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Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom som främst drabbar barn 

och ungdomar. Det krävs livslång behandling och det finns risk för hypo- eller 

hyperglykemi. Barn och föräldrar behöver kunskap om sjukdomen, biverkningar, 

komplikationer och behandlingar. Sjukdomen påverkar hela familjens hälsa och det tar tid 

att få nya rutiner, omställningen kan leda till ohälsa. Föräldrar har ansvar för barnet och 

sjukdomen.  

 

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes mellitus typ 1. 

 

Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med 15 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat: Föräldrar upplevde förändringar i vardagen med nya rutiner. De upplevde det som 

en utmaning att alltid behöva tänka ett steg längre och planera sina dagar i detalj. De 

upplevde förlust av spontanitet och oro över att hitta sitt barn medvetslöst eller livlöst. 

Föräldrarna önskade mer kunskap om sjukdomen för att lättare kunna hantera den.  

 

Konklusion: Föräldrar upplever rädslor och oro, vilket resulterar i stress och förändrad 

situation och vardag. Eftersom föräldrarna känner ansvar över barnet har de svårt att lämna 

över ansvaret till någon annan. Det är viktigt att sjuksköterskan med sin kunskap ger 

information och stöd till föräldrarna för att förebygga ohälsa.
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Background: Diabetes mellitus type 1 is a cronic disease that mainly affects children and 

youths. It implicates a lifelong treatment and there is a risk for hypo- or hyperglycemia. 

Parents need information because the disease affects the entire family and their health. It 

takes a long time to get used to the new routines and the transition can result in illness. 

Parents have responsibility for their child with the disease.   

 

Aim: To highlight parents´ experience of living with children who has diabetes mellitus type 

1.  

 

Method: Qualitative literature review with 15 scientific articles. 

 

Results: Parents´ experienced changes in their everyday life with new routines and it was 

challenging to always think one step further. They felt loss of spontaneity and worries about 

finding their child unconscious or lifeless. They wanted more information and knowledge 

about how to deal with the disease. 

 

Conclusions: Parents’ experience fears and worries, that results in stress and changed 

situation in everyday life. Since the parents feel responsibility over their child they have a 

hard time leaving the responsibility to someone else. It is important that the nurse give 

information and support to the parents to prevent illness. 
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INLEDNING 

Diabetes mellitus är en folksjukdom som förekommer över hela världen. Diabetes mellitus 

typ 1 (DMT1) är den typ av diabetes som främst förekommer bland barn och unga (Ericson 

& Ericson, 2012). Ungefär 50 000 personer lever med DMT1 i Sverige varav 7 000 av dessa 

är barn (Nationella diabetesregistret, 2017). Det medför stora förändringar i vardagen när ett 

barn drabbas av DMT1. Sjukdomen påverkar både barnet och föräldrarna. Det blir en 

omställning för hela familjen som bland annat innefattar kontinuerliga möten med vården 

samt injektioner och kontroll av blodsocker. Att leva med, eller ha en anhörig som lever med 

diabetes innefattar mycket ansvar, att passa tider och kontroll. Barnets insjuknande leder till 

en omställning som även drabbar föräldrarnas psykiska hälsa. När sjukdomen inte behandlas 

eller kontrolleras som den ska kan barnet drabbas av komplikationer som i värsta fall kan 

leda till döden. Barnet behöver stöd av föräldrarna för att få möjlighet att leva ett mer 

självständigt liv. Föräldrarna behöver därför stöd från hälso- och sjukvården för att förstå 

hur barnet ska hjälpas på bästa sätt samt kunna få möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal blir medvetna om hur det är att leva med ett barn med diabetes för att 

kunna ge lämplig och adekvat vård. I denna studie belyses föräldrars upplevelse av att leva 

med barn som har diabetes mellitus typ 1. 

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus  

DMT1 och diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är de två främsta diabetestyperna. Andra 

diabetesformer som finns är exempelvis LADA, MODY, graviditetsdiabetes och sekundär 

diabetes. DMT2 är benämnd som en sjukdom som drabbar främst äldre, men även yngre 

insjuknar. Behandling med insulin kan vara aktuellt, men i första hand finns andra 

behandlingsmetoder som livsstilsförändringar och peroral behandling med antidiabetika. 

Insulin är det hormon som reglerar cellernas glukosupptag från blodet (Ericson & Ericson, 

2012). Vid alla sorters obehandlad diabetes förekommer kroniskt förhöjd blodglukoshalt 

samt ett förhöjt HbA1c. HbA1c är en mätning som visar hur medelvärdet av patienters 

glukosnivå varit under de senaste 6–8 veckorna (Ericson & Ericson, 2012). Oreglerad 

insulinutsöndring från bukspottkörteln spelar en central roll i patofysiologin vid diabetes 

mellitus (Johnson & Evans-Molina, 2015).   

 

Enligt Ericson och Ericson (2012) är DMT1 en autoimmun sjukdom som kan vara genetiskt 

betingad. Den kan även utlösas på grund av att betacellerna i bukspottskörteln utsätts för 

extra påfrestning. Detta tillsammans med ärftlighet är ofta den utlösande faktorn till att ett 

barn eller en ungdom insjuknar i diabetes. DMT1 innebär att personen har insulinbrist och 

kroppen inte har egen förmåga att producera insulin. Vid DMT1 är individen beroende av 

insulin via injektioner. DMT1 debuterar ofta inom en kort tidsperiod under barn- eller 

ungdomsåren (Ericson & Ericson, 2012). Av de som är sjuka i diabetes har 10–15 % DMT1 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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Risker med Diabetes Mellitus 

Enligt Diabetesförbundet (2017) kan en person med DMT1 inte bli frisk från sjukdomen. 

Det krävs livslång behandling med insulininjektioner eller insulinpump. När personen inte 

lyckas upprätthålla en normal blodsockernivå finns risk för hypo- eller hyperglykemi. 

Vanligaste tillståndet är lågt blodsocker, hypoglykemi. Enligt Freeborn, Dyches, Roper och 

Mandleco (2013) kan hypoglykemi bland annat förekomma vid för högt intag av insulin eller 

vid otillräckligt intag av kolhydrater eller efter fysisk aktivitet. Tydliga tecken på 

hypoglykemi är skakningar, hjärtklappning, agitation, svaghet, förvirring och om tillståndet 

förblir obehandlat kan hypoglykemi orsaka irreversibel hjärnskada eller dödsfall. Ericson 

och Ericson (2012) skriver att hyperglykemi innebär en ökad mängd socker i blodbanan. 

