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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Diabetes typ 1 drabbar främst barn och sjukdomen förskjuts alltmer mot yngre 

åldrar. Att drabbas av diabetes kan innebära livsstilsförändringar, vilket kan vara påfrestande 

för både barnet och föräldrarna. Föräldrarna får ta ett stort ansvar för barnets behandling och 

är därför i behov av stöd från omgivningen och sjuksköterskan för att hantera situationen. 

Ett bra stöd kan även medföra att föräldrarna kan integrera diabetes i deras och barnets 

vardag, samt öka känslan av hopp. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevda behov av stöd när 

deras barn lever med diabetes typ 1. Metod: Elva kvalitativa artiklar utgjorde grunden för 

litteraturöversikten och dessa analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Sökningen 

utfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PubMed. Resultat: Fyra teman framkom 

under analysen som svarade på föräldrars upplevda behov av stöd. Dessa var önskan om att 

bli förstådd, att inte bli dömd och anklagad, önskan om bekräftelse samt att känna trygghet 

och tillit. Konklusion: Behovet av stöd var stort både från den sociala omgivningen och 

diabetesteamet. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att 

tillgodose föräldrarnas individuella behov av stöd. 
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Background: Type 1 diabetes mainly affects children and the disease is shifting towards 

younger ages. To suffer from diabetes may involve lifestyle changes, which can be stressful 

for both the child and the parents. Parents must take great responsibility for the child’s 

treatment and are therefore in need of support from the surroundings and the nurse to deal 

with the situation. A good support can mean that parents can integrate diabetes in their daily 

life, as well as increase the feeling of hope. Aim: To describe parents’ perceived need of 

support when their child is living with type 1 diabetes. Method: Eleven qualitative articles 

formed the basis of the literature review and these were analyzed using a qualitative content 

analysis. The search was conducted in the databases CINAHL, MEDLINE and PubMed. 

Results: Four themes emerged during the analysis that responded to the parents’ perceived 

need of support. These were the desire to be understood, not to be judged and accused, the 

desire for confirmation and to feel security and trust. Conclusion: The need for support was 

great both from the social surroundings and the diabetes team. The nurse should work from 

a person-centered approach in order to meet the parents’ individual needs of support. 
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INLEDNING 

Diabetes mellitus typ 1 drabbar främst barn och sjukdomen förskjuts mot yngre åldrar. Att 

vara förälder till ett barn som drabbas medför stora förändringar i vardagen, samt ett ansvar 

för egenvården. När ett barn lever med diabetes typ 1 behöver föräldrarna ge barnet stöd för 

att barnet ska bli allt mer självständig i sitt liv med sjukdomen. För att föräldrarna ska kunna 

göra detta behöver de i sin tur stöd från både omgivningen och hälso- och sjukvården. För 

att stödet ska bli effektivt krävs en ökad förståelse för hur föräldrarna upplever det stöd som 

tillgodoses idag, samt vilket behov av stöd de har när deras barn lever med diabetes typ 1.  

BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 1 

Prevalens och incidens 

Diabetes mellitus är idag ett globalt folkhälsoproblem och cirka 450 miljoner människor i 

världen lever med sjukdomen. Av dessa är cirka 542 000 barn som lever med diabetes 

mellitus typ 1 (International Diabetes Federation, 2015). Av de som drabbats av diabetes i 

Sverige har cirka 10 % diabetes mellitus typ 1, vilket motsvarar cirka 40 000 personer. Av 

dessa är cirka 7000–8000 barn. Antalet som insjuknar över tid är i nuläget stabilt, men 

sjukdomen förskjuts allt mer mot yngre åldrar (Socialstyrelsen, 2009). Orsaken till varför 

barn drabbas är fortfarande okänd, men virusinfektioner har sedan länge misstänkts som 

bidragande orsak (Roivainen, 2005; Yoon, Austin, Onodera & Notkins, 1978). Diabetes 

mellitus typ 1 kommer fortsättningsvis benämnas som diabetes. 

Patofysiologi och symtom 

Diabetes är en autoimmun sjukdomsprocess som påverkar betacellerna i bukspottskörteln, 

vilket leder till upphörd eller otillräcklig produktion av insulin (World Health Organization 

[WHO], 1999). Insulin frisätts när blodglukoshalten stiger till följd av matintag. Muskel- 

och fettväv är beroende av insulin för att kunna förbränna glukos och använda det som 

energikälla, därför leder otillräcklig insulinproduktion till en ökad halt av glukos i blodet 

(Ericson & Ericson, 2012). När blodglukosnivån oavbrutet är förhöjd till följd av otillräcklig 

insulinproduktion kallas detta hyperglykemi. Symtom som uppkommer är törst, oförklarlig 

viktnedgång, mer frekvent vattenkastning och återkommande infektioner. För barn sker 

diagnostisering av diabetes oftast på grund av den akut kliniska bilden med väldigt höga 

blodglukosnivåer, samt ketoner och glukos i urinen. Behandlingen initieras då omedelbart 

som en livräddande åtgärd. Är däremot inte symtomen uppenbara och blodglukosnivåerna 

ligger inom gränsvärdet kan antingen ett fastande blodglukosprov eller ett oralt 

glukostoleranstest utföras för att fastställa diagnosen (WHO, 1999).  
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Behandling och komplikationer 

Vid diabetes är målet med behandlingen att bibehålla en normal blodglukoshalt för att 

minska risken för komplikationer. Behandlingen kräver alltid en regelbunden tillförsel av 

insulin utifrån, då kroppens egen produktion av insulin är grovt nedsatt eller saknas helt 

(Ericson & Ericson, 2012; WHO, 1999). Vid diabetes tas oftast ett långtidsverkande 

basinsulin i kombination med ett direktverkande insulin, vilka injiceras subkutant. Patienter 

brukar även erbjudas insulinpump som ger en kontinuerlig tillförsel av insulin. Utvärdering 

av behandlingen utförs oftast genom provtagning av HbA1c, vilket är ett prov som mäter 

hur plasmaglukosnivån har legat de senaste fyra till sex veckorna. Det är med andra ord ett 

mått på behandlingens effekt (SBU, 2009). 

Cirka 30 % av barnen som nydiagnostiserats inkommer till sjukhuset med den allvarliga, 

livshotande komplikationen ketoacidos. Detta sker när plasmaglukosnivån stiger ≥ 15 

mmol/l och innebär utfällning av ketonkroppar i blodet som sänker blodets pH-halt (Larsson 

et al., 2011). Personer med diabetes har ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, 

cerebrovaskulära sjukdomar, samt skador på perifera kärl. Långsiktigt kan även 

komplikationer som njursvikt, fotsår och nedsatt syn uppkomma (WHO, 1999). Diabetes 

kan innebära stora förändringar i vardagen och kan påverka personens levnadsvillkor 

(Nafees, Lloyd, Kennedy-Martin & Hynd, 2006). För barn krävs föräldrars involvering 

eftersom egenvården vid diabetes är en utmaning (Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). 

Egenvård 

Egenvård definieras som de val som görs av den enskilda personen för att upprätthålla en 

god hälsa och livskvalitet. Syftet är att bevara personens integritet, funktion och utveckling. 

