörig 

Enligt Svensson (2013) finns det anhöriga som inte ser sig själv som vårdare, men 

att det oftast faller sig naturligt att en familjemedlem som är sjuk vårdas av en 

anhörig. Anhöriga är experterna och vet bäst hur de har det och vilket stöd de 

behöver. De kan ge bra information till anställda inom vård och omsorg och de 

anställda kan i sin tur informera anhöriga så att de slipper göra misstag. Ett bra 

samarbete mellan personal inom vård och omsorg samt anhöriga är därför viktigt. 

Bara för att det sägs att anhöriga alltid vet bäst, betyder inte alltid att det är så. Det 

är bra att personalen ger råd för att spara tid och minska stress och oro (Svensson, 

2013). 

 
Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2009) utgör sociala relationer och familj 

för de flesta människor den allra närmaste emotionella och fysiska miljön oavsett i 

vilken livsfas de befinner sig i. Ohälsa och sjukdom kan vara påfrestande för 

familjen och innebär oftast en stor omställning för dem. Den sjukes behov av stöd 

ökas och familjen vill vara sin familjemedlem till hands. Blir en familjemedlem 

sjuk så påverkas resten av familjen och deras struktur och funktion måste ändras 

och nya sätt behövs för att ta sig an vardagslivet. Under de senaste decennierna har 

familjen och närstående involverats mer i vården såsom en resurs för den sjuke och 

för personalen. 

 
Det finns flera olika benämningar på de som ingår i en familj såsom anhörig, 

närstående och familjemedlem. Anhörig avser enligt tradition sådana med 

blodsband till, är gifta med eller sambo med den sjuke. Närstående är ett bredare 

begrepp och är mer relaterat till individens närmaste sociala nätverk. 
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Familjemedlem används om samtliga medlemmar i familjen, inklusive den sjuke 

själv (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 
Förändringar som en kronisk sjukdom, påverkar inte bara individen utan hela 

familjen. Att leva med en kronisk sjukdom innebär en förändrad situation med 

ökade krav både för personen som bär på sjukdomen samt anhöriga (Årestedt, 

Persson & Benzein, 2014). Att ta hand om ett barn med en kronisk sjukdom är ett 

tungt ansvar och kan på lång sikt även leda till stressrelaterad utmattning och 

utbrändhet. Diabetes typ 1 och inflammatorisk tarmsjukdom är två exempel på 

kroniska sjukdomar hos barn. Psykologiska reaktioner hos föräldrar kan påverka 

deras möjlighet att hantera deras barns behandling och kan ha en inverkan på hälsa 

och utveckling. Föräldrars psykologiska lidande har associerats med högre stress 

hos barn och depressiva symtom och ett mer problematiskt beteende. Psykiskt stöd 

är en viktig del av familjevård när ett barn blir sjukt i en kronisk sjukdom 

(Lindström, Åman & Norberg, 2009). 

 
Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är ett livslångt och livshotande tillstånd som invaderar 

barns och föräldrars liv (Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Egenvården 

vid diabetes går ut på att hålla en god metabol kontroll för att minska risken för 

komplikationer (Wikblad, 2006). Diabetes mellitus typ 1 kan leda till kortsiktiga 

och långsiktiga konsekvenser om hanteringen inte är bra, som allvarlig 

hypoglykemi, ketoacidos och vaskulära sjukdomar (Dashiff, Riley, Abdullatif & 

Moreland, 2011). Diabeteskontroll och komplikationsundersökningar visade att en 

intensiv behandling förhindrade uppkomst och utveckling av komplikationer. 

Detta sätter press på alla involverade i att hanteringen av diabetes. Men, det finns 

en fara med att metaboliska mål nås på bekostnad av det psykologiska välmåendet 

hos barn och deras familjer (Pattison, Moledina och Barett, 2005). 

 
Anhörigas omställning i livet när barnet insjuknat i diabetes typ 1 

Skandinaviska länder har bland de högsta incidenserna av diabetes typ 1 hos barn i 

världen. Att leva med diabetes ställer stora krav på barnet och deras familj. När ett 

barn diagnostiseras med diabetes typ 1 kastas föräldrarna in i en helt ny ofrivillig 

situation och blir utsatta för ett trauma, där de blir tvungna att ta ett helt nytt ansvar 
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mot vad de var vana vid. Sårbara med känslor av sorg och skuld blir de tvungna att 

ändra helt på tillvaron (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-Lyckhage, 2011).  

 
Vid en nyupptäckt diabetes brukar familjerna spendera cirka en till två veckor på 

sjukhuset, och under den tiden får föräldrar och barn utbildning om och hur 

sjukdomen ska hanteras. De får bland annat lära sig om kost, insulindosering, 

administrering samt om insulinets effekt relaterat till aktivitet. Under vårdtiden får 

familjen också åka hem på permission för att anpassa sig till den nya situationen 

och deras dagliga liv. Utbildningen i hur föräldrar ska vårda sitt barn sker 

omedelbart. Oftast ansvarar ett team bestående av specialistbarnläkare, 

sjuksköterska, dietist, socionom och psykolog för utbildningen av föräldrarna. Den 

svenska utbildningsprocessen är baserad på nationella riktlinjer (Jönsson, 

Hallström & Lundqvist, 2012). 

 
Diabetes inverkan på familjen och föräldrarna 

Den komplicerade uppgiften att ta hand om ett barn med diabetes dagligen, kan ha 

en väldig inverkan på föräldrar. Det försämrade psykologiska välmående hos 

föräldrar kan påverka hur bra de hanterar sjukdomen och kan leda till sämre 

glykemisk kontroll hos barnet. Hur mycket föräldrar tar hand om barnets egenvård, 

är helt beroende på barnets ålder. Det är viktigt att både barn och föräldrar är 

delaktiga i vården och att blodsockret hålls under en bra nivå för att inte påverka 

barnets tillväxt (Jönsson et al., 2012). 

 
Forskning har visat att barnets diagnos har en inverkan på familjens 

hälsorelaterade livskvalitet och att föräldrar till barn med diabetes rapporterade om 

finansiell inverkan, arbetsbegränsningar samt om höga sjukvårdskostnader. 

Dessutom rapporterade föräldrar till yngre barn (noll till fem år) oftare om en 

inverkan på deras tid jämfört med familjer till äldre barn (Jönsson, Lundqvist, 

Tiberg & Hallström, 2015). 

 
Enligt Lindström, Åman och Norberg (2009) så har studier systematiskt kartlagts 

om hur föräldrar har reagerat under den första tiden sedan sjukdomen debuterat. 

Kunskapen om hur föräldrars situation över tiden är dock begränsad. Några få 

studier som tar upp detta ämne har gett olika resultat, nämligen att föräldrars stress 

i samband med sitt barns sjukdom minskar med tiden eller att de psykologiska 
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reaktionerna kvarstår. Det finns mycket känt om hur man kan stödja ett barn med 

diabetes typ 1, men lite av denna kunskap är hämtad från föräldrarna själva. 

Studier som undersökt föräldrars perspektiv tyder på att de föredrar att deras läkare 

ska ge skräddarsydd vård, stödja dem samt dela kunskap. Eftersom att det mesta av 

forskningen är inriktad på de första veckorna efter diagnos behöver mera läras om 

de långsiktiga kraven på föräldrar med syfte att anpassa vården till deras behov 

och önskemål (Lindström, Åman & Norberg (2009). 

 
Problemformulering 

Orem (2001) beskriver omvårdnad som ett arbete som sjuksköterskor utför. Att 

vårda betyder att delta i, att ta hand om och att utföra nära vård av en person, ett 

barn eller en sjuk patient som inte kan utföra sin egenvård med målet att hjälpa 

personen att bli hörd i sin hälsa och sitt självomhändertagande. 

Enligt egenvårdsföreskriften (SOSFS:2009:6) kan en anhörig eller närstående 

instrueras att hjälpa om patienten inte klarar av att utföra egenvården, även 

åtgärder som kräver medicinskt utbildad personal, till exempel när en förälder 

vårdar ett barn. 