Symtom på hyperglykemi kan bland annat vara ökad törst, ökade urinmängder samt 

huvudvärk.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) kan otillräcklig glukoskontroll, som kan uppstå vid bristfälliga 

levnadsvanor eller låg sjukdomsinsikt, resultera i komplikationer. Diabetesförbundet (2017) 

skriver att extremt lågt blodsocker förhindras av hormon som kortisol, glukagon och 

adrenalin, vilka alla utsöndras i kroppen. Vid vissa tillfällen kan dessa hormoner minska att 

utsöndras eller upphöra att utsöndras, exempelvis vid alkohol eller drogintag, efter kraftig 

hypoglykemi eller vid feldosering av insulin. När detta inträffar kan sjukdomen leda till 

döden. Ungefär 2 % av alla dödsfall i världen är orsakade av hypoglykemi och varje dag dör 

ungefär fem personer i Sverige där diabetes är orsaken (Diabetesförbundet, 2017). Personer 

med DMT1 har även en risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar som exempelvis 

glutenintolerans, ulcerös kolit och järnbrist (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Barn med Diabetes Mellitus  

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn en människa under 18 år. Alla barn ska ha samma 

rättigheter och är lika mycket värda. De har rätt till liv, överlevnad och utveckling (UNICEF, 

1989). Enligt Povlsen och Ringsberg, (2008) är DMT1 bland barn en allvarlig kronisk 

sjukdom. Barn och föräldrar behöver informeras om sjukdomen och dess biverkningar, 

komplikationer och behandling (Povlsen & Ringsberg, 2008). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kapitel 3 § 1 ska vård ges på lika villkor till hela befolkningen. 

 

Enligt Barndiabetesfonden (2017) måste personer med DMT1 dagligen ta injektioner, 

blodsockerkontroller, äta på speciella tider och utföra fysisk aktivitet. Hur barn och familjer 

anpassar sig är olika. Vissa familjer har lättare att acceptera tiderna, maten, medicineringen 

och blodsockerkontroller. I andra familjer innebär en diabetesdiagnos ofta påfrestande 

sjukhusbesök, rädsla samt svårighet att hålla blodsockernivåerna på en stabil nivå. Sverige 

är det land som har världens näst högsta frekvens av diabetes hos barn (Barndiabetesfonden, 

2017). Över 900 barn insjuknar varje år i DMT1 i Sverige. Det har sedan 80-talet skett en 

fördubbling av barn som insjuknar i diabetes. Idag har dessa siffror stabiliserats och stiger 

inte längre i samma takt (Nationella diabetesregistret, 2017). Enligt Freeborn et al. (2013) 

ingriper sjukdomen i barnets normala liv och aktiviteter. Barnet ska kontrollera 

blodsockernivå och administrera insulin regelbundet. Viljan att vara som andra bidrar ofta 

till att barnet inte vill kolla blodsockernivå eller ge sig själv insulin. Enligt Rankin et al. 
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(2018) anser många barn att det är svårt att hantera sjukdomen och att det leder till att de inte 

kan delta i aktiviteter som exempelvis övernattningar, skolresor eller äta hemma hos vänner. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Diabetes hos barn är en sjukdom som påverkar hela familjen och hela familjen drabbas av 

en stor livsförändring vilket kan påverka hälsan (Nieuwesteeg et al., 2015). Hälsa är enligt 

Ekebergh (2015a) ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och beskrivs ofta som en 

möjlighet till att kunna uppleva det som individen själv anser vara av värde i livet. Hälsa är 

att uppleva välbefinnande. Att uppleva hälsa är individuellt och kan visa sig på olika sätt i 

olika situationer. Hälsa är relativt och speglar individens aktuella livssituation. Eriksson 

(2014) menar att hälsa kan upplevas trots frånvaro av sjukdom och tvärtom. Hälsa kan 

beskrivas som ett kors, hälsokorset. Hälsokorset består av två axlar. Den ena axeln utgår från 

den subjektiva känslan av välbefinnande samt känslan av illabefinnande. Den andra axeln 

utgår från förekomst av objektiva sjukdomssymtom och frånvaro av objektiva 

sjukdomssymtom. Med hjälp av detta kors blir många olika placeringar möjliga beroende på 

hur individen upplever sin hälsa eller ohälsa (Eriksson, 2014). 

 

Att ha en livsrytm och en balans i livet kan enligt Ekebergh (2015a) vara en stor del till att 

uppleva hälsa. När en sjukdom eller skada drabbar individen själv eller en anhörig kan hinder 

uppstå för det vi önskar göra. Detta kan vara ett hinder för att kunna uppleva hälsa och 

välbefinnande (Ekebergh, 2015a). Enligt Torgauten (2014) är det normalt att personer som 

drabbas av en kronisk sjukdom upplever en krisreaktion. Det är en stor förändring i livet att 

bli diagnostiserad med DMT1. Det tar tid att vänja sig vid nya rutiner samt att sätta sig in i 

vilka risker sjukdomen kan medföra. Denna omställning i livet kan leda till psykiska besvär. 

Människan reagerar ofta med ångest vid rädsla eller vid stora förändringar i livet (Torgauten, 

2014). Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med patienten och dennes familjemedlemmar 

och andra närstående genom att ge råd, stöd och information för att förebygga ohälsa och 

främja hälsa. Omvårdnad är den centrala delen av sjuksköterskans yrkesutövande. 

Omvårdnad innebär att det är patienten som ska vårdas, inte sjukdomen. Målet är att 

omvårdnaden ska prägla sjuksköterskans profession och den som vårdas och dess anhöriga 

ska uppleva hälsa och välbefinnande (Falk, 2014).  

  

Vårdens ansvar  

Patienter ska känna att det finns stöd att få från vården för att kunna uppleva hälsa trots 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2011). Enligt 1 §, kap. 3 i SFS (2014:821) har varje patient i 

vården rätt till information om sin sjukdom och om hälsotillståndet. Information om 

eventuella komplikationer, biverkningar, behandlingsmetoder och undersökningar ska ges. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har 

förstått och tagit till sig den (SFS, 2014:821). Människor utvecklas i en ständig process som 

fortsätter genom hela livet. Det är därför betydelsefullt för sjukvårdspersonal och föräldrar 

att ha förståelse för hur barn och ungdomar utvecklas och hur det kan hindras av en kronisk 

sjukdomsprocess (Kenny & Corkin, 2013). Alla patienter med diabetes erbjuds teoretisk och 

praktisk utbildning både initialt och fortlöpande under sjukdomens förlopp (Ericson & 
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Ericson, 2012). Enligt World Health Organization (2016) genomförs regelbunden screening 

för skador på ögon, njurar och fötter för att i tidigt skede kunna påbörja behandling om något 

avviker. Enligt Socialstyrelsen (2011) ska sjuksköterskan vägleda hela familjen och lära ut 

kosthållning, uppmuntra till mer fysisk aktivitet samt till rökstopp. 