Vidare innebär egenvård olika aktiviteter och moment som gör det möjligt för en person att 

leva ett normalt liv med sjukdomen. Det är en förutsättning för att en normal utveckling och 

tillväxt ska kunna ske. Vid sjukdom är det viktigt att personen anpassar aktiviteterna för att 

upprätthålla välbefinnande och förstärka hälsan (Orem, 2001). Vid diabetes innebär 

egenvård regelbunden kontroll av blodsockerhalten, förberedning och administration av 

insulin, upprätthålla goda kost- och motionsvanor, samt att kunna känna av symtom för lågt 

respektive högt blodsocker. Detta kan ses som en lärandeprocess som kräver kunskaper och 

färdigheter. Barn kan hantera ett visst mått av egenvård, men behöver, beroende på ålder, 

dela eller lämna över ansvaret helt till en förälder (Kelo et al., 2011). Att utöva en god 

egenvård minimerar symtomen, vilket förstärker personens livskvalitet och minskar risken 

för komplikationer som kan förkomma vid diabetes (Barley & Lawson, 2016).    

Barn 

Alla personer under 18 år räknas som barn (SFS 2012:776). De anses som omyndiga och en 

vårdnadshavare har ansvar för vårdnaden av barnet. Att vara omyndig innebär att barnet ej 

har full rättshandlingsförmåga och får inte råda över sin egendom, inte heller ingå i 

ekonomiska bestämmelser. Detta kan dock upphävas om förmyndaren gett godkännande. 
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Vårdnadshavaren ska sörja för att barnet får sina behov tillgodosedda (SFS 1949:381). Enligt 

barnkonventionen (1990) ska val och bestämmelser göras utifrån barnets bästa, samt ska 

barnet ha rätt till yttrandefrihet och barnets åsikter ska uppmärksammas med avseende till 

barnets ålder och maturitet.   

Föräldrar 

 

Förälder definieras som en person som är moder eller fader till en annan person (Föräldrar, 

u.å.). Det är föräldrarna som ansvarar för barnets fostran och välmående, föräldrar är också 

grunden för att barnet ska få en normal utveckling. Från dagen då barnet föds blir fadern och 

modern vårdnadshavare för barnet. Barnet skall stå under vårdnad av båda eller en av 

föräldrarna, om inte en annan person utsetts till vårdnadshavare på grund av särskilda 

omständigheter. Denna person benämns då som juridisk förälder. Barnet ska även ha en 

förmyndare som ansvarar för barnets ekonomi, och är oftast vårdnadshavaren. 

Vårdnadshavararen ansvarar för tillsyn av barnet relaterat till ålder och utveckling, men 

ansvarar även för barnets personliga tillstånd (SFS 1949:381).  

Stöd 

Stöd kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Vid omvårdnad kan givandet av stöd 

innebära att vara förespråkare för personen, samt motverka att en person misslyckas eller 

ger vika. Givaren kan även erbjuda stöd genom att ingiva förtroende till, samt inta en position 

vid sidan av en person för att bistå med närvaro och uppmuntran (Brown, 1993). En person 

kan aktivt söka, ge eller ta emot stöd och det kan få varierande utgångar beroende på om 

stödet är efterfrågat eller inte. Givandet anses även variera beroende på relationen mellan 

mottagare och givare, samt givarens kön, etnicitet och personliga karaktärsdrag. Stöd yttrar 

sig i olika former, det kan handla om socialt, emotionellt eller professionellt stöd (Cohen, 

1992).  

Professionellt stöd ges av en person som besitter adekvat professionell kunskap inom ett 

ämne och är påverkad av särskilda rollförväntningar mellan vårdare och patient. Stödet som 

ges bör falla inom ramen för professionen och mottagaren måste lita på att den som erbjuder 

professionellt stöd har korrekt kunskap. En person med professionell kunskap kan erbjuda 

socialt stöd om mottagarens sociala nätverk är ofullständigt eller otillgängligt. Det sociala 

stödet utbyts vanligtvis ömsesidigt mellan mottagaren och de närmsta personer i dennes 

sociala omgivning och kräver att en form av privat relation är utvecklad (Hupcey & Morse, 

1997). Emotionellt stöd innebär att givaren yttrar empati, visar tröst och ger trygghet vilket 

kan skapa en möjlighet för en person att uttrycka sina känslor som kan uppstå under en svår 

situation (Cohen, 2004). Emotionellt stöd kan erbjudas av både en professionell, samt av 

andra som finns i mottagarens sociala omgivning (Hupcey & Morse, 1997).  
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Hopp 

Hopp definieras som en förväntning, önskan eller längtan över att något ska inträffa. Hopp 

kan baseras på en person, händelse, situation eller en sak (Brown, 1993). Det finns olika sätt 

för en person att yttra hopp, det kan exempelvis vara genom att visa villighet och öppenhet 

att testa olika behandlingar för att lindra sjukdom (Delmar et al., 2005). Deegan (1988) 

förklarar att leva utan hopp är som att leva i ett oändligt mörker utan framtid, samt är en 

byggsten med stor betydelse vid rehabilitering och återhämtning efter sjukdomsutbrott. 

Jormfeldt och Svedberg (2006) beskriver att begreppet hopp är en förväntan relaterat till 

uppfyllelse av mål som kommer att göras i framtiden. Det beskrivs också som en livskraft i 

personers liv till att uppfylla väsentliga mål.  

 

Vid en livslång sjukdom som diabetes är det viktigt att kunna känna hopp. Dels över 

framtiden, över att kunna leva ett normalt liv, över att bättre mediciner och behandlingar ska 

tillkomma, samt att uppnå en känsla av hälsa. Detta kan ge personer med sjukdomen en 

möjlighet att hantera jobbiga situationer (Delmar et al., 2005). Hopp kan skydda mot att 

föräldrarna till barn med diabetes upplever en psykologisk smärta som är vanligt 

förekommande vid stressfulla situationer. Detta kan leda till att föräldrarna upplever en 

minskad ångestkänsla (Mednick et al., 2007). 

Coping 

Coping är ett psykologiskt begrepp som omfattar personens förmåga att dämpa eller göra det 

lättare att hantera en situation som medfört mycket stress, samt emotionell och psykologisk 

börda. Olika copingstrategier är gensvar med en tydlig effekt som minskar den psykologiska 

bördan (Snyder, 1999). För en person används coping som ett verktyg för att konstant ha en 

hög nivå av tillfredställelse. Copingstrategierna är individuella för varje person och känslor, 

tankar, samt handlingar kommer förändras efter varje situation. Coping har alltid ett flertal 

gensvar i en stressig situation och dessa svar kommer att repeteras eller förändras tills 

personen kan hantera situationen. Det innebär att personen kommer att reflektera över de 

olika tankar, känslor och handlingar som uppkommer för att bevara tillfredställelsen 

(Snyder, 2001). För föräldrar med barn med diabetes är det viktigt att tillämpa olika 

copingstrategier för att kunna hantera den stress och ångest som kan förekomma. Att 

använda dessa i vardagslivet kan leda till att föräldrarna får en större känsla av kontroll och 

lättare kan ge stöd åt sina barn, samt bevara en normalitet i familjen (Mellin, Neumark-

Sztainer & Patterson, 2004).  