 
Med tanke på tidigare forskning så anser författarna att det vore bra att 

sammanställa resultat om hur föräldrar upplever hur det är att vårda ett barn med 

kronisk sjukdom så som diabetes, samt vilka deras erfarenheter är. Detta kan vara 

av vikt för både sjuksköterskan och samhället för att öka förståelsen för hur 

föräldrars liv ändras när deras barn blir sjukt. Förändringar som en kronisk 

sjukdom, påverkar inte bara individen utan hela familjen. 

Att leva med en kronisk sjukdom innebär en förändrad situation med ökade krav 

både för personen som bär på sjukdomen samt anhöriga (Årestedt, Persson & 

Benzein, 2014). 

 
I dagens läge så är diabetes typ 1 ett uppmärksammat ämne i medier och då denna 

sjukdom bryter ut i barndomen så får föräldrarna dra det tyngsta lasset i 

omvårdnaden. I Sverige samt i Norden är diabetes typ 1 en vanlig sjukdom och 

antalet som insjuknar per år ökar. I medier går det att läsa att föräldrar inte känner 

sig tagna på allvar och att de helst inte vänder sig till sjukvården i första hand då 

de tycker att sjukvårdspersonalen saknar en mer icke klinisk kunskap. 
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Detta problem hoppas författarna påverka genom att öka kunskapen om föräldrars 

erfarenheter då barnet har diabetes typ 1. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigperspektivet utifrån 

föräldrars erfarenheter då barnet har diabetes typ 1 samt hur sjuksköterskan kan ge 

stöd till anhöriga. 

 
Frågeställningar 

Vilka upplevelser har anhöriga till barn med diabetes typ 1? 

Vilket ansvar har anhöriga till barn med diabetes typ 1? 

Hur kan sjuksköterskan ge stöd till anhöriga till barn med diabetes typ 1? 

 
Definition av centrala begrepp 

Anhörig: Med anhörig avses i detta fall föräldrar enligt författarna. 

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt med både kvantitativ och kvalitativ ansats gjordes. Enligt 

Friberg (2012) beskrivs litteraturöversikt som ett strukturerat arbetssätt som skapar 

en översikt över valt område med grund i syntetisering av data. 

 
Urval av litteratur 

De databaser som använts för sökning av artiklar var Cinahl och PubMed. 

Sökorden som användes var Diabetes, Diabetes type 1, Parents, Experiences, 

Responsibility, Coping, Resources, Child*, Management, Self-Care, Education, 

Perceptions, Chronically ill, Burnout samt Nurse.  Sökbegränsningarna var mellan 

år 2005-2015 och peer reviewed samt i fulltext. 

 
Inklusionskriterier: Artiklar som belyste föräldrars upplevelser av att vårda barn 

med diabetes typ 1. Barn och ungdomar mellan 1 år till 17 år gamla var av intresse 

för att få fram skillnader respektive likheter. Artiklar skulle vara från västvärlden 

för att efterlikna den nordiska vården så mycket som möjligt. De skulle även vara 

skrivna på engelska eller svenska för att författarna skulle förstå vad de handlade 
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om. Artiklarna hade också medelhög till hög kvalitet vid artikelgranskning, för att 

ge så god kvalitet som möjligt på resultatet. 

 
Exklusionskriterier: Artiklar äldre än 2005 hade författarna uteslutit för att få så 

färsk forskning som möjligt, Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska 

och utförda i andra länder än västvärlden användes inte heller. Även artiklar med 

för låg kvalitet vid kvalitetsgranskning samt som inte var relevanta för författarnas 

syfte valdes bort. 

 
Vid urvalet i artikelsökningen så lästes titlarna först, Verkade titeln relevant så 

lästes abstraktet. Om även abstraktet var intressant så gick författarna vidare och 

läste hela artiklarna och utifrån detta så valdes studierna ut. Både sökorden och hur 

artiklarna valdes redovisas i en sökmatris (se bilaga 1, s. 1). Totalt hittades 20 

artiklar varav fem valdes bort, en artikel på grund av att kvalitén var för låg och 

fyra artiklar på grund av att de inte innehöll något relevant för syftet. De studier 

som valdes granskades och dokumenterades i en resultattabell (se bilaga 2, s. 2-7). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att granska och värdera artiklarnas kvalitet användes två modifierade mallar 

för kvantitet och kvalitetsgranskning av William, Stoltz och Bathsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008). Dessa mallar kunde ge antingen 25 poäng 

(kvalitativ) eller 29 poäng (kvantitativ). På så sätt kan nivå sättas på artiklarnas 

kvalité. De kan antingen ha låg, medel hög eller hög kvalité. Frågorna på 

granskningsmallarna handlar om hur studien är upplagd, när, var och hur den 

genomfördes samt hur trovärdig den är. 

 
Tillvägagångssätt 

Arbetet genomfördes genom att först söka artiklar och aktuell information med 

hjälp av olika sökstrategier och sökord. För att sedan få ett helhetsbegrepp om det 

valda området så lästes abstrakten. Läsningen av abstrakt skedde med ett kritiskt 

öga genom ett så kallat “helikopterperspektiv” (Friberg, 2012). 

 
Andra steget var att författarna gjorde avgränsningar i sökområdet. 

Begränsningarna kan bestå av hur gamla artiklarna bör vara, vilket språk de är 

skrivna på samt om de är peer reviewed och i fulltext (Friberg, 2012). 
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Vidare beskriver Friberg (2012) att efter att studierna valts så ska artiklarna 

granskas och kvalitets bedömas.  

 

Arbetet fördelades jämt mellan författarna. Artiklarna söktes via Högskolan 

Dalarna i två olika databaser med hjälp av sökord som författarna kommit överens 

om. Båda författarna sökte artiklar och dokumenterade i en gemensam dagbok 

vilka sökord som använts och vilka artiklar som valts ut. Artiklarna granskades av 

båda författarna och även detta dokumenterades i den gemensamma dagboken. 

Författarna fann att det fanns både kvantitativa och kvalitativa artiklar inom 

området som belyste både föräldrar och barns uppfattningar om egenvården. 

Resultatet baserades på åtta kvalitativa, fem kvantitativa artiklar samt en mixed 

cross sectional artikel. Resultatet diskuterades och dokumenterades under rubriker. 

 
Analys 

I analysen lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna för att förstå 

innehållet och sammanhanget. Sedan söktes skillnader respektive likheter i 

studierna som valts (Friberg, 2012). 

 
Tredje punkten i analysen var att göra en sammanställning och resultatet 

presenteras i antingen teman, kategorier eller något annat liknande. Resultatet 

sorterades under rubriker och på sätt skapas teman eller områden (Friberg, 2012).  

Författarna fann fyra kategorier som beskrevs med rubrikerna; 1. Anhörigas 

upplevelse när barnet insjuknat i diabetes typ 1, 2. Anhörigas ansvar för 

egenvården då barnet har diabetes typ 1, 3. Föräldrars ansvar i anpassningen efter 

barns utveckling, 4. Sjuksköterskans och vårdens möjlighet att ge stödjande 

insatser. 

 
Forskningsetiska aspekter 

Enligt SSN etiska riktlinjer (2003) är en forskare skyldig att följa de etiska 

riktlinjer som finns, de ska besitta den ämnesmässiga och metodologiska 

kompetens som projektet kräver, de ska sörja för säker förvaring av material samt 

efterleva gällande och internationella regler för författarskap. Författarna har haft 

detta med sig i tankarna när de gjorde sin uppsats. 
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Artiklar skrivna på engelska har återgetts så korrekt som möjligt utan att förvanska 

dess innehåll för att utesluta förutfattade meningar. Endast primärkällor har 

använts. Författarna har eftersträvat att läsa och skriva neutralt och utan att blanda 

in sina egna uppfattningar och åsikter i resultatet. Det finns emellertid inte några 

garantier för att resultatet i denna studie inte har påverkats av författarnas tidigare 

erfarenheter samt kunskaper. Ingen etisk nämnd har tillfrågats då studien utförts 

som en litteraturöversikt. Författarna har följt APAs referensguide och avsiktligt 

plagiat har inte förekommit. 