 

Föräldrar och ansvar  

Nieuwesteeg et al. (2015) menar att en individ som insjuknar i diabetes kan uppleva känslor 

av att ha drabbats av en kris. Även hos anhöriga kan dessa känslor infinna sig. Sjukdomen 

berör inte bara barnets liv och hälsa utan även hela familjens livssituation. Diabetes hos barn 

är en sjukdom som kan påverka föräldrarna och hela familjen negativt med oro och stress. 

Föräldrar har ett övergripande ansvar för barnet och dess sjukdom vid DMT1. Ett barn med 

diabetes har en kronisk sjukdom som ofta upplevs ingripande på vardagen och på livet. Barn 

behöver stöd från vuxna människor för att klara av sin skolgång och sin vardag. Att ta 

blodsocker och injicera insulin är något som barnet själv inte alltid klarar av (Nieuwesteeg 

et al., 2015). Rankin et al. (2018) skriver att det är en påfrestning och omställning för hela 

familjen när ett barn blir sjukt. Enligt Bechara et al. (2018) känner föräldrar ofta ängslan 

över sitt barn under dagarna när de själva inte är med dem. Tankar som de ofta funderar på 

kan beröra vem som är ansvarig i skolan om exempelvis hypoglykemi uppstår. 

PROBLEMFORMULERING 

Ett barn med DMT1 är beroende av sina föräldrar för att få stöd och motivation. Sjukdomen 

är allvarlig och kan om den inte behandlas eller kontrolleras korrekt leda till döden. Föräldrar 

har ansvar för sina barn, och när ett barn är sjukt i DMT1 påverkas hela familjens tillvaro. 

Det är därför viktigt att föräldrarnas behov identifieras och tillgodoses av sjuksköterskan för 

att föräldrarna ska kunna stödja, hjälpa och stärka sitt barn. För att hälso- och sjukvården ska 

kunna ge tillräcklig och adekvat stöd och information till föräldrar krävs kunskap om hur 

föräldrar upplever att leva med barn med DMT1. Föräldrars upplevelse av att leva barn med 

DMT1 är därför angeläget att studera. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes 

mellitus typ 1. 
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METOD 

Studien är en allmän litteraturöversikt som enligt Friberg (2017) innebär att kunskapsläget 

inom ett visst område kartlagts. En systematisk litteraturöversikt har gjorts med 

litteratursökningar utifrån förutbestämda regler. Enligt Friberg (2017) innebär detta att det 

vid ett senare tillfälle enkelt går att hitta sökningen av artiklarna. Bredare kunskap kring 

ämnet skapas när resultatet av flera artiklar sammanställs. Genom att kritiskt granska och 

sammanställa vetenskapliga artiklar och dra slutsatser utifrån detta kan förnyad kunskap 

uppstå (Friberg, 2017). Befintlig forskning analyseras och det skapas en överblick över ett 

specifikt område inom omvårdnad. Kvalitativa artiklar har använts som ansats för att belysa 

föräldrars upplevelse av att leva med barn som har DMT1. Segesten (2017b) skriver att 

kvalitativa artiklar visar en klar bild av personers upplevelser och erfarenheter. 

Urval 

Inklusionskriterier för datainsamling var att artiklarna skulle vara skrivna inom tidsperioden 

2004–2019. Artiklarna kontrollerades i Ulrichsweb, som är en databas som innehåller 

information kring huruvida en tidskrift är peer-reviewed. Östlundh (2017) skriver att artiklar 

som är peer-reviewed är oberoende granskade av experter i området. Därför innefattar 

arbetet endast artiklar som är peer-reviewed.  I sökresultatet exkluderades review-artiklar 

eftersom förstahandskällor eftersträvats enligt rekommendationer för litteraturöversikter 

(Friberg, 2017). Endast kvalitativa artiklar ur föräldrar till barn med DMT1s perspektiv har 

inkluderats i resultatet. Artiklarna var skrivna på engelska eftersom det är vetenskapens 

internationella språk (Segesten, 2017a). Studierna inkluderade barn i ålder 0–12 år. Artiklar 

om föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1 i låginkomstländer har exkluderats. 

Datainsamling 

Databaser som använts för att hitta artiklar till resultatet är Cinahl, Medline och PubMed. 

Medicinska synonymer har eftersökts i MeSH. Författarna har valt artiklar som uppfyllde 

kvalitetskraven enligt Friberg (2017) och svarade på syftet. Först lästes de titlar som 

framkom vid sökningarna. Vidare lästes abstrakt på de artiklar som hade en relevant titel för 

ämnet och som var av kvalitativ metod. Vissa artiklar kunde exkluderas eftersom de inte 

svarade på studiens syfte, de hade ett annat perspektiv än föräldrarnas perspektiv, eller att 

de handlade om ungdomar istället för barn. Sökord som använts har varit DMT1, diabetes, 

parent*, experience, child*, paediatric, young people, hypoglycemia, fear. För sökresultat, 

se bilaga 2.  
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Analys 

Artiklarna har analyserats utifrån en analysmetod som Friberg (2017) beskriver. Resultatet i 

de valda artiklarna bildar en helhet och när de skiljs uppstår delar för att sedan bilda ett nytt 

resultat. Studiens resultat framkom efter att den nya helheten granskats (Friberg, 2017). De 

valda artiklarna lästes av båda författarna och resultaten översattes till svenska. För att kunna 

sortera ut nyckelfynd lästes artiklarna flera gånger. De delar som svarade på syftet sorterades 

ut och jämfördes med varandra för att se de likheter och skillnader som fanns. Utifrån detta 

skapades rubriker till resultatet och det framkom en ny helhet. En granskningsmall enligt 

Friberg (2017) har använts som underlag i granskningen, se bilaga 1. Se bilaga 3 för 

artikelmatris. 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som har inkluderats i resultatet var godkända av etisk kommitté eller 

innehöll etiska resonemang. Ett objektivt förhållningssätt har tillämpats för att utesluta 

personliga åsikter kring ämnet. Författarna har tagit hänsyn till etiska principer som enligt 

Bryman (2018) gäller för svensk forskning. De krav som ställts på datamaterialet som 

analyserats är fyra etiska principer: Informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav 

samt nyttjandekrav. Informationskrav innebär att alla deltagare i studien har fått information 

om undersökningen och dess syfte. Konfidentialitetskrav betyder att personuppgifter till de 

som deltar i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Samtyckeskrav 

innebär alla deltagare har själva fått bestämma över sin medverkan och nyttjandekrav 

innebär att uppgifter som samlats in endast får användas för forskningens ändamål (Bryman, 

2018). 
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RESULTAT 

Studiens resultat skapades utifrån 15 vetenskapliga artiklar som alla innefattade information 

om föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes mellitus typ 1. Analysen 

resulterade i fyra huvudteman: Livsomställning, emotionella aspekter, upplevelse av ansvar, 

kunskapsbehov. Dessa huvudteman hade totalt nio underteman.   