Diabetesteamet 

I Sverige är det vanligt att diabetesvården utförs av olika professioner i team där det alltid 

ingår en sjuksköterska och en läkare. Dessa kompletteras därefter med dietist, kuratorer, 

sjukgymnaster och fotvårdsterapeuter efter patientens och anhörigas behov (Socialstyrelsen, 

2015). Vid vård av barn med diabetes kan även en lekterapeut ingå i teamet. Alla dessa 

professioner ska samarbeta och ha gemensamma, tydliga mål utifrån patientens och 
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anhörigas specifika behov och livssituation (Wikblad, 2012). Diabetesteamet ska följa de 

nationella riktlinjer som finns. De flesta länder har nationella utformade riktlinjer för hur 

riskfaktorer för diabetes kan förebyggas, samt även hur diabetes ska hanteras. Detta kan dock 

saknas i låginkomstländer, där även resurserna för en god hälso- och sjukvård kan vara 

begränsade (WHO, 2016). Det är därför inte en självklarhet att alla länder använder 

diabetesteam som vårdmetod.  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans kompetens, ansvar och skyldigheter i hälso- och sjukvården regleras av 

både lagar och författningar. Enligt andra kapitlet i SFS (1998:531) beskrivs att all hälso- 

och sjukvård ska ges i samråd med patient och vara personcentrerad med respekt och 

omtanke för patienten. Finns inte möjligheten att lämna information direkt till patienten, bör 

denna istället ges till exempelvis föräldrarna. De fyra mest grundläggande ansvarsområdena 

en sjuksköterska har är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Kenny och Corkin (2013) beskriver 

att sjuksköterskan utifrån en helhetssyn bör förse barnet och föräldrarna med stöd, 

information och utbildning för att de ska kunna göra välgrundade beslut och utföra en god 

egenvård. Detta är i enlighet med SFS (2014:821) där det är stadgat att om patienten är ett 

barn ska vårdnadshavaren få information och utbildning tillsammans med barnet. Sahib El 

Radhi (2015) beskriver även att sjuksköterskan har ett ansvar att skydda barn mot behandling 

som kan äventyra deras hälsa. Sjuksköterskan ska även arbeta personcentrerat, vilket enligt 

Forsberg (2016) innebär att se personen bakom sjukdomen med dess unika upplevelser, 

erfarenheter och känslor. Ekman et al. (2011) menar att sjuksköterskan ska initiera ett 

partnerskap med patienten och dess anhöriga, där deras unika livssituation beaktas och beslut 

tas gemensamt med sjuksköterskan. Detta handlar om att se personens unika upplevelser av 

sjukdomen, symtomen och sjukdomens inverkan på det dagliga livet.  

PROBLEMFORMULERING 

När ett barn diagnostiseras med diabetes blir föräldrarna involverade, då de har det största 

ansvaret för egenvården och för barnets välmående. Diabetes kräver goda kunskaper och en 

god egenvård för att minska risken för framtida komplikationer. Detta kan vara påfrestande 

och svårhanterbart för både föräldrar och barn i och med de livsstilsförändringar en 

diabetesdiagnos kan innebära. För att föräldrarna ska kunna hantera situationen, känna hopp 

och integrera diabetes i deras och barnets vardag på bästa sätt krävs kontinuerligt stöd både 

från omgivningen och hälso- och sjukvården. För att det stöd som ges ska ha en positiv effekt 

behövs en ökad förståelse för hur föräldrarna upplever det stöd som tillgodoses, samt vilket 

behov de har av stöd när deras barn lever med diabetes.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevda behov av stöd när deras barn lever med diabetes 

typ 1.  
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METOD 

Vald metod var en litteraturöversikt över kvalitativa artiklar, som beskrivs av Friberg (2012) 

som en sammanfattning av redan publicerad befintlig forskning inom ett valt problemområde 

som rör sjuksköterskans profession. Litteraturöversikten grundades i resultaten från elva 

kvalitativa artiklar på grund av att öka förståelsen kring föräldrars upplevda behov av stöd 

när deras barn lever med diabetes. Artiklarna analyserades enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.  

Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och peer reviewed, vilket 

innebar att sökningen avgränsades till artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Östlundh, 2012). Denna avgränsning visade inte om artiklarna var vetenskapliga, därför 

utfördes enskilda kvalitetsgranskningar enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) 

granskningsprotokoll (bilaga 1). Valda artiklar hade ett etiskt godkännande från en 

etikkommitté och/eller etiska överväganden. Artiklarna utgick utifrån föräldrars perspektiv 

när deras barn lever med diabetes. Sökningen avgränsades till de artiklar som var publicerade 

mellan tidsperioden 2006 till 2017, eftersom endast aktuell forskning inom området var 

relevant. Att göra en avgränsning av tidsperioden vid urvalet av artiklar var väsentligt 

eftersom all vetenskaplig forskning bör vara aktuell. Valda artiklar var engelskspråkiga, 

vilket är ett internationellt språk som används inom forskning och skapar ett större 

sökspektrum (Östlundh, 2012). Enbart studier vars intervjuer genomfördes när barnet var 17 

år eller yngre inkluderades. Ingen avgränsning avseende föräldrarnas kön eller ålder 

genomfördes. Exklusionskriterier var artiklar med kvantitativa metoder, fler perspektiv än 

enbart föräldrarnas, samt studier som innefattade personer med diabetes typ 2. Ingen 

geografisk avgränsning utfördes, men vid sökningen framkom endast studier utförda i I-

länder.  

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes på databaserna CINAHL och MEDLINE, samt PubMed. 

CINAHL var en relevant databas, eftersom den innehåller så gott som alla engelskspråkiga 

omvårdnads- och hälsotidskrifter, samt böcker och avhandlingar. MEDLINE är den primära 

databasen för engelskspråkiga tidskrifter inom områdena medicin, omvårdnad, biomedicinsk 

litteratur och sjukvårds- och hälsoadministration (Polit & Beck, 2016; Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Sökningarna gjordes på engelska och innehöll alltid orden 

Diabetes type 1 och parent för att avgränsa artikelsökningen till föräldrarnas perspektiv inom 

området diabetes. Dessa kombinerades därefter med andra sökord för att avgränsa mängden 

artiklar som besvarade syftet (bilaga 2). Alla titlarna på de artiklar som sökningen resulterade 

i lästes och därefter lästes abstract på de titlar som verkade relevanta i förhållande till syftet. 

Om artikeln var relevant lästes resultatet och metoden, varpå artiklar valdes bort på grund 

av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. De artiklar som uppfyllde inklusionskriteriena 

lästes i sin helhet och detta resulterade i elva artiklar som utgör grunden för resultatet. 
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Analys 

Artiklarna (bilaga 3) valdes att analyseras utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

kvalitativa innehållsanalys, vilket är ett redskap för att urskilja likheter och skillnader i 

innehållet av datamaterialet. Författarna läste artiklarna upprepade gånger för att bilda en 

helhet av innehållet för att därefter, oberoende av varandra färgmarkera bärande 

meningsenheter. Därefter jämfördes författarnas anteckningar och genom diskussion 

kondenserades meningsenheterna till kortare texter utan att förlora det dominerande 

innehållet. De kondenserade texterna kodades och dessa jämfördes mot meningsenheterna 

för att garantera kodernas giltighet. Koderna sammanfördes sedan och presenterades i fyra 

huvudteman som förklarade föräldrars upplevda behov av stöd när deras barn lever med 

diabetes. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör genomföras innan en litteraturöversikt börjar för att öka och 

garantera det vetenskapliga värdet. De valda kvalitativa artiklarna hade fått etiskt 

godkännande för studien från en etisk kommitté, alternativt utfört noggranna etiska 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2016). En studie kan inte godkännas om inte 

informerat samtycke inhämtats från alla deltagarna, vilket utförts i samtliga valda artiklar. 

Vetenskaplig oredlighet i studien får inte förekomma, vilket kan innebära forskningsfusk, 

stöld av resultat, förfalskning, plagiat eller förvrängning av data som kan påverka resultatet. 

