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I Sverige insjuknar varje år ca 600 ungdomar i åldrarna 0-14 år i diabetes typ 1. Antalet 
ungdomar som insjuknar i diabetes typ 1 ökar kontinuerligt. Föräldrar, anhöriga och barn 
måste lära sig leva med sjukdomen och framförallt försöka anpassa vardagens liv utifrån de 
nya villkor som sjukdomen medför. För att möjliggöra denna anpassning bidrar sjukvården 
med viktig kunskap och vård under hela sjukdomstiden men kanske speciellt under debuten av 
sjukdomen. Denna studies syfte var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar av vård av barn 
på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. En kvalitativ metod med en 
fenomenografisk ansats användes för att beskriva variationer och uppfattningar hos 
sjuksköterskorna. Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Resultatet beskriver 
sjuksköterskans uppfattning i tre kategorier: information, frågor och utslussning. Resultatet 
visar att sjuksköterskorna noterar problem och brister i den information som hanteras. De 
uppfattar att anpassningen till vardagen är viktig och att sjuksköterskorna har en viktig roll i 
denna handledning. Kunskapen från denna studie visar att det är viktigt att se barnet 
tillsammans med familjen. Den visar också värdet av en god uppföljning. 
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Approximately 600 young people in the ages 0-14 years get diagnosed with diabetes mellitus 
type 1 in Sweden each year. The numbers of young people that get diagnosed with diabetes 
mellitus type 1 increase continuously. In connection with the diabetes debut, the entire family 
is affected. Parents, relatives and children must learn to live with the disease and above all, try 
to adapt the everyday existence on the basis of the new conditions that comes with the disease. 
To make this adaptation possible, the healthcare contributes with important knowledge and 
care, especially during the diseases debut. The aim of this study was to describe the nurse's 
way of experiences about care of children on hospitals in connection with the child's diabetes 
debut. A qualitative method and a phenomenographic approach were used in order to describe 
variations and ways of experience at the nurses. Data collection occurred during interviews. 
The result describes the nurse's way of experience in three categories: information, questions 
and the way out of the hospital. The result shows that the nurses notice problems and scarcity 
in the information they handle. They saw that the adaption to the everyday is important and 
that the nurses have an important role in this guidance. The knowledge from this study shows 
that it’s important to see the child together with the family. It also shows the value of good 
follow-up. 
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INLEDNING 

Sjukdomen diabetes mellitus har varit känd sedan 1550 år före Kristus. Egyptiska hieroglyfer 
från denna tid beskriver symtomen vid diabetes. På grund av den ökade mängden socker i 
urinen kunde diabetes mellitus diagnostiseras genom att smaka på urinen. Var urinen söt 
kunde diagnosen fastställas (Hanås, 2005). 
 
Diabetes mellitus klassificeras in i 4 grupper (se tabell 1).  
 
Tabell 1 Klassificering av Diabetes Mellitus 

 
Klass  Specifik typ Patologi 
A Typ 1-diabetes Beror på β-cellsdestruktion som vanligen leder till absolut 

insulinbrist. Delas in i autoimmun eller idiopatisk. 
 

B Typ 2-diabetes Det finns flera orsaker till sjukdomen. Det sträcker sig från 
dominerande insulinresistens med relativ insulinbrist till 
dominerande insulinsekretionsdefekt med eller utan 
insulinresistens. 
 

C Andra specifika typer Genetiska defekter i betacellsfunktionen, genetiska defekter i 
insulinets verkningsmekanismer, sjukdomar i exokrina pankreas, 
endokrina sjukdomar, diabetes mellitus orsakad av läkemedel 
eller kemiska ämnen, infektioner, ovanliga former av immun-
medierad diabetes mellitus, genetiska syndrom som ibland har 
samband med diabetes mellitus. 
 

D Graviditetsdiabetes (GDM) Under graviditet minskar normalt den perifera 
insulinkänsligheten. Vissa kvinnor kan inte kompensera detta 
med ökad insulinproduktion och får då s.k. graviditetsdiabetes. 

 

Not. Data i tabellen är hämtade från ” Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus - 
Version för hälso- och sjukvårdspersonal” av Socialstyrelsen, 1999, Stockholm. 
 