Tabell 1. Översikt av huvudteman och underteman. 

Huvudteman Underteman 

 

Livsomställning 

 

 Förändringar i vardagen 

 Förlust av spontanitet 

 Acceptans 

 

Emotionella aspekter  

 

 Oro och rädslor 

 Otillräcklighet och ovisshet 

 

Upplevelse av ansvar  

 

 Att ta ansvar 

 Att överlåta ansvaret till någon 

annan 

 

Kunskapsbehov  

 

 Behov av stöd  

 Behov av tydlig kunskap 

Livsomställning 

Förändringar i vardagen 

Lowes, Lyne och Gregory (2004) skriver att samtliga föräldrar kände sig bedrövade första 

tiden efter att diagnos fastställdes. Föräldrarnas chock, smärta och missnöje berodde främst 

på att diagnosen är oändlig och alltså alltid kommer påverka dem och deras barn. Enligt 

Lowes, Gregory och Lyne (2005) hade föräldrarna först svårt att förstå det komplexa och 

allvaret av sjukdomen. Semestrar och familjeaktiviteter präglades av barnets sjukdom. Efter 

ett tag började föräldrarna komma in i nya rutiner och uppmuntrade sina barn till att fortsätta 

utföra aktiviteter med sina vänner. De försökte leva sin vardag så normalt som möjligt, trots 

sjukdomen (Lowes et al., 2005). Herbert et al. (2015) skriver att majoriteten av föräldrarna 

ansåg att vardagen ändrats på grund av barnets sjukdom. Sjukdomen har exempelvis 

påverkat deras beslut om att arbeta. De har ändrat sin arbetstid, bytt jobb, börjat jobba deltid 

eller slutat jobba helt. Enligt Herbert, Wall, Monaghana och Streisand (2017) berättade 

majoriteten av föräldrarna att deras barns sjukdom påverkat deras val att arbeta hemifrån. 

Vissa föräldrar uppgav att de ville arbeta heltid, men att de arbetade deltid på grund av 

sjukdomen. Andra föräldrar upplevde att deras karriärer varit mer framgångsrika om barnet 

inte haft sjukdomen. En del föräldrar ville byta karriär för att lära sig mer om sjukdomen. 
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Förlust av spontanitet 

Enligt Erickson et al. (2015) tyckte föräldrarna att det blivit en daglig utmaning i att alltid 

behöva tänka ett steg längre gällande exempelvis kost, insulin, blodsocker och vad som 

måste packas med vid resor. Enligt Rifshana, Breheny, Taylor och Ross (2017) kände sig 

föräldrarna väldigt involverade i sjukdomen och var tvungna att planera sitt barns dag i 

detalj. Det fanns inga undantag eller någon dag de fick vila ifrån det. Lowes et al. (2005) 

skriver att föräldrarna upplevde sig vara tvungna att överväga tidigare spontana aktiviteter 

som shopping, matlagning och familjeutflykter för att inkludera behoven hos barnet. Vidare 

skriver Lowes et al. (2004) att majoriteten av föräldrarna såg sjukdomen som en del av 

vardagen inom ett år efter att diagnosen fastställts, men vissa upplevde fortfarande förlust 

av spontanitet och att de alltid behövde planera. 

Acceptans 

Med tiden menar Lowes et al. (2004) att föräldrarna och familjen anpassade sig till 

sjukdomen och dess följder. De såg sjukdomen som en del av vardagen. Bowes, Lowes, 

Warner och Gregory (2008) skriver att föräldrarna från början tyckte att den praktiska delen 

av sjukdomen var svår att hantera, men när sjukdomen funnits i deras liv en längre tid blev 

de vana och accepterade de nya rutinerna som en del av livet. I början kunde exempelvis 

insulininjektionerna vara något hemskt att ge barnet, medan det senare blev en naturlig del 

av vardagen. Vidare skriver Lowes et al. (2005) att föräldrarna började leva sitt liv igen efter 

att barnet fått sjukdomen. De försökte leva normalt med de justeringar och anpassningar som 

behövdes. De accepterade att sjukdomen alltid kommer finnas där men förstod att livet 

kommer att gå vidare. Föräldrarna försökte väga upp sin rädsla för komplikationer med att 

tänka positivt på dagens välutvecklade sjukvård med bra behandlingsalternativ. Många 

föräldrar försökte därför uppmana sina barn att fortsätta med sina aktiviteter och sitt sociala 

liv som vanligt. Vidare skriver Bowes et al. (2008) att många föräldrar hade svårt att 

acceptera diagnosen. De upplevde att rädslan och ilskan alltid kommer att finnas hos dem. 

Emotionella aspekter  

Oro och rädslor 

Det förekom mycket känslor och tankar hos föräldrar som hade barn med DMT1, framför 

allt oro och rädslor inför de komplikationer som sjukdomen kan medföra (Lawton et al., 

2015a; Bowes, et al., 2008). Enligt Haugstvedt, Wentzel‐Larsen, Graue, Sovik och Rokne 

(2010) kände föräldrar större oro om barnet under det senaste året utsatts för en 

hypoglykemisk händelse. Det visade sig också att föräldrar kände större oro och rädsla under 

perioder då barnet hade högt HbA1c. Lawton et al. (2015b) och Rifshana et al. (2017) skriver 

att föräldrarna upplevde sjukdomen som en stor utmaning både psykiskt, fysiskt och 

psykosocialt. Erickson et al. (2015) menar att föräldrar ville inget hellre än att deras barn 

skulle få ett fullständigt liv och allt vad det innebär. De oroade sig för om barnet kände sig 

annorlunda i sociala sammanhang, och hur deras kompisar upplevde dem. De kände sig 

oroliga för förekomst av mobbning. De uppgav att de alltid kommer att oroa sig för sitt barn 

genom hela livet. Enligt Hawkes, McDarby och Cody (2014) är oro för hypoglykemi den 

vanligaste rädslan hos föräldrar med barn med DMT1. De kände ständig rädsla för att barnets 

blodsocker skulle sjunka till en mycket låg nivå och att de då skulle finna barnet medvetslöst 
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eller livlöst. Föräldrarna kände även rädsla över att barnet inte alltid tog eget ansvar och sade 

till vid hypoglykemiska symtom. När barnet skulle utföra aktiviteter där de var extra utsatta, 

som exempelvis simning, kunde föräldrarna aldrig slappna av eftersom det var förenat med 

fara. De hade även tankar på att hela tiden försöka undvika långsiktiga komplikationer. Detta 

krävde mycket eftertanke och noggrannhet (Hawkes et al., 2014).  