Oredlighet innefattar både om studien är avsiktligt felaktigt utförd, samt vårdslöst eller 

slarvigt utförd (Vetenskapsrådet, 2011). Innan analysen och sökningarna påbörjades 

diskuterades och sammanställdes förförståelse och egna värderingar för att undvika 

oredlighet. Alla artiklar i resultatet är tydligt redovisade, samt presenterade i resultatet 

oavsett om det stämmer överens med författarnas förförståelse eller inte.   
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RESULTAT 

Analysen ledde fram till fyra teman som representerar resultatet, dessa är: 

• Önskan om att bli förstådd 

• Att inte bli dömd och anklagad 

• Önskan om bekräftelse 

• Att känna trygghet och tillit 

Dessa teman beskriver föräldrarnas upplevda behov av stöd när deras barn lever med 

diabetes och har varit framträdande i artiklarna som analyserades.  

Önskan om att bli förstådd 

När barnet diagnostiserades med diabetes upplevde föräldrarna sig överväldigande av all 

information som hälso- och sjukvården gav angående vård vid diabetes. Informationen var 

värdefull och tydlig, men ibland svårförstådd när vårdpersonalen inte anpassade 

informationen efter föräldrarnas kunskap. De använde avancerad medicinsk terminologi, 

vilket skapade känslor av frustration, förvirring, maktlöshet, ångest och trötthet. Föräldrarna 

var chockade, upprörda och stressade när barnet fick diagnosen, vilket resulterade i att de 

hade problem att minnas och ta till sig informationen (Boogerd, Maas-van Schaaijk, 

Noordam, Marks & Verhaak, 2015; Jönsson, Hallström & Lundqvist, 2012; Lawton et al., 

2015; Nordfeldt, Ängarne-Lindberg, Nordwall & Krevers, 2013; Rankin et al., 2014; 

Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Föräldrar upplevde även att information enbart 

handlade om vad som skulle göras, och inte varför det skulle göras. Detta ledde till att 

föräldrarna inte fullt ut förstod behandlingen av sjukdomen (Jönsson et al., 2012). 

Föräldrarna uttryckte ett behov av gradvis inlärning med stöd på vägen, istället för att allt 

gavs samtidigt. De önskade även informationen nedskriven som stöd att minnas och för att 

kunna visa närstående vad som diskuterats efter mötena (Lawton et al., 2015; Nordfeldt et 

al., 2013; Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Det fanns föräldrar som dock upplevde stödet 

och informationen som mycket givande och att specialisterna inom diabetes var väldigt 

hjälpsamma (Smaldone & Ritholz, 2011).  

Föräldrar upplevde att stödet från hälso- och sjukvården inte gavs utifrån deras individuella 

behov, utan enbart efter vårdens riktlinjer för hur diabetes ska hanteras. Detta menade många 

föräldrar berodde på att vårdpersonalen inte kunde förstå hur det var att leva med ett barn 

med diabetes (Boman, Povlsen, Dahlborg-Lyckhage, Hanas & Borup, 2013; Boogerd et al., 

2015; Jönsson et al., 2012; Lawton et al., 2014; Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

Föräldrarna uttryckte ett behov av att råd och information skulle anpassas efter deras och 

barnets livssituation för att kunna tillgodogöra stödet på bästa sätt. Detta för att kunna 

tillämpa behandlingen i deras vardagliga liv (Boogerd et al., 2015; Jönsson et al., 2012). 

Föräldrar beskriver hur dietisten tog med hela familjen till mataffären för att skapa en 

uppfattning om deras tidigare matvanor, för att därefter ge råd och lösningar anpassade till 

deras livssituation. Detta upplevde föräldrarna som personcentrerat professionellt stöd 
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(Jönsson et al., 2012). Föräldrar beskrev att om deras och diabetesteamets kunskap 

kompletterade varandra kände de sig förstådda och hörda (Boman et al., 2013). Eftersom de 

kände oförståelse från hälso- och sjukvårdspersonalen sökte de efter förståelse från andra 

föräldrar i liknande situationer, exempelvis genom stödgrupper. Detta upplevdes minska 

känslan av ensamhet (Boogerd et al., 2015; Newell & Hahessy, 2013; Nordfeldt et al., 2013; 

Rankin et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). Det fanns dock situationer där föräldrarna 

inte alls upplevde stödgrupperna som förstående eller givande. Det kunde exempelvis vara 

när föräldrarna inte delade samma åsikter, kände mer oro till följd av vad andra föräldrar 

berättade, samt när barnen var i olika åldrar eller hade olika behandlingar (Boogerd et al., 

2015; Nordfeldt et al., 2013; Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014; Rankin et al., 2014; 

Smaldone & Ritholz, 2011).  

Att inte bli dömd och anklagad 

Föräldrarna upplevde att deras behov av stöd inte blev tillgodosett när de skulle träffa hälso- 

och sjukvården för utvärdering av barnets behandling. Föräldrarna upplevde att fokus bara 

lades på HbA1c och inte på att stödja, dels i oron de kände inför möten men också den sorg 

och ångest de kände över att barnet lever med diabetes (Boman et al., 2013; Lawton et al., 

2014; Lawton et al., 2015). Föräldrarna kände därför en rädsla över att bli anklagade för att 

vara dåliga föräldrar, vilket kunde leda till att föräldrarna inte var mottagliga för stödet eller 

att de upplevde att hälso- och sjukvården inte erbjöd professionellt stöd (Lawton et al., 2015; 

Nordfeldt et al., 2013; Rankin et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). Det kunde också 

leda till att föräldrarna inte dök upp på möten, att de undanhöll information från 

vårdpersonalen, samt att de inte vågade uttrycka sina känslor på grund av rädsla för att bli 

dömda (Lawton et al., 2015; Nordfeldt et al., 2013). Exempelvis berättade föräldrar att en 

barnläkare anklagade och skuldbelagde dem när barnet inte kunde sova och bara grät. 

Barnläkaren tog inte föräldrarna seriöst och istället skuldbelagdes de för brist på god 

uppfostran (Smaldone & Ritholz, 2011).  

Föräldrarna upplevde ett behov av att få emotionellt stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen, 

vilket sällan tillfredsställdes enligt föräldrarna. De önskade att få diskutera existentiella 

frågor, att få medlidande och tid att smälta diagnosen (Lawton et al., 2014; Rankin et al., 

2014). Föräldrar beskrev att om vårdpersonalen gav felaktiga råd och inte var mottagliga för 

att diskutera existentiella och känsliga frågor upplevde de känslor av övergivenhet och 

ensamhet (Boman et al., 2013). Föräldrarna upplevde emotionellt stöd från barnläkaren och 

sjuksköterskan som hade försäkrat att sjukdomen inte berodde på föräldern och att detta hade 

verkat lugnande och tröstande (Jönsson et al., 2012). Föräldrar menar dock att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte är bästa tänkbara källan att ge empatiskt och icke dömande stöd 

(Rankin et al., 2014). Istället upplevde föräldrarna att de fick mer emotionellt stöd från 

stödgrupper. Dessa beskrivs som en ”livräddare” där föräldrarna kunde diskutera sina 

känslor utan rädsla för att bli dömda, vilket skapade en tröstande känsla (Newell & Hahessy, 

2013; Nordfeldt et al., 2013; Rankin et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). I Boogerd et 

al. (2015) och Nordfeldt et al. (2013) beskrevs dock att detta behov varierade över tid 

beroende på föräldrarnas aktuella livssituation.  
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Önskan om bekräftelse 

Föräldrarna berättade att istället för att bli dömda och anklagade var de i behov av att bli 

bekräftade (Lawton et al., 2014; Newell & Hahessy, 2013; Nordfeldt et al., 2013; Rankin et 

al., 2014). Att bli bekräftad innebar enligt föräldrarna att exempelvis få positiv feedback, att 

få känslor bekräftade, att träffa personer i liknande situationer, samt att få diskutera 

existentiella frågor. Det fanns även ett behov av att vårdpersonalen skulle ta kontakt med 

föräldrarna, som en bekräftelse om att de fanns där (Newall & Hahessy, 2013; Rankin et al., 

2014). Föräldrarna upplevde att de fick emotionellt stöd i form av bekräftelse från andra 

föräldrar i liknande situationer, eftersom de fick chans att uttrycka känslor och problem. 