År 2000 var prevalensen (antal nyinsjuknade) i diabetes mellitus globalt 2,8 % av 
befolkningen. Detta motsvarar 171 miljoner människor. Dessa siffror beräknas öka till 4,4 % 
år 2030. Det skulle innebära att 366 miljoner människor har diabetes år 2030 (Wild, Roglic, 
Green, Sicree, & King, 2004). I Sverige fanns år 2005 ca 300000 människor med diagnosen 
diabetes mellitus (Socialstyrelsen, 2005). I Skaraborg insjuknade 3,2 % ± 0,08 år 1995, 
motsvarande 8960 ± 133 människor (Berger, 2006). Mellan åren 1991 och 2005 insjuknade i 
genomsnitt 0,25 %, motsvarande ca 728 människor av befolkningen i Skaraborg varje år. 
Dessa siffror anses stämma med övriga Sverige och innebär således att ca 23816 människor 
insjuknar varje år i riket (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Av samtliga barn upp till 14 års ålder insjuknar varje år ca 0,04 %. Enligt siffror från 
Statistiska centralbyrån [SCB] (2007) fanns den 31 december 2006 i Sverige drygt 1,5 
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miljoner människor i åldrarna 0-14 år. Dessa siffror visar att ca 600 människor upp till 14 års 
ålder insjuknar i diabetes varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 2005). 
 
De nationella målen med diabetesbehandling är att ge barnen god kvalitet på livet. Det innebär 
dels att barnen skall var fri från direkta symptom. Det innebär också att barnen inte skall få 
några komplikationer av sin diabetes senare i livet. Diabetes mellitus typ 1 drabbar ofta unga 
människor och kallades förr för barndiabetes. Typ 2 drabbar oftast äldre och kallades förr 
åldersdiabetes. Behandlingsmässigt sett skiljer sig de två typerna från varandra (Skafjeld, 
2002).  
 
Typ 1-behandling handlar om att skapa balans i barnens blodsocker. Obalansen har tidigare 
uppstått p.g.a. minskad mängd eller total brist av insulinproducerande celler. Att åter skapa 
balans innebär därför - ge rätt mängd insulin för att hålla blodsockret på rätt nivå. Detta 
uppnås genom att ställa in doserna för varje individ och genom att ge information och 
utbildning avseende hur blodsockret förändras i livets olika skeenden. Exempelvis fysiskt 
arbete som ökar insulinupptaget i underhudsfettet vilket sänker nivån på blodsockret i ökad 
utsträckning. Typ 2-behandling handlar också om att skapa balans i kroppens blodsocker. 
Obalansen hos en typ 2-diabetiker beror på ökad insulinresistens eller minskad 
insulinfrisättning. Detta kan vara sekundära komplikationer av exempelvis fetma. Genom att 
informera barnen om vikten av rätt kost och rätt motion kan blodsockernivåerna balanseras 
och ligga på rätt nivå. Vissa patienter behöver minska insulinresistensen eller öka 
insulinfrisättningen med hjälp av läkemedel. Vid typ 2-diabetes finns både perorala läkemedel 
och injektioner. (Skafjeld, 2002; Grefberg & Johansson, 2003). 
 
När barn och ungdomar får diabetes mellitus diagnostiserad är det ofta diabetes mellitus typ 1 
som drabbar dem. Barn och ungdomar kan få diagnosen diabetes mellitus typ 2 men i Sverige 
är det typ 1 som är den vanligaste formen (Hanås, 2005). 
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BAKGRUND 

Grunderna i diabetesvården 
Diabetes mellitus typ 1 (fortsättningsvis kallad diabetes) uppkommer då betacellerna i 
Langerhans öar gradvis förstörs. Dessa celler bildar normalt hos en frisk människa insulin som 
hjälper till att föra ut sockret från blodomloppet till celler utanför blodomloppet. När 
betacellerna förstörs minskar insulininsöndringen och blodsockernivån ökar. Anledningen till 
att betacellerna förstörs kan vara antingen systematisk eller idiopatisk. Det vill säga det 
innebär att kroppens eget immunförsvars bildar antikroppar mot de egna betacellerna eller att 
det kan finnas an ännu icke känd anledning. Behandlingen av diabetes innebär medicinering 
med insulin. Insulin kan administreras som subkutan injektion eller som subkutan infusion 
(Grefberg & Johansson, 2003). 
 