 

Otillräcklighet och ovisshet 

Lawton et al. (2015b) beskriver att föräldrarna ofta upplevde känslor av otillräcklighet och 

ovisshet. De förstod inte alltid hur de skulle hantera sjukdomen på bästa sätt och detta var 

förenat med oro och känsla av misslyckande. När blodsockret var för lågt eller högt eller när 

barnet mådde dåligt tog föräldrarna ofta på sig skulden. Vidare skriver Lowes et al. (2004) 

att en diabetesdiagnos gav föräldrarna känslor av ovisshet och otillräcklighet. De kände en 

förlust av barnets hälsa, eftersom sjukdomen är livslång. Lowes et al. (2005) menar att 

föräldrarna vid diagnostiseringen kände förlust av frihet, kontroll och hälsa. De förväntade 

sig att livet skulle få en livslång förändring. De var upprörda över alla risker och 

komplikationer som skulle kunna hända med barnet. De kände oförmåga att kunna ändra på 

detta samt otillräcklighet för att skapa en säker vardag för barnet. 

Upplevelse av ansvar  

Att ta ansvar 

Erickson et al. (2015) menar att föräldrar kände ett stort ansvar över att få deras barn att 

uppleva hälsa, både psykiskt och fysiskt. Många föräldrar upplevde situationen som att det 

endast var de själva som hade kontroll på barnets blodsocker, och barnet själv hade inte 

någon kontroll. Detta innebär att de var tvungna att frekvent hålla koll på blodsocker, 

matintag, insulininjektioner och fysisk aktivitet. Detta krävde stor kontroll och planering 

vilket kunde upplevas som mycket stressigt i vardagen. Lawton et al. (2015a) beskriver att 

föräldrar upplevde sitt barns sjukdom som en stressfaktor med ständigt underliggande 

nervositet. Monaghan et al. (2015) beskriver att föräldrarna hade ett stort ansvar för att barnet 

skulle få i sig rätt kost och rätt antal kolhydrater. Detta kunde föräldrarna uppleva som 

mycket stressiga situationer. 

Att överlåta ansvaret till någon annan 

Enligt Lawton et al. (2015a) följde många föräldrar med sitt barn på exempelvis skolresor 

och kalas för att övervaka deras blodsockernivåer. De litade inte på att barnet eller andra 

personer i närheten klarade av det (Lawton et al., 2015a). Vidare skriver Herbert et al. (2015) 

att nästan alla föräldrar tyckte det var extremt viktigt att barnets pedagoger på förskolan 

kunde hantera sjukdomen, men endast hälften av alla föräldrar kände sig övertygade om att 

personalen klarade av det. Föräldrar till yngre barn hade mindre förtroende för lärare och 

pedagoger och om de kunde hantera barnets sjukdom. En del föräldrar gick till förskolan en 

dag i veckan för att hjälpa till med hantering av sjukdomen. Föräldrar som upplevt att sitt 

barn varit medvetslöst relaterat till hypoglykemi gick och besökte förskolan oftare för att 

hjälpa till med sjukdomshantering (Herbert et al., 2015).  
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Kunskapsbehov 

Behov av stöd  

Enligt Iversen, Graue och Råheim (2018) behövde och önskade föräldrar mer stöd och 

kunskap i hur det faktiskt är att leva med och uppfostra ett barn med DMT1. Föräldrarna 

upplevde att de snabbt ville lära sig allt om sjukdomen. Streisand et al. (2008) skriver att 

föräldrar till barn som har DMT1 hade större risk att drabbas av ångest, stress och depression. 

Detta relaterat till att de hade låg kunskap om sjukdomen och hur den hanteras. Vidare 

skriver Lawton et al. (2015b) att föräldrar upplevde sitt barns sjukdom som väldigt komplex 

och vissa föräldrar hade svårt att förstå hur de skulle hantera den. De beskrev att de behövde 

stöd och information av vården. Rankin et al. (2016) beskriver även att föräldrarna önskar 

information samt emotionellt stöd i hur de ska bedriva vård av barnet i hemmet samt hur de 

ska reagera när jobbiga situationer uppstår, som exempelvis när barnet vägrar ta nödvändiga 

injektioner. 

Behov av tydlig kunskap 

Enligt Lawton et al. (2015a) önskade föräldrarna få tydlig kunskap och information om hur 

deras barns tillväxt, hormoner och fysiska aktivitet påverkar insulinbehovet. Lawton et al. 

(2015b) menar samtidigt att föräldrarna uppgav svårigheter med att ta till sig och förstå all 

information de fick från vården då besöken där ofta kunde vara förenade med ångest och 

stress. Vissa föräldrar förstod inte alltid vad läkaren eller vårdaren hade sagt under 

kontrollerna utan lämnade besöket med obesvarade frågor och ångest som fortfarande fanns 

kvar. Vidare skriver Rankin et al. (2016) att den information som gavs av vårdgivaren ofta 

var överväldigande och svår att förstå. Föräldrarna beskrev då vikten av att få informationen 

och rekommendationerna skriftligt för att kunna ta med sig dem hem. Detta underlättade 

även på annat sätt då de lättare kan sprida informationen till andra personer som är 

involverade kring vård av barnet. 

Resultatsammanfattning 

Föräldrar upplevde att vardagen ändrats på grund av barnets sjukdom. De upplevde till en 

början chock, smärta och missnöje eftersom sjukdomen alltid kommer påverka dem och 

deras barn. Efter ett tag började dock föräldrarna komma in i nya rutiner och försöka leva 

sin vardag normalt. Vissa föräldrar accepterade sjukdomen medan andra inte kunde göra det. 