 
RESULTAT 

Föräldrars upplevelse när barnet insjuknat i diabetes 

I Smaldone och Ritholz (2011) beskrev föräldrar att rädsla och tvivel var 

upplevelser som var vanligast, en känsla av att de inte tagits på allvar och att de 

fått skulden för sin brist på erfarenhet som föräldrar. Alla föräldrar beskrev 

känslan överväldigande och fylld med självtvivel när de anpassade sig till 

diabetesvården. Några föräldrar beskrev en rädsla av att inte kunna anpassa sig till 

det nya samt var oroliga över att diabetes hade förvandlat barnet. Enligt Boogerd, 

Mas-van Schaaijk, Noordam, Marks och Verhak (2015), upplevde föräldrar 

känslor av oro och osäkerhet relaterat till övergången från den intensiva 

upplärningen de fick av sjukhuspersonalen under den första veckan på sjukhuset, 

till att själva utföra egenvården hemma. Vidare så sa föräldrarna att diabetes och 

dess behandling gav en djupgående inverkan på deras dagliga liv. Att ta hand om 

ett kroniskt sjukt barn begränsade deras sociala aktiviteter och deras arbete. 

Diabetes påverkade även deras barns liv och verksamhet, vilket medförde att 

föräldrarna kände sig maktlösa. Oron för de kort- och långsiktiga konsekvenserna 

av sjukdomen som kan uppstå gjorde att föräldrarna kände sig stressade och 

ledsna. 

 
Föräldrar upplevde en oförmåga att skydda sina barn från att utveckla sjukdomen 

samt deras oro för att kunna fortsätta skydda sina barn i framtiden och att detta 

påverkade deras förtroende som föräldrar. Föräldrarna kände att de upplevde en 

förlust av frihet, förtroende och deras barn som tidigare varit friska (Marshall, 

Carter, Rose & Brotherton, 2009). 
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Att vårda småbarn med diabetes upplevdes som överväldigande. Deras barn 

kämpade med sin sjukdom och föräldrarna själva mötte rädslor och hinder i livet. 

Att sticka sitt lilla barn var också jobbigt. Föräldrarna upplevde det som hemskt att 

få lov att hålla fast sitt barn och samtidigt såra det. De ville att allt skulle fungera 

på första försöket för att slippa att sticka om (Forsner, Berggren, Masaba, Ekbladh 

& Lindholm Olinder, 2014). 

 
Många föräldrar beskrev också känslan att andra inte kunde förstå. De uppgav att 

familjemedlemmar var ovilliga att sitta barnvakt på grund av rädsla för att inte veta 

hur man ska hantera insulin och barnets reaktioner på det (Smaldone & Ritholz, 

2011). Ett positivt familjestöd beskrevs vara viktigt för barnets psykosociala 

funktion och förutsättningar för att kunna följa sina rutiner, att andra visade 

förståelse för situationen samt en vilja och involvering (Wales, Nadew & Crisp, 

2007). 

 
En oro fanns också hos föräldrar över hur de skulle hantera personal i skolan, deras 

kompetens i att ge vård samt att anförtro vård till någon annan och hur deras barn 

skulle accepteras i skolan. Föräldrarnas upplevelser av förskola varierade beroende 

på vilja och förmåga att tillgodose barnets behov. Nya orosområden uppstod sedan 

under senare skolåren (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Föräldrars ansvar för egenvården då barnet har diabetes typ 1 

Föräldrar till barn med en nydiagnostiserad kronisk sjukdom blir tvungna att lära 

sig en mängd olika uppgifter. Samtidigt som de ska lära sig själva hanteringen av 

sjukdomen måste de också lära andra barnets vård (Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova 

& Knafl, 2011). En stor del av den intensiva hanteringen av barn med diabetes 

sker ej i samråd med specialister. Föräldrar uppmanas att analysera sina barns data, 

identifiera mönster och att lösa problem som grundar sig på en förståelse på 

insulinsvar, matintag, tillväxt, aktivitet och samtidig sjukdom. Anpassningen till 

den livslånga processen av diabetesvården bygger på en kontinuerlig vaksamhet 

från föräldrar, barn och deras familjer (Niedel, Traynor, McKee & Grey, 2012). 

 

Av Wales, Nadew och Crisp (2007) framgick det att föräldrar blev tvungna att 

acceptera och hantera avbrott i deras dagliga rutiner, ständiga krav från 
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sjukdomen, inläggningar och besök på sjukhus. Föräldrarna beskrev att familjen 

delades in i olika roller för att se till att deras barn fick tillräckligt mycket stöd. Det 

drabbade även syskon och föräldrarna uppgav att de bad syskon att ta mer ansvar, 

sitta barnvakt och att övervaka syskonets hälsostatus. Hur relationerna var inom 

familjen, uppgavs vara en viktig del för att kunna hantera sjukdomen. Föräldrar 

beskrev också att de arbetade väldigt hårt för att deras barn skulle må bra vilket 

krävde stor ansträngning, motivation och kontroll. Men oförutsägbara saker gjorde 

det svårt att ha kontroll alla gånger vilket gjorde dem frustrerade, fysiskt och 

känslomässigt utmattade. Föräldrar uppgav att de hade flera strategier för att kunna 

kontrollera barnets sjukdom och familjesituationen. I strategierna ingick att 

utveckla sina kunskaper och färdigheter i att kunna känna igen symtom, undervisa 

sitt barn i egenvård samt utbilda andra som var involverade i deras barns vård till 

exempel skola och andra familjemedlemmar och för att kunna delge 

sjukvårdspersonal riktig information om deras barns tillstånd (Wales, Nadew & 

Crisp, 2007). Pattison, Moledina och Barett (2005) skrev att föräldrars uppfattning 

om deras barns diabetes och kan påverka beslut som också kan ha en inverkan på 

behandlingen.  

 
Föräldrars ansvar i anpassningen efter barns utveckling 

Diabetes är speciellt utmanande för föräldrar till små barn på grund av barnets 

begränsade kommunikations och kognitiva förmåga och föräldrars brist på 

erfarenhet. Sjukdomshanteringen kräver konstant vaksamhet och barn är väldigt 

beroende av andra gällande diabetesvården. Egenvårdsuppgifterna vid diabetes är 

avancerade och kräver administrering och anpassning av små insulindoser och att 

kunna läsa av tidiga tecken på hypoglykemi när barnet inte själv kan känna igen 

eller kommunicera symtom. Hanteringen av barns övergångar i deras utveckling 

och normala barndomshändelser var påfrestande och krävde att föräldrar 

balanserade sin oro för att främja deras barns möjlighet till delaktighet 

(Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

För att hantera, justera och slutligen acceptera sitt nya liv så fick föräldrarna lov att 

arrangera sitt liv runt det sjuka barnets behov och acceptera att det ej var möjligt 

att improvisera saker i livet, det krävdes mer planering. Det tog mycket tid och 

uppoffringar för att få det nya livet att fungera, men efter flera månader så började 
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diabetes bli en del av deras vardag och en naturligare del av deras liv (Forsner, 

Berggren, Masaba, Ekbladh & Lindholm Olinder, 2014). 