Målet vid behandling av diabetes hos barn och unga är förutom de nationella målen även att 
försäkra att barnet får en normal tillväxt och utveckling. Under puberteten krävs extra och 
noggrann insulindosinställning. Rätt insulindos är viktig för att förhindra återhållen tillväxt 
hos barnet (Hanås, 2005). 
 
Den övergripande inställningen till diabetesbehandling består av tre hörnpelare: insulin, 
motion och kost (Hanås, 2005). 
 
Att motionera är en viktig del i diabetesbehandlingen. Ökad fysisk aktivitet minskar 
insulinresistensen och ger därför ökad verkan av det insulin som finns i kroppen. Motion ses 
också som viktig då det är bra för alla människor att röra på sig (Referensgruppen för 
diabetesvård i Skaraborg, 2005). 
 
Kosten är något som alltid diskuteras vid diabetesdebuten. En missuppfattning kan vara att 
diabetesdebuten innebär slutet med allt det goda. En viktig del vid denna tidpunkt är att ge 
information om att det är familjens vanor som skall bibehållas. Det innebär att de skall äta som 
de tidigare gjort. Det är viktigt att hålla en god balans mellan kost och given mängd insulin. 
Det är också viktigt och att veta vad som händer med blodsockret i olika skeenden. Yngre barn 
har ofta en livlig uppväxt med skiftande fysisk aktivitet. Detta innebär att de kräver ett högt 
energiintag. Barnen måste äta ordentligt och samtidigt kontrollera att blodsockret hålls på en 
så jämn nivå som möjligt. Sjukdomen i sig och vården av sjukdomen skall inte hämma barnets 
tillväxt. Det gäller också att skapa en regim inom familjen angående godis, chips, läsk och 
liknande mat (Thors Adolfsson & Järvi, 2006; Skafjeld, 2002). 
 
Tonåringar kan lätt hamna i en konflikt mellan vad föräldrarna vill och vad de själva vill. De 
måste själva få ökad kunskap om kost, motion och insulin. De skall själva ansvara för sin 
sjukdom och sitt liv. I samarbete mellan vårdpersonal och föräldrar är det bra att skapa både 
kortsiktiga och långsiktiga mål. Dessa mål kan diskuteras mellan parterna och informationen 
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är viktig i denna del då ungdomarna behöver vägledning inför sitt fortsatta liv med sjukdomen 
(Thors Adolfsson & Järvi, 2006; Skafjeld, 2002). 
 
Ludvigsson (1987) har formulerat om de tre hörnpelarna till insulin, kärlek och omvårdnad. 
Detta då diabetes är en bristsjukdom där diabetikern ersätter det som saknas – insulin. Kärlek 
och omvårdnad är ytterligare faktorer som ingår i barnets behov. Den nuvarande vården vill 
alltså frångå den tidigare regimen där kost och motion var en viktig del. Ludvigsson anser att 
omvårdnaden är viktigare. Hanås (2005) vill också tillsätta ytterligare en stöttepelare – 
kunskap. Han anser att ”själv är bäste dräng”. När barnen skaffar sig stor kunskap om sin 
sjukdom kan han/hon aktivt hantera situationer då exempelvis fördomar farmträder från 
människor runt omkring dem. När kompisar och människor i ens omgivning tror saker om en 
som barn eller saker om ens sjukdom kan den med stor kunskap tillrättavisa och förklara hur 
det står till. Det egna engagemanget är viktigt för den som är diabetiker. Sjukdomen följer en 
hela livet och det gäller att i ett tidigt skede ta ställning till om det är diabetesbehandlingen 
som styr livet eller om det är barnen som styr diabetesbehandlingen. 
 
När barnen vet mer om sin sjukdom finns också möjligheterna att fuska ibland. Med fuska 
menas här att barnen frångår den normala strategin för en kort stund. Det kan handla om att 
exempelvis åka på ett födelsedagskalas. I stället för att vara tvungen att äta en sockerfri tårtbit 
så får barnet vara med i gemenskapen och äta samma tårta som alla andra. Det handlar om att 
frångå den normala vardagen och tillåta sig att ligga högre i blodsocker för en dag. Det kan 
också handla om att barnen utför extra mycket fysisk aktivitet som till exempel vid semester, 
utflykter och liknande. Vid dessa tillfällen är det viktigare att se till att blodsockret inte sjunker 
för lågt utan då kan det vara tillfälle att låta blodsockret ligga högre istället (Hanås, 2005). 