Föräldrarna tyckte det var en utmaning att alltid behöva tänka ett steg längre och planera 

sina dagar i detalj. De upplevde förlust av spontanitet eftersom de alltid behövde inkludera 

barnets behov. Föräldrarna tyckte till en början att den praktiska delen av sjukdomen var 

svår. Föräldrarna var mycket oroliga, framför allt över hypoglykemi och att de skulle hitta 

sitt barn medvetslöst eller livlöst. Känslor av otillräcklighet oro och misslyckande upplevdes 

ofta när de inte kunde skapa en säker vardag för barnet. De kände ansvar över att få sitt barn 

att uppleva hälsa. Det var svårt för att överlåta ansvaret till någon annan eftersom de inte 

litade på att andra personer, exempelvis på att pedagoger i skolan skulle kunna hantera 

blodsockret på ett korrekt sätt. Föräldrarna önskade mer stöd och kunskap i hur de ska 
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hantera sjukdomen. Föräldrarna ville lära sig om sjukdomen eftersom de tyckte att den var 

svår att hantera. Därför betonade de vikten av att få stöd och tydlig information av vården, 

eftersom de tyckte att den informationen de fick ofta var svår att förstå. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ litteraturöversikt och enligt Segesten (2017b) ger kvalitativa artiklar 

en tydlig bild av upplevelser, erfarenheter och förväntningar. Därför ansågs kvalitativa 

artiklar vara relevanta för att besvara syftet med studien och få en djupare och bredare 

förståelse kring ämnet. Studien innehöll 15 kvalitativa artiklar. Författarna har resonerat 

kring antalet artiklar med hjälp av att jämföra och använda den kunskap som framkommit 

när andra litteraturstudier och annan litteratur lästs. Författarna kom då fram till att 15 

artiklar ger tillräckligt med relevant information för att skapa ett nytt resultat. Det har funnits 

många vetenskapliga artiklar inom ämnet vilket har gjort att det framkommit en mängd 

artiklar vid sökningarna. Författarna har därför läst flera olika rubriker och abstrakt vilket 

gett en bra förutsättning för att hitta de artiklar som varit mest relevanta för denna studie. Att 

endast använda artiklar som blivit peer reviewed innebär att artiklarna blivit bedömda som 

vetenskapliga och det stärker studiens validitet. När sökordens kombinerades på olika sätt 

uppkom samma artiklar, vilket också stärker validiteten. En styrka i arbetet har varit att två 

författare arbetat med studien under hela processen. Att artiklarna granskats av två författare 

och sedan diskuterats och jämförts stärker även detta studiens validitet enligt Henricson 

(2017). En granskningsmall för kvalitativa studier enligt Friberg (2017) har använts för att 

granska artiklar, se bilaga 1. Validiteten av studien har stärkts med granskningsmallen 

eftersom denna använts för att skapa en systematiskt och kritisk kvalitetsbedömning av 

artiklarnas olika delar (Friberg, 2017). Litteraturen till studien har sökts fram ur flera 

databaser. Databasen Cinahl var aktuell eftersom den mestadels innehåller artiklar inom 

omvårdnad. Medline och PubMed har använts då de omfattar artiklar inom ett brett 

medicinskt område. Flera databaser användes för att öka litteraturöversiktens trovärdighet, 

eftersom det ökade chanserna att hitta fler och relevanta artiklar (Henricsson, 2017). I 

resultatet har artiklar utan etiskt resonemang eller artiklar som inte varit godkända av etisk 

kommitté exkluderats av hänsyn till de etiska aspekter som beskrivits i metoddelen.  

 

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn en människa under 18 år (UNICEF, 1989). 

Författarna har endast valt att inkludera barn i ålder 0–12 år. Detta beror på att sökningarna 

som gjorts antingen har inkluderat barn 0–12 år eller ungdomar 13–18 år, och för att svara 

på syftet har den yngre åldern valts då detta ansågs mest relevant. Artiklarna som studien 

innehöll var skrivna inom tidsperioden 2004–2019. Detta för att utesluta äldre information 

som kan vara irrelevant eller felaktig. De valda artiklarna var skrivna på engelska eftersom 

det är vetenskapens internationella språk (Segesten, 2017a), samt eftersom den 

engelskspråkiga litteraturen innehåller de artiklar som är mest väsentliga för ämnet. 

Engelska är ett språk som författarna behärskar, men som inte är modersmål. Eftersom 

svenska är författarnas modersmål kan det ses som ett hinder att artiklarna är skrivna på 

engelska och att de sedan har översatts till svenska i processen då artiklarna ska bilda ett nytt 

resultat. De har översatts för att författarna ska få en bättre översikt över resultatet. Målet 

har varit att översätta utan fel och misstolkningar. För att minska risken för feltolkning har 

studien granskats och lästs av andra studenter och handledare. Henricson (2017) skriver att 

trovärdigheten och reliabiliteten ökar när studien granskats och lästs av handledare samt 

andra studenter under handledningstillfällen.  
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Artiklarna som valts har avgränsats genom att exkludera artiklar från låginkomstländer. 

Detta har gjorts för att minska risken för de ekonomiska och kulturella skillnader som annars 

kunnat uppstå. Att studien endast har fokuserat på föräldrar som inte bor i låginkomstländer 

kan ses som en svaghet då studien inte innefattar någon del om skillnader i världen och hur 

föräldrars upplevelse kan skilja sig. Vården i samband med DMT1 i låginkomstländer skiljer 

sig ofta från den vård som bedrivs i länder som är hög- eller medelinkomstländer 

(Diabetesförbundet, 2016). Eftersom författarna studerar i Sverige och i framtiden kommer 

att vårda patienter i Sverige har studien fokuserat på länder som har liknande vård som detta 

geografiska område när det gäller DMT1. 

 

Författarna hade ingen egen erfarenhet av ämnet men de hade en viss förförståelse om hur 

de var att leva med barn som har DMT1. Den förförståelse som fanns innan och under 

studien var främst baserad på den kunskap som författarna hade om DMT1. Det fanns 

kunskap om sjukdomsläran vid DMT1 samt om riskerna som det kan medföra. Kunskapen 

har framkommit via grundutbildningen på sjuksköterskeutbildningen. Denna kunskap har 

gett en viss förförståelse om hur denna sjukdom kan skapa oro och rädslor hos föräldrar som 

har barn med DMT1. Förförståelsen kan ha påverkat valet av sökord vid sökning av artiklar 

till resultatet. Exempelvis visar sökordet “fear” på en förståelse om att föräldrarna hade 

rädslor. Dock har sökningar med andra sökord som inte påverkats av förförståelse också 

visat på att föräldrar känner rädsla och negativa känslor. Att resultatet fokuserade på 

föräldrars rädslor kring hypoglykemi och inte hyperglykemi kan ses som en svaghet då även 

hyperglykemi kan vara farligt för den drabbade. Författarna valde att endast fokusera på 

upplevelser av hypoglykemi då det var detta som artiklarna i sökningarna handlade om. I 

sökresultaten noterades inga titlar eller abstrakt som handlade om hyperglykemi relaterat till 

föräldrars upplevelse av att ha barn med DMT1.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick att det var svårt för många föräldrar att förstå allvaret vid 

sjukdomsdebut. Enligt Diabetesförbundet (2017) kan en person med DMT1 inte bli frisk 