 

Allt eftersom barnet blir äldre förväntades det att få ett större ansvar och 

föräldrarna får under denna tid den svåra uppgiften att fortfarande finnas kvar i 

hanteringen av diabetes med en stödjande roll. Samtidigt som de också ska 

uppmuntra till att ta ett större ansvar och bli mer självständig (Pattison, Moledina 

& Barett, 2005). Hos föräldrar så medförde övergången då barnet vuxit upp och 

började ta mer ansvar för sin egenvård, att förändringar skedde i deras föräldra-

barn förhållande. De uttryckte att det var svårt att hitta en balans mellan att vara 

intresserade och att försöka styra egenvården (Marshall, Carter, Rose & 

Brotherton, 2009). Vidare så skrev Marshall et al., (2009) att föräldrarna var 

oroade över att deras barn växte upp och blev mer oberoende, men accepterade att 

de behövde lära sig att lita mer på, samt stödja sina barn i de beslut och val de 

ställdes inför. Föräldrar upplevde att barnen, trots att de vuxit upp, var väldigt 

beroende av dem och deras stöd. Enligt Hanna, Dashiff, Stump och Weaver (2012) 

dyadstudie så uppfattade föräldrar sig vara mer självständigt stödjande åt deras 

ungdomar, de uppfattade också som att de satsade på mer fördelning av diabetes 

vårdens uppgifter mellan sig och sina ungdomar. 

 
Enligt Smaldone och Ritholz (2011) ökade föräldrars farhågor när deras barn 

mötte aktiviteter som var normala för ungdomar. Föräldrar oroade sig för om deras 

barn kunde hantera dessa upplevelser med säkerhet samt att kunna se behovet av 

att uppmuntra dessa upplevelser, detta för att en normal utveckling skulle främjas. 

Föräldrar var till exempel osäkra på deras barns säkerhet i någon annans hem vid 

övernattningar vilket kunde vara ångestframkallande. Föräldrarna insåg att deras 

barn behövde ha en känsla av självständighet och att kunna klara sig själva, de 

ville inte heller äventyra barnets känsla av att kunna klara av det. Många föräldrar 

uttryckte också oro och farhågor om deras barns framtid och förmågan att vara 

oberoende och så småningom kunna lämna hemmet. De oroade sig för om deras 

barn kunde hantera det på ett säkert sätt utan deras stöd. 

 

Enligt Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland (2011) studie, så beskrev 

föräldrarna deras erfarenheter under ett år som antingen uteslutande negativa (nio 
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familjer), uteslutande positiva (sex familjer) eller som både positiva och negativa 

(åtta familjer). De familjer som beskrev negativa erfarenheter upplevde 

diabetesbehandlingen som svår, fylld med känslor av kamp och frustration och 

präglades av ett behov av att vara på vakt och påminna samt ifrågasätta sin 

tonåring. Detta framkallade rädslor och sorg. De uttryckte att de var oroade, 

särskilt om deras tonåring var hemifrån. De beskrev också frustrationer och att de 

fick kämpa med skolan och personalen angående skolans engagemang i 

diabetesbehandlingen. Även att få tonåringarna att ta hand om sin egenvård och 

glykemiska kontroll var en kamp. De sex familjer som upplevde uteslutande 

positiva erfarenheter beskrev att deras tonåring hade blivit mer självständig och 

ansvarstagande med sin egenvård och detta minskade föräldrarnas bekymmer och 

ökade deras välbefinnande. Vissa noterade även en positiv förändring i 

behandlingen när tonåringen fick en insulinpump eller om insulindoserna 

justerades då detta gav en bättre glykemisk kontroll. De åtta återstående familjerna 

som beskrev både negativa och positiva erfarenheter upplevde liknande som de 

med uteslutande positiva eller negativa. Men sju av dessa familjer indikerade en 

förståelse och en empati för deras tonåringars perspektiv, känslor eller utvecklande 

av behov, vilket var unikt för denna grupp (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 

2011). 

 
Sjuksköterskans och vårdens möjlighet att ge stödjande insatser 

En ökad förståelse om effekterna av diabetes från debut och framåt, både om 

vardagen och de erfarenheter som barn och deras familjer har, kan hjälpa till att 

utforma omvårdnaden för att möta de specifika behov som familjer till ett barn 

med diabetes har. Att förstå barns och föräldrars upplevelser av att leva med 

diabetes borde hjälpa vårdutövare att börja uppskatta det arbetet som krävs, 

särskilt av föräldrar, för att hantera sitt barns diabetes och ha ett “normalt liv”. Det 

krävs ytterligare forskning för att utvidga förståelsen av vad barn och deras 

föräldrar menar med “normalt” och vad de anser är normalt med avseende på deras 

liv, familj, kamrater och samhälle (Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). 

 
Ett sätt att främja både patient och familjens välbefinnande är att använda 

familjesystematisk omvårdnad med familjen i fokus, samt att erbjuda 

hälsofrämjande samtal. Sjuksköterskan kan på så sätt hjälpa familjen att få en 
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annan förståelse för de erfarenheter som sjukdomen ger. Att få stöd och att få 

möjlighet att prata om och att dela med sig om sina upplevda erfarenheter, både 

inom och utanför familjen är viktigt för familjemedlemmar. Det ger dem en 

trygghet i att veta att de inte är ensamma i situationen. Kunskap om upplevd 

erfarenhet av att leva som en familj med en kronisk sjukdom kan också hjälpa 

sjuksköterskor att tillämpa familjesystematiskt omvårdnadsperspektiv, samt att dra 

lärdom av hur familjerna tillsammans hanterar olika situationer (Årestedt, Persson 

& Benzein, 2014). Enligt Boogerd et al., (2009) uppskattade föräldrarna den 

uppmärksamhet de fick av sjukvårdspersonalen angående påverkan av diabetes i 

det dagliga livet, trots att de fick lov att ta upp frågan själva. Föräldrarna tyckte att 

sjukvårdspersonalen borde ta upp detta oftare. 

 
Smaldone och Ritholz (2011) beskrev att diagnostik och behandlingsupplevelser 

för föräldrar med tillbarn med T1DM kan förbättras genom igenkännande av 

känslor av isolering och brister i hanteringen, uppmärksammad kommunikation, 

uppmuntran av föräldrars teamwork och vägledning. Enligt Rearick, Sullivan-

Bolyai, Bova och Knafl (2011) var Social Support to Empower Familys (STEP) 

effektiv gällande information, känslomässigt stöd och var bekräftande. 

Föräldramentorer som gav socialt stöd till föräldrar, delgav information om 

hantering efter egna upplevda erfarenheter och pratade om sådant som oroade, 

genom att lyssna och bekräfta att känslor var normala, kunde minska deras 

bekymmer, oro, ångest och påfrestning. De kan ha en positiv effekt på den mentala 

hälsan, på familjens sociala och psykologiska miljö och resurser samt på barnets 

anpassning. Föräldramentorer stärkte också föräldrars självkänsla och påverkade 

också positivt uppfattningen av den kroniska sjukdomens inverkan på familjen. 

Rearick et al., (2011) skrev att det var viktigt för föräldrar att ha erfarna föräldrar 

att kunna kontakta. Att ha någon att prata med gjorde situationen mer hanterbar. 

Föräldrar upplevde också att det var skönt att de hade någon att kontakta för råd 

eller stöd utan att behöva kontakta sjukvården. Många föräldrar uttryckte att mer 

regelbunden kontakt i början var viktigt, gav ett bra stöd och var stärkande och 

lärorikt, samt att det var bra att föräldramentorerna hade tagit den första kontakten 

då de inte hade orkat göra det själva. Föräldrar beskrev också att den dagliga 

hanteringen av diabetes typ 1 var tidskrävande och att de behövde snabbt lära sig 

om diagnosen, praktiska tips var därför uppskattade. Föräldrar förklarade att 
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endast föräldrar som uppfostrar barn med diagnosen diabetes kan förstå och veta 

vad de upplever och att föräldramentorerna hade haft liknande känslor efter 

barnets diagnos samt att de lärde sig att hantera tillståndet och skapa ett gott liv för 

barnet och familjen (Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova & Knafl, 2011). 