Detta skapade en känsla av lugn, tröst och hopp att någon annan hade varit med om liknande 

problem och att dessa skulle lösa sig (Boogard et al., 2015; Newell & Hahessy, 2013; Rankin 

et al., 2014). Om föräldrarna fick positiv feedback från hälso- och sjukvården verkade detta 

lugnande och tröstande (Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Föräldrarna berättade även om 

en upplevd svårighet att be om bekräftelse och emotionellt stöd av vårdpersonal när barnet 

var i rummet. Dels på grund av att föräldrarna inte ville framträda som svaga framför barnet, 

samt att föräldrarna visste att barnet förstod mer än vad de trodde. Det fanns därför ett behov 

av att träffa läkaren eller sjuksköterskan utan att barnet medverkade (Lawton et al., 2015). 

Men föräldrarna menade också att det kunde riskera att barnet, beroende på ålder inte tog 

ansvar för sjukdomen och inte blev självständigt (Lawton et al., 2015; Nordfeldt et al., 2013). 

Att känna trygghet och tillit 

Föräldrar beskrev en trygghet när de alltid kunde kontakta hälso- och sjukvården när som 

helst under dygnet för rådgivning och stöd då oförutsägbara situationer uppstod. Här var 

telefonkontakt en mycket uppskattad möjlighet för omedelbar tillgång till professionellt stöd 

(Boman et al., 2013; Boogerd et al., 2015; Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2012). 

När inte denna möjlighet fanns upplevde föräldrarna stress (Boogerd et al., 2015), men 

föräldrar som deltog i en stödgrupp kände ökad trygghet, eftersom de kunde ringa en annan 

förälder och be om råd och stöd (Newell & Hahessy, 2013). En del föräldrar föredrog verbal 

kommunikation framför exempelvis mail, eftersom det var minskad risk för feltolkning och 

de fick svar direkt. Andra föräldrar upplevde dock att skriftlig kontakt gav dem mer trygghet 

och att de lättare kunde uttrycka känslor i skrift (Nordfeldt et al., 2013). Föräldrar berättade 

även att de kände trygghet när barnet vårdades på sjukhus, eftersom det alltid fanns 

vårdpersonal som stöttade dem (Jönsson et al., 2012; Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

Detta kunde dock medföra att föräldrarna fick svårare att lära sig om sjukdomen vid 

insjuknandet, eftersom de ibland inte fick testa själva. Föräldrarna upplevde att vårdpersonal 

hade svårt att avgöra hur mycket stöd de var i behov av (Sparud-Lundin & Hallström, 2016). 

Föräldrarna kände rädsla för att vårda barnet självständigt i hemmet, vilket resulterade i att 

de stannade på sjukhuset (Smaldone & Ritholz, 2011; Sparud-Lundin & Hallström, 2016).  

När barnet blev utskrivet från sjukhuset upplevde föräldrarna att sjuksköterskan var den 

största källan till stöd, och trygghet uppstod om barnet fick en specifik kontaktperson 

(Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Att ha tillit till personen som tillhandahöll stödet sågs 

som en stor faktor till om stödet upplevdes värdefullt eller inte (Lawton et al., 2014; Quirk 
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et al., 2014). När vårdpersonalen ständigt ändrades upplevde föräldrarna att de aldrig fick en 

relation med vårdaren, vilket kunde leda till att vårdpersonalen inte prioriterade rätt, samt 

missade att ge stöd till föräldrarna utifrån deras specifika behov. Detta medförde att 

föräldrarna inte bad om stöd eftersom de varken kände tillit eller trygghet till personalen 

(Boman et al., 2013; Lawton et al., 2015). Föräldrar upplevde att när de hade en givande 

relation med barnläkaren minskade det spända förhållandet och de kände sig trygga och 

hörda (Boman et al., 2013). I Lawton et al. (2015) upplevde föräldrarna bättre stöd om de 

var inskrivna på mindre kliniker eftersom de upplevde att vårdpersonalen kände och förstod 

dem. Om barnet däremot var inskriven på större kliniker där de fick olika vårdpersonal från 

gång till gång minskade upplevelsen av personcentrerat professionellt stöd.  

Föräldrarna upplevde det professionella stödet som otillräckligt om vårdpersonalen gav olika 

eller bristfälliga råd och information, detta ledde till att de kände sig förvirrade och stressade. 

Därmed minskade tilliten till hälso- och sjukvården och detta påverkade i sin tur hur 

föräldrarna upplevde det professionella stödet (Boman et al., 2013; Lawton et al., 2015; 

Quirk et al., 2014). Däremot i Nordfeldt et al. (2013) uppskattade föräldrarna det 

professionella stödet i och med att de fick tillförlitlig fakta, värdefulla råd och att de kunde 

lita på hälso- och sjukvården vid en krissituation. I Boogerd et al. (2015) och Nordfeldt et 

al. (2013) uppger föräldrarna att de använde internet som en källa till stöd för att kunna 

hantera situationen. Ibland upplevdes information och internet som en uppskattad källa till 

stöd, men ibland fann föräldrarna att informationen var motsägelsefull, rörig och 

komplicerad vilket kunde leda till ökad stress och förvirring. Därför uttryckte de ett behov 

av att hälso- och sjukvården skulle förse föräldrarna med säkra internetkällor för att öka 

källans tillförlitlighet. 

Föräldrarna upplevde ett begränsat stöd från anhöriga, närstående och skolan när de inte var 

villiga att lära eller om de kände en rädsla inför att ta hand om barnet. Detta minskade inte 

bara tryggheten, utan även tilliten till andra i barnets omgivning (Boogerd et al., 2015; 

Lawton et al., 2014; Lawton et al., 2015; Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). 

Föräldrar upplevde dock även att både anhöriga och lärare kunde vara ett stöd när de 

medverkade på möten med hälso- och sjukvården, hjälpte till att ta hand om barnet samt 

visade en vilja att lära om sjukdomen. Detta ledde till ökad trygghet, tillit och känsla av stöd 