Riktlinjer för diabetesvården 
De nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 1999) som socialstyrelsen gett ut rekommenderar 
att nydebuterade diabetiker i barn och ungdomsåren skall behandlas med specialistvård inom 
barndiabetologi vid barn- och ungdomsmedicinska kliniker. Detta gäller även ungdomar i 
åldrarna 15-18 år. 
 
Omedelbart i anslutning till debuten är det viktigt att barn och anhöriga kommer i kontakt 
med, och får prata med läkare och sjuksköterska. Under den fortsatta vården skall ett 
specialistteam med väl integrerad kunskap finnas till hands. Teamet skall ha en 
personalkontinuitet och omfattas av: läkare, sjuksköterska, dietist, kurator och psykolog. 
Under hela vårdtiden skall denna personal finnas till hands då stötting behövs (Socialstyrelsen, 
1999; International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, 2000). 
 
Den diabetesansvarige läkarens roll är att ansvara för att kraven på god vård uppfylls. Läkaren 
kan delegera en del av det organisatoriska ansvaret på diabetessköterskan. Läkaren har dock 
ansvaret för vart enskilt barn. Läkarens roll är också att agera som förbindelse med andra 
specialistläkare som barnen kan ha behov av att träffa (International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes, 2000). 
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Den diabetesansvarige sjuksköterskans (i dagligt tal kallad diabetessköterska) roll är som 
spindeln i nätet. Diabetessköterskan skall agera som länken mellan läkaren och 
diabetesansvariga på vårdavdelningen. Han/hon skall också ha god kunskap om övriga 
deltagare i diabetesteamet. Diabetessköterskan agerar kontaktperson åt barnen och skall ha 
hög tillgänglighet vad gäller oplanerade kontakter med barnen. En huvuduppgift är den rent 
organisatoriska vad gäller utbildning och information till barn, anhöriga och i vissa fall skola, 
dagis eller liknande. Diabetessköterskan ansvarar för hjälpmedel och att remisser till 
ögonfotografering sköts. Registrering till Skaraborgs diabetesregister ingår också i 
arbetsuppgiften (Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg, 2005; International Society 
for Pediatric and Adolescent Diabetes, 2000). 
 
Övrig personal som diabetesbarnen kommer i kontakt med är bl.a. dietist, fotterapeut, kurator, 
psykolog. Inom barnmedicin ingår även kontakter med lekterapi (Referensgruppen för 
diabetesvård i Skaraborg, 2005). 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns studier som beskriver sjuksköterskans uppfattningar av vård av barn och föräldrar på 
sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. De kommer uteslutande från USA, 
Storbritannien eller Australien. Svenska studier saknas dock. Här nedan följer en beskrivning 
av de valda artiklarnas innehåll. 
 