från sjukdomen. Det krävs livslång behandling och många allvarliga komplikationer kan 

uppstå relaterat till sjukdomen. Socialstyrelsen (2018) skriver att DMT1 medför en förhöjd 

risk att dö i förtid. Nieuwesteeg et al. (2015) menar att en individ som insjuknar i diabetes 

kan uppleva känslor av att ha drabbats av en kris. Denna känsla infinner sig ofta hos anhöriga 

också (Nieuwesteeg et al., 2015). Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna hade 

mycket emotionella upplevelser relaterat till att barnet fått diagnosen DMT1. De kände 

mycket oro och rädsla över barnets hälsa och de komplikationer som sjukdomen kan 

medföra. I resultatet framgick även att de flesta föräldrar tyckte att tiden då barnet nyligen 

blivit diagnoserat med DMT1 var den tid då vardagen kändes mest främmande.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) är diabetes en kronisk sjukdom som ingriper på livet på många 

olika sätt. Livet kommer behöva prioriteras om av sjukhusbesök, kost, fysisk aktivitet, 

provtagningar och planering, som enligt Socialstyrelsen (2018) är viktiga komponenter vid 

DMT1. För att kunna uppleva hälsa är balans och rytm i vardagen en viktig faktor enligt 

Ekebergh (2015a). Sjuksköterskan har som uppgift att erbjuda patienter möjligheter till att 

förbättra, återfå eller bibehålla sin hälsa. De ska även lära ut hur patienten ska hantera 
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hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning för att kunna uppleva bästa möjliga 

livskvalité. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ska förebygga ohälsa och främja 

hälsa hos patienter och anhöriga genom att planera, genomföra och utvärdera information 

och omvårdnadsinsatser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Resultatet visade att föräldrarna kände att de behövde få stöd och kunskap i hur det är att ha 

ett barn med DMT1. Dock kunde de ofta uppleva besöken på sjukhusen eller i primärvården 

som en stressande faktor med mycket oro. Relaterat till stressen de kände hade de ofta svårt 

att förstå all information de fick och lämnade ofta besöken med obesvarade frågor. Enligt 1 

§, kap. 3 i SFS (2014:821) är sjuksköterskan skyldig att informera om sjukdomen och 

hälsotillståndet. Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att 

mottagaren förstått och tagit till sig den (SFS, 2014:821). I resultatet framgick att föräldrarna 

upplevde sitt barns sjukdom som väldigt komplex och de hade svårt att förstå hur de skulle 

hantera den. SBU (2009) skriver att diabetes mellitus är komplext och kräver att patienten 

är införstådd i hur sjukdomen fungerar. Patienten måste balansera motion, läkemedel och 

kost för att undvika komplikationer. En förutsättning för att lyckas med detta är att patienten 

har rätt kunskap. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan genom hela 

vårdprocessen ska ge korrekt och tydlig information till patienten samt till anhöriga. 

Resultatet visade dock att föräldrarna inte kände att de fick den information de behövde. 

Detta ledde till att de kände sig otillräckliga och kände ovisshet när de inte förstod hur de 

skulle hantera sjukdomen på bästa sätt. Detta var förenat med oro och känsla av 

misslyckande. Enligt Socialstyrelsen (2018) är en viktig faktor för diabetesvården att 

patienterna får den vård de behöver av personal med rätt kompetens.  

 

Resultatet visade att det inte fanns några undantag eller någon dag föräldrarna fick vila från 

sjukdomen, vilket upplevdes påfrestande. Föräldrarna upplevde sig vara tvungna att 

överväga spontana aktiviteter som exempelvis familjeutflykter, för att kunna ta hänsyn till 

barnets behov. Många föräldrar upplevde även att de måste ändra på sin arbetstid eller byta 

karriär. Pimentel, Targa och Scardoelli (2017) skriver att livet drastiskt förändras för hela 

familjen när ett barn blir sjukt i DMT1. Något som lugnat föräldrarnas kontrollbehov och 

stressiga vardag präglat av oro och rädslor var att få noggrann och ingående utbildning om 

sjukdomen av kompetent vårdpersonal. Detta gjorde det lättare att acceptera sjukdomen och 

att anpassa sin vardag till den. Enligt Ayala och Murphy (2011) uppskattar föräldrar till barn 

som nyligen insjuknat i DMT1 att få stöd från sjukvården som gör att deras vård av barnet i 

hemmet blir enklare. De vill höra att sjukvården alltid finns där för dem även när de är 

hemma med barnet. De uppskattar att få höra uppmuntrande ord från sjukvården innan de 

åker hem från sjukhuset eller vårdcentralen. Enligt Kirby et al. (2018) ska sjuksköterskan 

uppmuntra patienten genom att ställa öppna frågor, bekräfta, reflektera tillsammans och 

sedan sammanfatta vad de kommit fram till.  

 

Enligt Nieuwesteeg et al. (2015) har föräldrar det övergripande ansvaret för sitt barn och 

dess sjukdom vid DMT1. Barnet behöver stöd från vuxna människor för att klara av sin 

vardag och skolgång. Resultatet visade att föräldrar kände ett stort ansvar över att sitt barn 

skulle uppleva hälsa och de kände oro inför barnets framtid. Föräldrarna litade inte på att 

personer i närheten klarade av att ta hand om barnet och sjukdomen, exempelvis 

pedagogerna på förskolan eller skolan. Thorstensson, Fröden, Vikström och Andersson 

(2015) skriver att sjuksköterskorna i skolor ska ha en kontinuerlig dialog med barnets 
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föräldrar och lärare. Dialogen ska innehålla exempelvis information till lärarna om DMT1 

och hur sjukdomen ska hanteras. Föräldrarna blev i studien inbjudna till skolan för att träffa 

personal från skolan för att diskutera barnets behov och hur de skulle lägga upp skolgången. 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde att det endast var de själva som hade kontroll på 

barnets blodsocker, vilket skapade stress. De upplevde att deras barns sjukdom var en 

stressfaktor och att det hela tiden fanns en underliggande nervositet över barnets välmående. 

Enligt Kelo, Eriksson och Eriksson (2013) är kunskap om sjukdomen och dess hantering 

något som är viktigt för att underlätta föräldrarnas vardag. Detta är viktiga delar som 

sjuksköterskan ska lära ut. Det innefattar kunskap om symtom, undersökningar och 

behandlingar. Detta för att familjen ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Den chock 

och emotionella bördan föräldrarna upplevde när deras barn fick diagnosen kunde lindras av 

att få lämpligt emotionellt stöd och uppmuntran (Kelo et al. 2013). 