(Lawton et al., 2015; Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). När lärare i skolmiljön 

visade en otillräcklig kompetens eller ignorans mot att hantera barnets diabetes upplevde 

föräldrarna en minskad trygghet och rädsla för att lämna barnet ensam i skolan eller på andra 

aktiviteter. Ibland kunde denna rädsla dock grundas i en förväntad misstro för närståendes, 

anhörigas och lärares kompetens, vilket ledde till att föräldrarna inte var mottagliga för 

stödet. Detta ledde vidare till att föräldrar tillät barnet att ha en högre blodglukosnivå än 

rekommenderat som en säkerhetsåtgärd, eftersom de inte litade på andra att upptäcka 

symtom på hypoglykemi. De vågade med andra ord inte lämna över hela ansvaret till någon 

annan (Lawton et al., 2014; Quirk et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2012). I och med detta 

uttryckte föräldrarna ett behov av stöd från hälso- och sjukvården att utbilda anhöriga och 

närstående i hanteringen av sjukdomen, antingen genom internet eller med skriftlig 

information (Boogerd et al., 2015; Lawton et al., 2015). Trygghet uppstod även när 

föräldrarna hade ett bra partnerskap mellan varandra, eftersom de kände att de kunde stödja 

varandra genom att dela sorgen, bördan och oron. Detta minskade även känslan av ensamhet 
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(Jönsson et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 2012; Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Om 

inte föräldrarna kunde skapa ett bra samarbete mellan varandra kunde det uppstå konflikter 

om mål och hantering av sjukdomen (Lawton et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2012).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att föräldrarna upplevde bra stöd från hälso- och sjukvården om det var 

personcentrerat och anpassat utifrån deras behov. Föräldrarna beskrev att vårdpersonalens 

förståelse för hur det var att leva med ett barn med diabetes var en viktig faktor för 

personcentrat stöd. Det förekom en stor rädsla hos föräldrar om att bli dömda och anklagade 

av vårdpersonalen, vilket medförde att stödet fick varierande utgångar. Om inte föräldrarna 

kände sig förstådda och upplevde rädsla sökte de istället stöd och förståelse från andra 

föräldrar i liknande situationer. Behovet av emotionellt stöd var stort och föräldrarna 

upplevde att det inte helt tillgodosågs av hälso- och sjukvården, istället upplevde de att 

stödgrupperna erbjöd mer emotionellt stöd. Föräldrarna uttryckte att stödet borde innehålla 

mer bekräftelse och positiv feedback för att verka lugnande, tröstande och framkalla hopp. 

Föräldrarna upplevde ökad trygghet och tillit när hälso- och sjukvårdspersonalen alltid var 

tillgängliga, samt när det fanns en kontinuitet. De upplevde även att om de fick stöd från sin 

partner var detta en trygghet, samt minskade ensamhetskänslan. Föräldrarna kände sig 

otrygga med att lämna över ansvaret för barnet till någon annan, vilket berodde på att de inte 

kände tillit till omgivningen. Därmed fanns ett behov av att hälso- och sjukvården skulle 

utbilda närstående och lärare i hanteringen av sjukdomen för att de skulle känna ökad 

trygghet och tillit.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

På grund av begränsad forskning inom området stöd för föräldrar med barn som lever med 

diabetes valdes en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) innebär att få en samlad bild 

över det nuvarande kunskapsläget inom området. Informationssökningen påbörjades med en 

inledande sökning för att skapa en bild över valt område, därefter utfördes den egentliga 

sökningen. Att göra två informationssökningar ökar översiktens trovärdighet (Wallengren & 

Henricsson, 2012). Datainsamlingen resulterade i elva kvalitativa artiklar som utgör 

resultatet. Kvalitativa artiklar valdes eftersom avsikten var att beskriva upplevda behov av 

stöd utifrån föräldrarnas perspektiv för att skapa en djupare och bredare förståelse (Segesten, 

2012). Valda kvalitativa artiklar innehöll dock mycket information som inte rörde det 

avsiktliga syftet. Därför hade en kvalitativ metod med forskningsintervjuer med fördel 

kunnat tillämpas för att anpassa frågorna och skapa större fokus på det som avsågs studeras, 

i detta fall begreppet stöd. En sådan studie kräver dock ett etiskt godkännande, samt är 

tidskrävande vilket inte var möjligt att genomföra (Danielsson, 2012).  

Det finns inga generella riktlinjer på hur ett urval ska utföras, men målet är att det ska 

generera ett resultat med så stor vetenskaplighet som möjligt utan att vara vinklat (Dahlberg, 

2014). I denna litteraturöversikt gjordes ingen avgränsning till föräldrarnas kön eller ålder, 

utan enbart på att barnen skulle vara 17 år eller yngre när intervjun genomfördes, vilket 

medförde att en artikel exkluderades. Ingen avgränsning gjordes avseende om föräldrarna 

var biologiska eller juridiska, detta för att öka litteraturöversiktens överförbarhet och för att 

få ett bredare sökspektrum. Artiklarna innehöll föräldrar med kunskap och erfarenhet inom 

ämnet, vilket ökar innehållsvaliditeten (Gunnarsson & Billhult, 2012). Artiklar valdes utan 

geografisk avgränsning, men endast artiklar från I-länder framgick ur sökningarna. Hade 

artiklar från andra länder framkommit hade resultatet kunnat se annorlunda ut och inte blivit 

desamma, eftersom kultur och hälso- och sjukvård skiljer sig från land till land. Valda 

artiklar kommer från Sverige, Skottland, Nederländerna, Storbritannien, USA och Irland, att 

välja olika länder kan öka resultatets trovärdighet. Artiklarna granskades utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) som beskriver att varje granskningsprotokoll bör modifieras 

att passa aktuell granskning och därför valdes ett granskningsprotokoll utifrån granskning 

av kvalitativa artiklar. Författarna utgick från Wallengren och Henricson (2012) och 

granskade en artikel gemensamt för att säkerhetsställa att den bedömdes likartat, därefter 

granskade författarna alla artiklar enskilt för att sedan jämföra granskningarna. Rådde delade 

meningar diskuterades granskningarna tills samförstånd uppnåddes av kvalitén. 

Till en början användes endast databaserna CHINAHL och MEDLINE i databasvärden 

Ebsco, men på grund av otillräckligt med datamaterial utfördes även sökningarna i PubMed. 

Denna databas innehåller biomedicinsk litteratur från MEDLINE, vetenskapliga tidskrifter, 

samt onlineböcker. Att använda flera databaser var ett sätt att öka litteraturöversiktens 

trovärdighet, eftersom det ökade chanserna att hitta fler och relevanta artiklar (Henricsson, 

2012). Innan sökningen påbörjades kontaktades en bibliotekarie med specialisering och 

erfarenhet inom artikelsökning för att få stöd i att utforma korrekta informationssökningar. 
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Svenska MeSH användes för att säkra att rätt sökord tillämpades. När sökningarna utfördes 

i Ebsco användes trunkering med asterisktecken * för att få fram alla olika böjningsformer 

av sökordet. I PubMed användes trunkering på alla sökord förutom diabetes mellitus, type 1 

eftersom det är en MeSH-term, ämnesord i MEDLINE som är ett kontrollerat vokabulär. 

Boolesk söklogik med operatorerna AND och OR användes i alla databaserna för att 

bestämma sambandet mellan sökorden (Östhlund, 2012). När datainsamlingen till en 

litteraturöversikt utförs ska ambitionen vara att söka fram alla artiklar som kan vara 

intressanta för syftet. I denna litteraturöversikt exkluderades dock artiklar som kostade 

pengar, vilket kan ha påverkat översiktens resultat och kvalité.  

En innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ansågs relevant att 

utföra i relation till litteraturöversiktens syfte. Dahlberg (2014) beskriver denna analys som 

enklare än exempelvis innebördsanalys. Författarna hade inte tidigare utfört en vetenskaplig 

analys och därför ansågs innehållsanalys som mest lämplig. Dahlberg (2014) beskriver dock 

vidare att innehållsanalys har ett lägre vetenskapligt värde än en innebördsanalys och att det 

kan vara komplicerat att få det djup i analysen som krävs för att resultatet ska bli överförbart 

och trovärdigt. Därför hade med fördel en innebördsanalys kunnat tillämpats, framförallt 

tillsammans med kvalitativa forskningsintervjuer för att öka det vetenskapliga värdet. I 

enlighet med Henricsson (2012) kontrollerades resultatbeskrivningen, samt resultatets teman 

av såväl handledare som studiekamrateter vid lärosätet Högskolan i Skövde vilket ökar 

resultatets trovärdighet. Författarnas modersmål är svenska och artiklarna var skrivna på 

engelska, detta kan ha påverkat resultatet eftersom risken för feltolkning ökade. För att 

minska risken för feltolkning användes ett engelskspråkigt uppslagsverk som 

översättningsstöd.  