 
I sin studie skrev också Rearick et al., (2011) att få studier tar upp hur familjer 

hanterar vården av barn med diabetes typ 1 med tanke på barnet, bekymmer, tiden 

de lägger ner, svårigheter och hanteringen. Deras studie visade också att 

frågeformuläret FaMM (Family Management Measure) hjälpte till att beskriva hur 

föräldrar hanterade deras barns kroniska sjukdom, kan ge insikt i stöd- och 

utbildningsbehov. Vid diagnosen av ett barns diabetes typ 1 kan FaMM hjälpa till 

att identifiera familjens hantering, utveckla familjeutbildningsåtgärder, formulera 

strategier, bedöma föräldrars uppfattningar om familjen styrkor, områden av 

svårigheter, identifiera då ett ingripande kan bli nödvändig samt kan öka 

föräldrarnas ömsesidighet och samordning av vård. 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att belysa anhörigperspektivet utifrån föräldrars 

erfarenheter då barnet har diabetes typ 1. Det författarna fann var att föräldrar 

upplevde det som ett stort ansvar att vårda ett barn med diabetes typ 1. Egenvården 

krävde mycket av dem och de fick göra många uppoffringar. Vården anpassades 

efter barnets ålder, från att ha det huvudsakliga ansvaret för egenvården när barnet 

var yngre till att vara mer stödjande när barnet vuxit upp. De upplevde också att de 

fick begränsningar i det vardagliga livet och att det krävdes mer planering. 

Föräldrarna tog inte heller sig tid till att se till sin egen hälsa och riskerade att 

utveckla symtom på utbrändhet. Föräldrar uppskattade också att få stöd från andra 

erfarna föräldrar som hade gått igenom samma sak.  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom av litteraturstudien att kroniska sjukdomar inverkar på hela familjen 

och orsakar en stor stress vilket i många fall leder till utbrändhet. Genom att 

identifiera sätt som kan bidra till hjälp och förbättring, kan livet både underlättas 

och förbättras både för barn och föräldrar. Resultatet av litteraturstudien blev 
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delvis som förväntat. Det som saknades var en mer djupgående beskrivning av vad 

egenvården innebär för föräldrar utifrån deras egna ord. Resultatet besvarade dock 

litteraturstudiens syfte genom att lyfta fram väsentliga delar som föräldrars 

upplevelse av egenvården och hur stöd kan ges. Resultatet stämmer överens med 

tidigare forskning, men författarna rekommenderar att ytterligare studier 

genomförs i området. 

 
Föräldrar beskrev att rädsla och tvivel var de vanligaste upplevelserna, att inte tas 

på allvar, en känsla av överväldigande och självtvivel när de anpassade sig till 

diabetesvården (Smaldone och Ritholz, 2011). En bearbetning av dessa känslor är 

därför viktigt och att bra stöd ges från både vården och andra i barnets och 

familjens närhet. Detta för att främja både barns och föräldrars välmående och 

hälsa. Genom samtal och att verkligen lyssna på föräldrar samt genom att visa en 

förståelse, kan både stöd och empati ges, men ger också en möjlighet till att dra 

lärdom av de erfarenheter som föräldrar utvecklar. Detta kan bidra till, förutom en 

bättre kunskap hos både förälder och sjuksköterska, ett bättre självförtroende hos 

föräldrar, att underlätta hanteringen av egenvården och på så sätt också möjligen 

bidra till en bättre glykemisk kontroll och utgång hos barn och ungdomar. Som 

Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2009) skrev, att genom att förstå barns och 

föräldrars upplevelser av att leva med diabetes borde hjälpa vårdutövare att börja 

uppskatta det arbetet som krävs av föräldrar, för att hantera sitt barns diabetes och 

ha ett “normalt liv”. 

 
Orem (2001) beskriver att egenvård är utförandet av aktiviteter som individer 

initierar och utför själv för att behålla god livskvalitet, hälsa och välbefinnande 

samt att vuxna normalt tar hand om sin egen vård, men beroende på om det är ett 

barn, vilken sjukdom och vilket funktionshinder, så krävs eventuellt komplett 

omsorg eller assistans med egenvårdsutförandet. Enligt Svensson (2013) finns det 

anhöriga som inte ser sig själv som vårdare men att det oftast faller det sig 

naturligt att en anhörig vårdar en familjemedlem som är sjuk. 

 
Sjukdom är aldrig något val och som förälder så förväntar de inte att deras barn 

ska drabbas av en svår livslång sjukdom. Det finns en självklarhet i att de flesta 

föräldrar vill göra allt för sitt barn av kärlek. Men om de hade valmöjligheten att 
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inte utföra denna avancerade typ av egenvård så hade de förmodligen valt bort 

den. När ett barn eller ungdom insjuknar i diabetes typ 1 eller på grund av någon 

annan orsak som ställer oväntade och höga krav som denna typ av egenvård 

faktiskt gör, så har en förälder inget val, barnet måste få den vård det behöver. 

 
Föräldrar uppgav att diabetes och dess behandling hade en djup inverkan på deras 

dagliga liv. Att ta hand om ett kroniskt sjukt barn begränsade deras sociala 

aktiviteter och deras arbete (Boogerd, Mas-van Schaaijk, Noordam, Marks & 

Verhak, 2015). Föräldrarna kände att de upplevde en förlust av frihet, förtroende 

och deras barn som tidigare varit friska (Marshall et al., 2009). Av Wales, Nadew 

och Crisp (2007) framgick det att det vanligaste problemet som föräldrar 

identifierade i samband med behandling var förändringen som skedde i deras 

familj och att bli tvungna att göra saker på ett annat sätt. De beskrev att de blev 

tvungna att acceptera och hantera avbrott i deras dagliga rutiner, ständiga krav från 

sjukdomen, inläggningar och besök på sjukhus. Enligt Forsner, Berggren, Masaba, 

Ekbladh och Lindholm Olinder (2014) fick föräldrarna lov att arrangera sitt liv 

runt det sjuka barnets behov och acceptera att det ej var möjligt att improvisera 

saker i livet, det krävdes mer planering för att hantera, justera och acceptera sitt 

nya liv. Det tog mycket tid och uppoffringar för att få det nya livet att fungera. 

Föräldrar uppgav enligt Wales, Nadew och Crisp (2007) att de hade flera strategier 

för att kunna kontrollera barnets sjukdom och familjesituationen. I strategierna 

ingick att utveckla sina kunskaper och färdigheter. 

 
Enligt egenvårdsföreskriften (SOSFS:2009:6) ska bedömning om egenvård göras i 

samråd med patienten utifrån patientens förutsättningar och livssituation. Klarar 

patienten inte av att utföra egenvården på ett säkert sätt kan en anhörig eller 

närstående instrueras till att hjälpa. Det anses även som egenvård om en anhörig 

förvärvat sådana kunskaper att denne kan utföra åtgärder som kräver medicinskt 

utbildad personal, till exempel när en förälder vårdar ett barn. 

Vid egenvård av diabetes hos barn och ungdomar får föräldrarna huvudansvaret. 

Förutom egenvården i sig står föräldrar inför en särskild utmaning som är att 

anpassa egenvård och behandling efter barnens ålder och utveckling. Denna 

utmaning innebär att föräldrar måste kunna balansera sitt ansvar och styra 
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samtidigt som de succesivt ska kunna föra över kunskap och eget ansvar till barnet 

som så småningom själv ska kunna ansvara för sin sjukdom. 

 
Hanteringen enligt Smaldone och Ritholz (2011) av barns övergångar i deras 

utveckling och normala barndomshändelser var påfrestande och krävde att 

föräldrar balanserade sin oro för att främja deras barns möjlighet till delaktighet. 