 

Resultatet visade att stress, oro och andra negativa känslor kring sjukdomen var vanligt 

förekommande hos föräldrar till barn som har DMT1. De kände stress och rädsla relaterat 

till komplikationer, hypoglykemi samt stress relaterat till att alltid planera och ha kontroll. 

Resultatet kan i viss kontext som exempelvis emotionella aspekter och behov av stöd vara 

överförbart och likvärdigt med föräldrars upplevelse av att ha barn med en kronisk sjukdom 

generellt. Enligt Kelo, Eriksson och Eriksson (2013) kände även föräldrar till barn med 

epilepsi, astma eller allergi negativa känslor som rädsla, osäkerhet, panik, sorg, desperation 

och förnekelse när deras barn drabbades av kronisk sjukdom. Vissa föräldrar upplevde det 

svårt att förstå information, ställa frågor eller komma ihåg den informationen de fick. 

Gannoni och Shute (2009) styrker detta genom att skriva om hur föräldrar till barn med 

kronisk sjukdom ofta kände stress, oro för framtiden, samt behov av stöd. Enligt Ayala, 

Howe, Dumser, Buzby och Murphy (2014) upplevde föräldrarna till kroniskt sjuka barn att 

de kände stöd från vårdpersonalen när dem visade intresse och lyssnade på de känslor och 

tankar de hade som ofta handlade om rädslor och oro. 

 

Enligt Ekebergh (2015b) blir det en stor omställning i livet när någon i vår närhet blir sjuk. 

Vardagen flyter ofta på när hälsa upplevs, utan att det berör oss eller väcker några tankar. 

När vi själva eller någon i närheten blir sjuk kommer ofta en känsla av längtan till den vardag 

som var innan. Hälsa upplevs individuellt hos varje individ och varje situation är unik. Hälsa 

kan upplevas trots sjukdom och tvärtom (Ekebergh, 2015a). Eriksson (2014) beskriver att 

känslor av ohälsa kan framkomma trots frånvaro av objektiv sjukdom. I resultatet hade 

föräldrarna mycket negativa känslor relaterat till barnets sjukdom som kan vara kopplade till 

subjektiv ohälsa. Exempelvis oro, rädslor och stress. Känslorna kunde få vardagen och 

livsrytmen ur balans. Eriksson (2014) beskriver med hjälp av hälsokorset att en person kan 

befinna sig i olika tillstånd beroende på upplevd subjektiv eller objektiv hälsa/ohälsa.  

Resultatet handlade mycket om emotionella aspekter som föräldrarna upplevde relaterad till 

barnets sjukdom vilket kunde leda till känslor av ohälsa. Exempelvis känslor av 

misslyckande, rädslor och oro. För att patienten och anhöriga ska kunna uppleva hälsa trots 

främmande känslor som uppkommer vid sjukdom krävs det att sjuksköterskan ser hela 

patientens situation och lyssnar på funderingar och frågor som dyker upp (Ekebergh, 2015b). 

Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna upplevde skillnad på hur de upplevde sina 

känslor relaterat tills barnets sjukdom samt hur de upplevde sin egen hälsa efter att det gått 

ett år sedan barnet blev diagnostiserat. Detta hade med acceptans att göra, vilket de upplevde 

i större utsträckning när de fått stöd och kunskap om sjukdomen från vården.   
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Konklusion 

Föräldrar till barn med DMT1 upplever rädslor och oro för barnets hälsa och inför barnets 

framtid. Denna oro resulterar ofta i stress och förlust av spontanitet vilket ändrar hela 

familjens situation och vardag. Föräldrarna upplever stort ansvar kring sitt barn och dess 

sjukdom vilket leder till att de inte vågar överlämna ansvaret till någon annan utan att själv 

ha kontroll, exempelvis till skolan eller förskolan. Upplevelser av att vården ger otydlig och 

otillräcklig information resulterar i att föräldrarna känner ångest, ovisshet och otillräcklighet. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan med sin kompetens informerar och stödjer både barn 

och föräldrar för att förebygga ohälsa. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie ger förståelse kring föräldrars upplevelse av att ha barn med DMT1, vilket är 

till hjälp för sjuksköterskan som ska stödja och informera föräldrar. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har en förståelse för hur påfrestande och svårt det kan vara för föräldrarna att 

hantera sjukdomen för att kunna hjälpa dem. Resultatet av examensarbetet kan ge en ökad 

förståelse för hur föräldrar upplever situationen. 

 

Upplevelsen av negativa känslor samt behov av stöd från vården som föräldrarna till barn 

med DMT1 kände visade sig förekomma även hos föräldrar till barn med andra kroniska 

sjukdomar. Därför kan denna studies resultat vara överförbart och till hjälp för 

sjuksköterskor som ger stöd och kunskap till föräldrar med barn som har en annan kronisk 

sjukdom än DMT1. För vidare studier kan det vara av intresse att studera barnets egna eller 

hela familjens perspektiv för att få en bredare kunskap kring hur sjukdomen kan påverka en 

familj.  
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Bilaga 1. Granskningsmall.  

 

- Finns det ett tydligt problem formulerat?  Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? - 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? - Finns det 

någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?  

- Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

- Hur är metoden beskriven?  

- Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

- Hur har data analyserats?  

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

- Vad visar resultatet?  

- Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

- Vilka argument förs fram?  

- Förs det några etiska resonemang?  

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

- Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, exempelvis vårdvetenskapliga antaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Sökhistorik.  

 

Databas 

Datum  

Sökord  Antal träffar  Lästa titlar  Lästa 

abstrakt  

Valda artiklar   

CINAHL  

  

2019-01-31  

Parent AND young 

children AND type 

1 diabetes  

137  137  20  2  

CINAHL  

  

2019-02-16  

Parent AND 

experience AND 

caring AND Child  

AND Type 1  

Diabetes  

22  22  3  1  

MEDLINE  

  

2019-02-01  

paediatric AND 

diabetes AND 

parents AND 

experience  

40  40   7  2  

CINAHL  

  

2019-02-01  

diabetes  

AND parents AND 

child AND stress  

165  165   10  2   

  

CINAHL  

  

2019-02-01  

hypoglycemia AND 

child AND parent* 

AND experience  

34  34   6  2  

  

MEDLINE   

  

2019-01-28  

type 1 diabetes  

AND parent* AND 

child* AND fear  

96  96  14  2  

  

MEDLINE   

  

2019-01-30  

parent AND 

experiences AND 

Type 1 Diabetes  

AND young people  

19  19  3  1   

  

MEDLINE   

  

2019-02-04  

child AND with 

type 1 diabetes  

AND study AND 

parents’ AND 

experiences  

171  171  11  3  

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelmatris.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