Det är viktigt att utföra etiska överväganden innan en litteraturöversikt påbörjas (Forsberg 

& Wengström, 2016). En av författarna hade tidigare utfört informationssökningar inom 

diabetes typ 1 hos barn, vilket ökade risken för att författarens förförståelse skulle påverka 

analysen. Författarna skrev därför ned förväntningar och förförståelse innan arbetet 

påbörjades, men det diskuterades även löpande genom arbetet för att minimera risken för 

oredlighet. Under analysen läste författarna enskilt artiklarna och färgmarkerade bärande 

meningsenheter för att därefter jämföra dessa och diskutera fram kondenserade 

meningsenheter. Att författarna enskilt utförde början till analysen ses som en styrka enligt 

Wallengren och Henricsson (2012), eftersom det möjliggjorde två olika perspektiv på 

datamaterialet. Detta minskade även risken att gå miste om viktiga bärande meningsenheter. 

Resultatdiskussion 

Föräldrarnas upplevda behov av stöd när deras barn lever med diabetes varierar mycket, men 

det finns återkommande upplevelser, behov och erfarenheter och dessa formulerar teman där 

likheter och skillnader presenteras. De teman som presenteras är önskan om att bli förstådd, 

att inte bli dömd och anklagad, önskan om bekräftelse, samt att känna trygghet och tillit. 

Dessa teman hänger mycket ihop och det blir därför en svårighet att särskilja dem tydligt i 

resultatet. Detta visar att stöd som begrepp är komplext och upplevelsen är beroende av 

många faktorer. 
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Det första temat som berör föräldrarnas känsla av oförstående från hälso- och sjukvården 

belyser vikten av personcentrerad vård. Resultatet och tidigare forskning visar att föräldrarna 

upplever stor sorg, chock och stress när deras barn diagnostiseras med diabetes och detta är 

en påfrestande tid för föräldrarna och barnet (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-

Lyckhage, 2011). I Jönsson, Hallström och Lundqvist (2010) berättar diabetesteamet att 

föräldrarnas och barnets första sjukhusvistelse har som syfte att föräldrarna ska få kunskap 

om sjukdomen och få full förståelse för behandlingen. Men diabetesteamet medger även att 

detta inte möjliggör att föräldrarna får förståelse för sjukdomen. Resultatet visar att 

föräldrarna uppskattar stödet och informationen, men känner stor förvirring och maktlöshet 

när de överrumplas med all information som ibland inte är anpassad efter deras aktuella 

kunskap och situation. Det uttrycktes därför ett behov av att diabetesteamet visar förståelse 

för att föräldrarna är chockade och sörjer och inte alltid är mottagliga för information vid 

diagnostisering. Detta är i enlighet med Ayala, Howe, Drumser, Buzby och Murphy (2012) 

där föräldrarna uppskattar om diabetesteamet har förståelse för att det är överväldigande i 

början. Vidare förklarar de att vårdgivare som förstår resan som familjen går igenom och 

deras skiftande behov har större möjlighet att bygga en relation med föräldrarna och att 

erbjuda korrekt coaching, emotionellt stöd och medicinska råd. Tillsammans med resultatet 

visar detta vikten av att sjuksköterskan och andra professioner ska försöka ha förståelse och 

visa empati för hur det är att leva med ett barn med diabetes. Dessutom ska de försöka arbeta 

personcentrerat för att föräldrarna ska uppskatta det professionella stödet. 

Resultatet visar att föräldrarna upplever att vårdpersonalen har dålig förståelse för hur det är 

att leva med ett barn med diabetes. All information som ges om egenvården är inte 

personcentrerad utifrån föräldrarnas behov och deras livssituation. Föräldrarna får då en 

svårighet att tillämpa egenvården och tipsen de får av vårdpersonalen i deras vardag. Detta 

upplever föräldrarna som otillräckligt professionellt stöd. Föräldrarna i Ayala et al. (2012) 

beskriver att vårdpersonalen inte har förståelse för att egenvården vid diabetes handlar om 

mer än bara den medicinska behandlingen. Detta kan kopplas till föräldrarna i resultatet som 

berättar att diabetesteamet går för mycket utefter riktlinjerna och inte har förståelse kring 

alla faktorer som kan påverka egenvården. Orem (2001) beskriver att utan god egenvård har 

personen svårighet att upprätthålla god hälsa och livskvalitet. Enligt Mellin et al. (2004) kan 

olika copingstrategier också användas, dels för att minska oron och bördan av egenvården, 

samt för att integrera diabetes i vardagen och bevara en normalitet. I resultatet förklarar 

föräldrarna att de inte riktigt förstår sjukdomen och egenvården, vilket gör att de söker 

professionellt stöd hos diabetesteamet. Har föräldrarna inte en förståelse för egenvården 

förklarar Barley och Lawson (2016) att risken för komplikationer ökar och försämrar 

livskvaliteten hos barnet. Det är därför viktigt att föräldrarna får personcentrerat stöd och 

information kring egenvården för att de ska kunna tillämpa detta i deras vardag.  

Föräldrarna känner rädsla för att bli dömda och anklagade som dåliga föräldrar av hälso- och 

sjukvårdspersonal, vilket leder till att föräldrarna inte vågar gå på möten eller inte är 

mottagliga för stödet och informationen. Däremot i Ayala et al. (2012) berättar vissa 

föräldrar att ibland har de en svårighet att uttrycka känslor vid möten och detta gör att 

föräldrarna blir fientliga och aggressiva mot vårdpersonalen, med det beror inte på 

vårdpersonalen som personer. Denna fientlighet motverkar att en relation och utbyte av stöd 

kan ske. Föräldrarna i Ayala et al. (2012) förklarar vidare att om vårdpersonalen tar sig tid 



16 

 

och lyssnar på deras rädslor, oro och frustationer känner föräldrarna stöd. Föräldrarnas 

mottaglighet för informationen påverkas också av tonen som vårdpersonalen har i samtal 

med föräldrarna. Om vårdpersonalen har en stödjande och uppmuntrande ton uppfattas de 

som varma och inbjudande. Detta medför en känsla av trygghet och gör det enklare att 

diskutera problem. Resultatet visar dock att vårdpersonalen inte är den bästa källan till 

empatiskt stöd och att stödgrupperna är en räddning för att uttrycka sina känslor. I Ayala et 

al. (2012) upplever föräldrar att de fick bra stöd från diabetesteamet, men föräldrar upplever 

också att deras känslor inte alltid blev bekräftade. Detta leder till att det stöd de är i behov 

av inte blir uppfyllt. Föräldrar förklarar vidare att om teamet bekräftar den ilska de upplever 

och rekommenderar en stödgrupp, kan möjligheterna för en relation och stöd bli bättre. 

Föräldrarna i resultatet beskriver att i stödgrupperna får de ett socialt och emotionellt stöd 

utan att bli dömda och anklagade för sina känslor, vilket skapar en trygghet för föräldrarna. 

Det är därför av vikt att sjuksköterskan förstår föräldrarnas oro över att bli anklagade för att 

kunna ge ett korrekt stöd. Sjuksköterskan måste inbjuda föräldrarna att samtala om känslor, 

samt vid behov erbjuda tillfälle att medverka i stödgrupper. 