Diabetes är speciellt utmanande för föräldrar till små barn på grund av barnets 

begränsade kommunikations och kognitiva förmåga och föräldrars brist på 

erfarenhet. Sjukdomshanteringen kräver konstant vaksamhet och barn är väldigt 

beroende av andra gällande diabetesvården. Allt eftersom barnet blir äldre 

förväntades det att få ett större ansvar och föräldrarna får under denna tid den 

svåra uppgiften att fortfarande finnas kvar i hanteringen av diabetes med en 

stödjande roll. Samtidigt som de också ska uppmuntra till att ta ett större ansvar 

och bli mer självständig (Pattison, Moledina & Barett, 2005). Hos föräldrar så 

medförde övergången då barnet vuxit upp och började ta mer ansvar för sin 

egenvård, att förändringar skedde i deras föräldra-barn förhållande. De uttryckte 

att det var svårt att hitta en balans mellan att vara intresserade och att försöka styra 

egenvården men att de upplevde att barnen, trots att de vuxit upp, var väldigt 

beroende av dem och deras stöd (Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). 

Föräldrarna insåg att deras barn behövde ha en känsla av självständighet och att 

kunna klara sig själva, de ville inte heller äventyra barnets känsla av att kunna 

klara av det. Många föräldrar uttryckte också oro och farhågor om deras barns 

framtid och förmågan att vara oberoende och så småningom kunna lämna hemmet. 

De oroade sig för om deras barn kunde hantera det på ett säkert sätt utan deras stöd 

(Smaldone & Ritholz, 2011). 

 
Detta resultat visar att små barn har svårt att förmedla sig och det blir då mer 

bekymmer att tyda och känna igen tecken på försämring i sjukdomen. Ett äldre 

barn kan tala för sig och vara mer delaktig i vården. Det kan också vara svårt att 

låta ett barn ta mera ansvar i sin vård, men att det känns mer okej om barnet är 

äldre. Även om barnet nått tonåren och börjar klassas som nästan vuxen så 

upplever föräldrar att det är svårt att inte styra vården utan att de istället ska stötta 

barnet till att sköta mer och mer själv. 
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Ett av de viktigaste resultaten i denna litteraturstudie gällande hur föräldrar kan 

ges stöd var att föräldrar uppskattade att få stöd ifrån andra erfarna föräldrar som 

hade gått igenom och samma sak. Situationen blev mer hanterbar och föräldrarna 

uppgav att det var bara de som verkligen kunde förstå. Detta är något som borde 

tas tillvaro på, arrangeras och erbjudas inom vården. Det kan hävdas att 

tystnadsplikten är ett hinder, men vid medgivande hos föräldrar och med medvetna 

villiga och lämpligt utvalda föräldrar som delger sitt samtyckte, borde detta inte 

vara ett hinder. 

 
Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova och Knafl (2011) beskrev att föräldramentorer som 

gav socialt stöd till föräldrar genom att delge information om hantering efter egna 

upplevda erfarenheter, känslomässigt, pratade om sådant som oroade och genom 

att lyssna och bekräfta att känslor var normala, kunde minska deras bekymmer, 

oro, ångest och påfrestning. De kan ha en positiv effekt på den mentala hälsan, på 

familjens sociala och psykologiska miljö och resurser samt på barnets anpassning. 

Föräldramentorer stärkte också föräldrars självkänsla och påverkade också positivt 

uppfattningen av den kroniska sjukdomens inverkan på familjen. Det framkom 

också att frågeformuläret FaMM (Family Management Measure) hjälpte till att 

beskriva hur föräldrar hanterade deras barns kroniska sjukdom, kan ge insikt i 

stöd- och utbildningsbehov (Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova & Knafl, 2011). 

Detta är något som också kan hjälpa sjuksköterskan, förutom genom samtal som 

tidigare nämnts, att skapa sig en uppfattning om en del av föräldrars situation. 

 
Metoddiskussion 

Genom att utföra examensarbetet som en litteraturöversikt så fick författarna en 

översikt av det valda området med grund i beskrivning av data (Friberg, 2012). 

Författarna använde sig av olika sökord som de bestämde tillsammans. Dessa 

sökord kombinerades enligt boolesk söklogik och författarna använde sig av AND 

(Östlundh, 2012). Detta kan dock medföra att vissa artiklar som varit relevanta inte 

hittades då orden OR och NOT inte användes. Sökningarna begränsades först till 

de senaste fem åren, men då det kändes som att författarna missade värdefull 

forskning så begränsades det till 2008-2015. På så sätt ökas trovärdigheten av 

litteraturöversikten. En svaghet är dock att annan äldre forskning på så sätt 

uteslutits. De sökningar som författarna gjorde gav många resultat vilket kan göra 
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att vissa abstrakt och titlar inte läses. Sökningarna begränsades även till enbart 

västerländska länder så annan intressant forskning från andra länder kan ha 

uteslutits. 

 
Författarna fann både kvalitativa och kvantitativa artiklar som användes. 

Artiklarna granskades sedan av båda författarna och sammanställdes enligt 

modifierad granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008).  

 

Den valda metoden underlättade för författarna att samla ihop kunskap och få en 

översikt av aktuell forskning, en risk är dock att litteraturstudien kanske inte blir 

objektiv. Hade istället en empirisk studie genomförts hade kanske resultatet blivit 

annorlunda. Fördelen med en litteraturöversikt är att det kan bli lättare för andra att 

läsa och förstå.  

 

När artiklar skulle analyseras och resultat sammanställas så skrev författarna 

rubriker utifrån vad de funnit i artiklarna efter granskningen. Sedan fyllde de på 

resultaten under rubrikerna. En del information kan på så sätt inte tagits med. Båda 

författarna var lika delaktiga genom arbetets gång vilket ökar trovärdigheten. 

Arbetet är tillförlitligt då både kvalitativa, kvantitativa och mixed cross sectional 

studier använts. Genom att blanda studier så ges arbetet en lite vidare överblick om 

det valda området och det missas inte intressant forskning. 

 
Etikdiskussion 

I SSN (2003) reviderade upplaga om etiska riktlinjer i Norden nämns det att det 

finns fyra grundläggande principer. Principen om autonomi som berör människans 

självbestämmande och rätt att dra sig ur forskningsprojekt, principen om att inte 

skada, principen om rättvisa samt principen om att göra gott. Den sistnämnda 

principen är den som författarna valt att diskutera i denna etikdiskussion då den är 

mest relevant för arbetet. Den principen beskriver att forskningen ska vara till 

nytta för omvårdnaden, att den ska ge ny kunskap för att främja hälsa och lindra 

lidande.  
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Tanken med denna litteraturöversikt var att öka kunskapen om hur diabetes hos 

barn påverkar föräldrarnas liv och hur de upplever det att vårda ett barn med 

diabetes typ 1. Denna kunskap anser författarna vara relevant och kan vara till 

nytta i omvårdnadsarbetet genom att lindra onödigt lidande som en förälder kan 

uppleva efter att barnet insjuknat. Mycket om det författarna beskrivit i resultatet 

handlar om att föräldrarna vill ha bättre bemötande i vården och i samhället. Ett 

bra bemötande är viktigt inom omvårdnaden och alla som jobbar inom hälso- och 

sjukvård kan komma i kontakt med föräldrar som har barn med diabetes typ 1 

någon gång. 

 
Slutsats 

De slutsatser som kan dras från författarnas arbete är att föräldrarna upplever det 

som ett stort ansvar att vårda sitt barn med diabetes typ 1. De har hand om en stor 

del av hanteringen och egenvården. Identifieringen av mönster i sjukdomen, 

hantering av insulin och blodsockerkontroller, kost och aktivitet är en del av den 

dagliga egenvården. 

 
Föräldrar känner känslor av förlust, förtvivlan och rädsla. Föräldrarna upplever 

också att de inte tas på allvar i samhället och får skuldkänslor över att deras barn 

har insjuknat i diabetes.  För att ge ett positivt stöd till föräldrarna kan kunskapen 

och förståelsen om sjukdomen och vad den innebär ökas hos sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal.  