I resultatet har föräldrarna ett väldigt stort behov av emotionellt stöd från sin partner, hälso- 

och sjukvården och sin omgivning. Både Bowes, Lowes, Warner och Gregory (2009) och 

Lowes (2010) beskriver att föräldrarna anser att diabetesteamet inte ser deras behov av 

emotionellt stöd på grund av att teamet uppfattar att föräldrarna hanterar situationen om 

barnets HbA1c är inom rekommenderade värden. Med andra ord att upplever teamet att 

föräldrarna har väl fungerande copingstrategier, men detta upplever inte föräldrarna själva. 

Resultatet visar att diabetesteamet fokuserar för mycket på HbA1c värdet och inte på 

föräldrarnas aktuella livssituation, vilket medför att deras behov av stöd inte blir tillgodosett. 

När föräldrarna upplever att hälso- och sjukvården inte tillgodoser behovet av emotionellt 

stöd vänder sig föräldrarna till stödgrupper för att få den bekräftelse och stöd de är i behov 

av. Pate, Rutar, Battelino, Drobnič Radobuljac och Bratina (2015) förklarar att 

stödgrupperna kan ha en bättre förståelse för föräldrarnas situation på grund av att 

föräldrarna i stödgrupperna har varit i samma situation. I resultatet förklarar föräldrarna att 

med hjälp av stödgrupperna kan de lättare uttrycka känslor och bli bekräftade av andra 

föräldrar. Pate et al. (2015) menar att stödgrupperna blir en form av emotionellt stöd för 

föräldrarna, eftersom de får en känsla av förståelse, bekräftelse och acceptans från andra 

föräldrar. Däremot visar resultatet, samt Bowes et al. (2009) att behovet av stödgrupper 

skiftar mellan föräldrarna och alla upplever inte att deras behov av emotionellt stöd 

tillgodoses av dessa möten. Det är därför viktigt när sjuksköterskan möter föräldrarna att hon 

förstår föräldrarnas varierande behov av emotionellt stöd och inte lägger för mycket fokus 

på HbA1c. Sjuksköterskan bör även ha förståelse för föräldrarnas skiftande behov av att 

delta i stödgrupper, samt ge bekräftelse till föräldrarna. Föräldrarna ska även inbjudas i 

samtal om deras situation för att föräldrarna ska uppleva ett bättre emotionellt och 

professionellt stöd.  

Resultatet visar att föräldrarna känner bristande tillit till lärare i skolmiljön och upplever 

stödet från lärare som otillräckligt, eftersom de inte alltid har kompetens att hantera diabetes. 

Detta beror på en förväntad misstro från föräldrarna eller att lärarna inte är villiga att lära. 

Sjuksköterskor i Thorstensson, Fröden, Vikström och Andersson (2015) anser att de har ett 

ansvar att skapa ett tryggt nätverk kring barnet för att de ska känna stöd när de lever med 
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diabetes. I detta ingår att skapa en dialog mellan föräldrarna och lärarna för att skapa trygghet 

både för personal och föräldrarna, vilket kan påverka föräldrarnas upplevelse av stöd. I 

resultatet uttrycker föräldrarna behov av att hälso- och sjukvården ska samordna och utbilda 

lärare för att föräldrarna i sin tur ska känna tillit och trygghet till lärarna när de lämnar barnet 

i skolan.  

Resultatet berörde inte religion som en källa till stöd, men det är ändå viktigt att 

diabetesteamet, samt andra professioner inom hälso- och sjukvården förstår att religion kan 

påverka behovet av stöd. Exempelvis enligt AlAlwan och Al Banyan (2010) kan ökat stöd 

behövas för personer med muslimsk tro, då de fastar under Ramadan. Här behöver 

föräldrarna extra stöd och hjälp med att hantera barnets diabetes eftersom fastan kan öka 

risken för både hypo- och hyperglykemi. I Pennafort, Queiroz, Nascimento och Guedes 

(2016) berättar föräldrarna att de finner stort stöd i sin religion och att det ger dem hopp för 

framtiden. Hopp är viktigt enligt Delmar et al. (2005) för att det kan öka möjligheten att 

hantera situationen. Med andra ord kan behandlingen av barnets diabetes påverkas och därför 

bör sjuksköterskan, tillsammans med andra professioner vara lyhörda för eventuella 

trosuppfattningar och erbjuda personcentrerat stöd vid behov.  

Konklusion 

Föräldrar till barn som lever med diabetes upplever ett stort behov av stöd. De uttrycker 

behov av emotionellt stöd från både hälso- och sjukvården och omgivningen. Föräldrarna 

upplever stödgrupperna som en livräddare när behovet av emotionellt stöd inte blir uppfyllt 

av hälso- och sjukvårdspersonalen, därför bör möjligheten att medverka i stödgrupper alltid 

erbjudas till föräldrarna. Det finns även behov av att barnens lärare och anhöriga ska utbildas 

inom diabetesvård för att föräldrarna ska känna en större trygghet och tillit till att lämna över 

ansvaret för barnets egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för föräldrarnas 

situation, ger dem bekräftelse, har en öppen attityd och inte anklagar föräldrarna, utan 

inbjuder att samtala om känslor. Sjuksköterskan bör även ha förståelse för att föräldrarnas 

behov av stöd varierar beroende på aktuell livssituation, samt arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Den professionella sjuksköterskan behöver kunskap och förståelse om föräldrarnas upplevda 

behov av stöd eftersom det kan öka möjligheterna för en god personcentrerad omvårdnad 

som möter föräldrarnas behov. Därför kan denna litteraturöversikt vara till nytta för 

sjuksköterskor i den kliniska verksamheten då den bidrar till en bredare kunskap och 

förståelse för föräldrars behov av stöd. Ytterligare forskning av intresse kan vara empiriska 

studier, främst med forskningsintervjuer med fokus på begreppet stöd och föräldrarnas 

erfarenheter för att skapa ytterligare djup i ämnet. Vidare forskning inom hur religion kan 

påverka behovet av stöd, samt hur religion kan påverka behandlingen av ett barn med 

diabetes kan också vara av intresse att studera eftersom detta kan påverka behovet av stöd.  
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intervjuer samt 

komplettering 

av författarnas 

anteckningar. 

 

Medel. 

Två teman 

identiferades: 

Kulturen I gruppen 

“en annan typ av stöd” 

samt fördelar med 

gruppen “du är så 

vilse i början”. 



 

 

 

Utifrån 

föräldrarnas 

perspektiv. 

“You can’t just 

jump on a bike 

and go”: a 

qualitative 

study exploring 

parents’ 

percpetions of 

physical 

activity in 

children with 

type 1 diabetes 

Quirk, H., 

Blake, H., 

Dee, B. & 

Glazebrook, 

C. 

 

BMC 

Pediatrics 

 

(2014). 

Att förstå 

föräldrarnas 

upplevelse av vad 

som influerar 

fysisk aktivitet för 

barn med typ 1 

diabetes och att 

informera de som 

arbetar med 

barnen. 

 

Utifrån 

föräldrarnas 

perspektiv. 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer. 

 

Hög. 

Sju huvudteman 

identifierades: konflikt 

mellan noggrann 

planering och spontan 

aktivitet, föräldrars 

kamp för 

blodglukoskontroll, 

föräldrarna förstår 

vikten av fysisk 

aktivitet, föräldrar är 

fast beslutna att 

överkomma hinder för 

fysisk aktivitet, 

föräldrar upplever sina 

barns deltagande i 

fysisk aktivitet som 

beroende av 

förälderns ledning och 

övervakning, föräldrar 

förstår vikten av 

stödsystem, samt 

indivudella faktorer 

som influerar 

deltagande i fysisk 

aktivitet.  