 
Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

Den kliniska betydelsen som denna studie kan ge till samhället är en förenklad 

översikt om hur föräldrar upplever att vårda ett barn med diabetes. Detta kan även 

öka förståelsen och underlätta bemötandet av föräldrarna från sjukvården sida. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Söktabell 

 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 
Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n= 15 

CINAHL 
7/10 

Diabetes type 1 
AND 
Parents AND 
Experiences 

 
 
 
69 

 
 
 
10 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

CINAHL 
19/10 

Parents AND 
responsibility 
AND diabetes  

 
 
83 
 
 

 
 
5 
 
 

 
 
3 
 
 

 
 
1 
 
 

CINAHL Type 1 diabetes 
And  
Coping And 
Parents 

 
 
 
 
68 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

CINAHL 
11/10 

Parents 
AND diabetes 
type 1 
AND 
experiences 

 
 
 
 
123 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

CINAHL 
 
17/10 

Parents AND 
Responsibility 
AND diabetes 

 
 
83 
 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
2 

CINAHL 
10/11 

Parents AND 
resources AND 
child* AND 
diabetes 

 
 
 
69 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

PubMed 15/10 Parents And 
experiences 
AND 
management 
AND coping 
AND self-care 

 
 
 
 
 
52 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

PubMed 
10/11 

Parents AND 
perceptions 
AND diabetes 
AND education 

 
 
 
 
17 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

PubMed 
10/11 

Parents AND 
burnout AND 
chronically ill 
AND children 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

PubMed 
18/10 

Parents AND 
Nurse AND 
Diabetes type 1 

 
 
101 

 
 
5 

 
 
3 

 
 
2 

Cinahl 
23/10 

Chronic illness 
AND nurse 
AND family 
member 

 
 
 
88 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
1 
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Tabell 2. Resultat tabell 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 

Metod 

Deltagare Resultat 
 

Kvalitets-
grad 

Boogerd, E.A., 
Maas-van Schaaijk, 
N.M., Noordam, C., 
Marks, H.J.G. & 
Verhak, C.M. 
2015 
Nederländerna 

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

Att undersöka behoven och 
preferenserna hos föräldrar till barn 
med diabetes typ 1 rörande 
diabetesvård och användning av 
internet I vården. 

En kvalitativ design 
användes 

Föräldrar till 34 
barn, i åldrarna 2-12, 
med diabetes typ 1 
deltog i sju 
fokusgruppintervjuer
. 

Analysen avslöjade att 
tillhandahållande av skräddarsydd 
vård, information om sjukdomen, 
kamratstöd och tillgänglig 
vårdpersonal var ett väsentligt behov 
för föräldrarna. Internet kan 
användas för att tillgodose dessa 
behov. 

20/25 
poäng= 80% 
Hög kvalitet 

Jönsson, L., 
Lundqvist, P., 
Tiberg, I. & 
Hallström, I. 
2015 
Sverige 

Type 1 Diabetes- 
impact on children 
and parents at 
diagnosis and 1 
year subsequent to 
the child`s 
diagnosis 

Syftet med denna studie var att 
beskriva och jämföra sjukdomens 
inverkan på föräldrar och barn när 
det gäller hälsorelaterad livskvalitet 
vid diagnos och ett år senare vid 
diabetes typ 1. Ett annat syfte var att 
beskriva och jämföra föräldrars 
tillfredsställelse med den vård de får. 
 

En kvantitativ design 
användes 

69 barn och deras 
föräldrar deltog och 
de fick fylla i ett 
frågeformulär 

Mammor rapporterade ett lägre 
HRQOL än pappor både vid 
debuterande av diabetes typ 1 hos 
deras barn och ett år senare. I den 
diabetes specifika HRQOL så 
rapporterade barn i åldrarna 5-7 år 
och deras föräldrar mer oro än barn 
och föräldrar i äldre åldersgrupper. 
Barn i åldrarna 8-12 och 13-18 år 
rapporterade en högre följsamhet i 
behandlingen än mammor. Det sågs 
inga skillnader mellan barn och 
pappor. Båda föräldrarna uttryckte 
en övergripande tillfredsställelse med 
barnets vård. 

22/29 
poäng= 
75% 
Medelhög 
kvalitet 

Dashiff, C., Riley, B-
H., Abdullatif, H. & 
Moreland, E. 2011 
USA 

Parents` 
Experiences 
Supporting Self-
management of 
Middle 
Adolescents with 
Type 1 Diabetes 
Mellitus 

Syftet med denna studie var att 
beskriva upplevelser hos föräldrar 
när det gäller främjandet av 
egenvården hos deras tonåringar med 
diabetes typ 1. 

En kvalitattiv 
beskrivande metod 
användes 

Föräldrar till 16-18 
åringar med typ 1 
diabetes från 23 
familjer deltog i 
intervjuerna.  
(N=40) inkluderade 
10 biologiska två 
förälders familjer, 7 

Föräldrarna beskrev att de hade 
negativa upplevelser relaterade till 
sina ungdomars sjukdom och oroade 
sig mycket för hur de skulle hantera 
sin egenvård när de nu vuxit upp. De 
stöttade sina ungdomar mest genom 
att påminna, känna igen positiva 
aspekter av egenvården och ge mer 

20/25 poäng 
80%  
Hög kvalitet 
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styvföräldrar, 1 
mor/farförälder, 4 
singelföräldrar och 1 
biologisk mamma 
och hennes partner. 

frihet åt dem att sköta vården själv. 
Vårdpersonal kan hjälpa föräldrar att 
dela med sig av sina upplevelser, sin 
hantering och sina känslor. 

Boman, Å., Borup, 
I., Povlsen, L. & 
Dahlborg- 
Lyckhage, E.  2011 

Sverige  

Parent`s discursive 
resourses: Analysis 
of discourses in 
Swedish, Danish 
and Norwegian 
health care 
guidelines for 
children with 
diabetes type 1 

Syftet med studien var att undersöka 
och beskriva diskurser I riktlinjer I 
sjukvården för barn med diabetes typ 
1 I skandinavien med focus på 
föräldrars positonering 

Kvantitativ metod 
användes. 

De använde sig av 
riktlinjer i Sverige, 
Danmark och Norge 

De fann en medicinsk, en pedagogisk 
och en folkhälso diskurs inbäddad i 
den hegemoniska expert diskursen. 

19/29= 65% 
Medelhög 
kvalitet 

Jönsson, L., 
Hallström, I. & 
Lundqvist, A. 2012 
Sverige 

“The Logic Care”-
Parents` 
perceptions of the 
educational 
process when a 
child is newly 
diagnosed with 
type 1 diabetes 

Syftet med studien var att berskriva 
hur föräldrar uppfattade den 
utbildning de genomgick när deras 
barn nyligen debuterat I diabetes 

En kvalitativ metod 
användes 

N=18 Resultatet visade att nästan alla 
föräldrar hade upplevt 
utbildningsprocessen som 
tillfredsställande, men flera av 
föräldrarna kände att utbildningen 
behövde anpassas till de individuella 
familjerna och hjälpa dem att lära sig 
att leva med diabetes i deras dagliga 
liv. 
 

20/25= 80% 
Medelhög 
kvalitet 

Lindström, C., 
Åman, Å. & 
Norberg, A. 2009 
Sverige 

Increased 
Prevalence of 
burnout symptoms 
in parents of 
chronically ill 
children 

Syftet var att undersöka förekomsten 
av utbrändhets symptom I samband 
med föräldraskap till barn med 
kronisk sjukdom 

Kvantitativ metod 
med 
självskattningsskalor 
användes 

252 föräldrar till 
barn med diabetes 
och 38 föärldrar till 
barn med IBD 
deltog. De hade även 
en kontrollgrupp 
med 124 föräldrar till 
friska barn. 

Huvudresultatet visade att det var 
signifikant fler föräldrar till barn med 
kroniskt sjuka barn som visade 
symtom på utbrändhet. 

22/29= 76% 
Medelhög 
kvalitet 

Hanna, K.M., 
Dashiff, C.J., Stump, 
T.E. & Weaver, 
M.T. 2012 
USA 

Parent-adolescent 
dyads: association 
of parental 
autonomy support 
and parent-
adolescents shared 

Syftet var att undersöka hur 
föräldrars diabetes specifika 
autonomistöd upplevs av ungdomar 
med diabetes och deras föräldrar 
samt dess samarbete med sina 
erfarenheter av delad diabetesvård. 

En kvantitativ metod 
användes med 
självskattningsskalor 
som grund. 

n=89 Föräldrars och ungdomars 
uppfattningar av autonomistöd var 
förknippade med sina respektive 
rapporter om diabetesvårdens delade 
amsvar. 

20/29 
poäng= 69 
medelhögkv
alitet. 
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diabetes care 
responrebility 

Forsner, M., 
Berggren, J., 
Masaba, J., 
Ekbladh, A. & 
Lindholm Olinder, 
A. 2013 Sverige 

Parents`experience
s of caring for a 
child younger than 
two years of age 
treated with 
continous 
subcutaneous 
insulin infusion 

Syftet med denna studie var att 
fastställa föräldrars upplevelser av att 
vårda ett barn yngre än två år gamla 
som har diabetes typ 1 och behandlas 
med CSII. 

Kvalitativ metod 3 par föräldrar 
intervjuades 

Tack vare pumpen kände föräldrarna 
att de hade kontroll nästan hela tiden. 
De upplevde dock pumpen som 
otäck och tyckte det var jobbigt att 
sticka in nålar i sina små barn.  

18/25 
72% 
medelhög 
kvalitet 

Niedel, S.,  Traynor, 
M., McKee, M.,  & 
Grey, M. 

2012 

England 
och 
USA 

Parallel vigilance: 
Parents’ dual focus 
following 
diagnosis of Type 
1 diabetes mellitus 
in their young 
child 

 

Att undersöka hur sjukvårdspersonal 
möjliggjorde föräldrars expertis efter 
diagnos av diabetes hos deras barn. 

 

En kvalitativ studie n = 31 Samtal med föräldrar till barn yngre 
än 6 år som diagnostiserats inom 14 
månader noterades av vårdpersonal, 
utveckla en diabeteskunskap under 
de fyra första månaderna och att de 
fått en signifikant expertis kunskap 
vid årsdagen. 
Samtal med föräldrar belyste ett 
parallellt tankesätt som växte fram. 
Ett som relaterade till förklaringar av 
symtom, och ett som relaterade till 
förklaringar som kunde försämra 
diabetes. 

23/25 = 
92% hög 
kvalitet 

Pattison, M H., 
Moledina, S. & 
Barrett G T 2005 
 

The relationship 
between parental 
perceptions of 
diabetes and 
glycaemic control 
 

Syftet var att mäta relationen mellan 
uppfattad kompetens hos barn, 
föräldrars självförmåga och 
glykemisk kontroll hos barn. 

En kvantit-ativ 
tvärsnitts- studie. 

n = 78 Sämre glykemisk kontroll hade ett 
samband med en högre uppfattad 
kompetens hos barn samt 
en lägre uppfattning av ansvar 
relaterat till lämplig ålder, om allvar 
och färre blodprover. 
 
Högre föräldraförmå-ga och högre 
uppfattad kompetens hos barn samt 
en lägre uppfattad allvarhets-grad, 
ansvarshanter-ing hos föräldrar och 
en mindre beskyddande stil kan ha 
ett samband med en högre nivå av 
normalisation. 

27/29 
93 % 
Hög kvalitet 
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Smaldone, A, & 
Marilyn D. Rithold, 
D. M. 2011 

 

Perceptions of 
Parenting Children 
With Typ 1 
diabetes 
Diagnosed in Early 
Childhood 

Syftet med studien var att undersöka 
uppfattingar av psykosocial 
anpassning hos föräldrar till unga 
barn med diabetes typ 1 från diagnos 
genom barndomen. 
 

En kvalitativ design 
användes 

Fjorton föräldrar 
deltog. Tre 
mammor, tre fäder, 
och fyra par till elva 
barn som 
diagnoserats i ålder 
från fem år och 
yngre 
 

Tre teman blev identifierade. 
Frustation, rädslor och tvivel. 
Erfarenheter vid diagnos som inte 
var tillfredställande. Möten med 
läkare som inte tagit dem på allvar 
vilket ledde till att diagnos 
försenades, otillfredsställd 
kommunikation och bemötande. 
Bristande stöd och förståelse från 
skolpersonal och anhöriga. 
Att stöd från andra föräldrar samt ett 
gott samarbete med en andra hälft 
underlättar. 
 
 

22/25 
poäng= 88 
% Hög 
kvalitet 

Årestedt, L., 
Persson, C., & 
Benzein, E. 2014 

Living as a family 
in the midst of 
chronic illness 
 

Syftet var att belysa meningen med 
upplevd erfarenhet av att leva som 
familj mitt i en kronisk sjukdom. 

En kvalitativ studie n = 7 familjer Två teman med 5 underteman 
identifierades: 
Att skapa ett samamnhang för att 
leva med sjukdomen, dess uttryck 
och att kommunicera sjukdomen 
inom och utanför familjen. Att 
tillsammans finna alternativa vägar 
för det dagliga livet, anpassning, 
ändrade relationer, roller och 
uppgifter. 
 

25/25 
= 100 % 
Hög kvalitet 

Marshall, M., Carter, 
B., Rose, K. & 
Brotherton, A.  
2009 
England 

Living with type 1 
diabetes: 
Perceptions of 
children and their 
parents. 

Att utforska och beskriva 
erfarenheter hos barn som lever med 
diabetes oc deras föräldrar från 
diagnosdebut och framåt. 

En kvalitativ studie n=10 barn och deras 
föräldrar. 

4 teman iakttogs. Övergång, 
hängivenhet, förlust och mening. 

19/25= 76% 
Medelhög 
kvalitet. 

Rearick, E M., 
Sullivan –Bolyai, S., 
Bova, C., & Knafl, K 
A.,  
 
2011 
 

Parents of 
Children Newly 
Diagnosed With 
Type 1 Diabetes. 
Experiences With 
Social Support and 

Att undersöka föräldrar till barn om 
nyligen diagnostiserats med diabetes 
typ 1:s erfarenheter med kamratstöd 
genom att följa STEP ett socialt 
stödprogram samt nyttan av 
användandet av FaMM, ett 
familjemätinstrument. 

En mixad 
beskrivande design 
användes med 
kvalitativa intervjuer 
och kvantitativ 
familje- 
funktions mätning. 

n = 21 (14 kvinnor 
och 7 män) 
kvalitativa intervjuer 
genomfördes med 21 
föräldrar. 
 

Studien visar att ett strukturerat 
kamratstöd gav mer kvalitativ 
evidens och var mer fördelaktig för 
föräldrar med barn upp till 12 år.  
Resultaten är också i linje med data 
som samlats in under studien med 
STEP. Föräldrar uppgav också att 

Kvalitativt: 
24/25 p 
80 % 
 
Kvantitativ: 
24/29 p 
80 % 
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United States of 
America 
 

Family 
Management. 

Analyserad kvalitativ 
data genomfördes 
och jämfördes med 
den beskrivande 
mätnings- 
analysen. 

 

n = 11 (8 kvinnor 
och 3 män) 
En kvantitativ 
familjefunktionsmät
ning genomfördes 
med 11 föräldrar. 
 
Kvalitativ och 
kvantitativ data. 
Jämfördes. 
 

stöd hjälpte dem att känna sig mindre 
isolerade, att fick strategier som 
hjälpa till med anpassning och 
minskad psykiskohälsa, bland annat 
minskad stress samt 
kunskapsmässigt.  
FaMM frågeformulär hjälpte till att 
beskriva hur föräldrar klarade av att 
hantera deras barns kroniska tillstånd 
samt gav ytterligare stöd för syftet 
med studien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