I en engelsk studie gjord av Gillibrand, Taylor och Hughes (2004) beskriver sjuksköterskor sin 
uppfattning om diabetesvården relaterat till de nationella riktlinjer som finns beskrivna. I 
studien framkommer att sjuksköterskorna känner sig som en del en större organisation inom 
vården. Sjuksköterskorna ingår i ett team som vårdar barnen. Studien visar att den viktigaste 
uppgiften som sjuksköterska anses vara att utbilda barnen. Ett hinder som beskrivs för att 
utbilda barnen är avsaknad av informationsmaterial. De saknar också alternativa sätt att 
utbilda och informera på som exempelvis videofilmer eller datoriserad information. 
Sjuksköterskorna ansåg att riktlinjerna gav dem möjlighet att kvalitetssäkra den vård de gav 
till barnen. Sjuksköterskorna använde sig av diabetesregister som också ansågs vara till hjälp i 
vården av diabetiker. Detta arbete beskrivs dock som tidskrävande och medförde att 
sjuksköterskan fick jobba extra för att färdigställa registren. I studien Gillibrand et al. (2004) 
beskrivs också andra problem som sjuksköterskan upplever vid vård av diabetiker. Problem 
som beskrivs är bland annat brister vid kommunikation mellan vårdpersonal som innebär att 
initieringen av vård försenas. Sammanfattningsvis menar författarna att brist på 
informationsmaterial, dåliga kunskaper hos personalen, barnets oförmåga att följa 
rekommendationer och bristande motivation innebär mindre effektiv vård. Utöver dessa 
problem finns språksvårigheter som gör att det är svårt att kommunicera med barnen och 
vården kan således försämras på grund av detta. 
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I en annan studie av McDonald, Tilley & Havstad, (1999) beskriver sjuksköterskor vad de 
uppfattar som de mest omfattande problemen vid vården av diabetespatienter. Detta beskrivs 
utifrån tre kategorier: problem som uppstår vid vård av patienter, problem som uppfattas av 
patienter eller anhöriga, sjuksköterskans förslag på åtgärd för att lösa problemet. 
Sjuksköterskor uppfattar att det största problemet vid vård av diabetiker är om barnen 
accepterar behovet av livslång vård eller inte. Dessutom uppfattar sjuksköterskorna att behovet 
av utbildning av patienter och anhöriga är ett stort problem. Sjuksköterskorna beskriver 
utbildning av patienter och sjuksköterskor samt kontinuerlig uppföljning av patienter som en 
möjlig väg att skapa en bättre vård och minska komplikationerna på sikt hos patienterna 
(McDonald, Tilley & Havstad, 1999). 
 
Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 innebär för familjen många möten med 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskans uppfattning av detta beskrivs i en studie gjord i Nya 
Zeeland författad av Dickinson, Smythe och Spence (2006). Barnet och de anhöriga skapar i 
dessa möten relationer till många olika människor. I dessa relationer har vårdpersonalen en 
betydande roll. Familjen agerar som spindeln i nätet och de måste skaffa sig kontroll för att 
kunna se hela bilden i vårdkedjan. De måste ta ställning både till sjukdomen och till den 
personal som de möter i vården. Det är viktigt att sjuksköterskan kan möta barnens och 
anhörigas behov i den specifika vårdsituationen. Varje individ har ett eget behov och 
sjuksköterskan måste möta behovet för att kunna skapa en bra relation. När sjuksköterskan 
hittar den perfekta rollen för just den familjen skapas en bra relation. Sjuksköterskorna 
uppfattar att barn och anhöriga tar avstånd och agerar misstänksamt då relationen inte är bra 
mellan personal och familj. Dickinson et al. (2006) menar att det viktiga är att finna varje 
individs ”spindelnät” och att utgå från den situation barnen och dess anhöriga befinner sig i. 
Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar som en kompanjon som hjälper familjen inom vården. 
 
Bruce och Ritchie (1997) beskriver hur sjuksköterskor uppfattar sin delaktighet i vården av 
hela familjer. Fenomenet familjecentrerad vård innebär ett tankesätt där hela familjen vårdas. 
Detta är viktigt, särskilt hos kroniskt sjuka barn som oftast blir inlagda på sjukhus under längre 
tid. Sjuksköterskorna uppfattade att de inte utförde alla de uppgifter som de ansåg sig behöva 
göra i den familjecentrerade vården. Informanterna ansåg att trots att de visste vad de skulle 
göra så fanns det motstridiga element i vården. Det kunde exempelvis röra sig om sjukhusets 
möjligheter att erbjuda familjecentrerad vård, sjuksköterskans förmåga eller sjuksköterskans 
uppfattning om sin roll i vården. Studien visar att sjuksköterskans roll ändrades då en hel 
familj vårdas. Deras tidigare roll som sjuksköterska kan vara olik den nya roll de får vid 
familjecentrerad vård. Detta kan då anses vara orsaken till att en del sjuksköterskor ser brister i 
den vård de ger. 
 
I en Australiensk studie av Ford & Turner (2001) beskrivs sjusköterskans uppfattningar och 
upplevelser vid vård av inneliggande barn och ungdomar med särskilda behov. 
Sjuksköterskorna beskrev att de fick en särskild relation till de kroniskt sjuka barnen. De lärde 
känna barnen så pass väl att de ibland gjorde saker de inte skulle gjort i normala fall. De 
lämnar till exempel ut sig själva mer för dessa barn och föräldrar. Sjuksköterskorna kände sig 
också privilegierade över att dela familjernas erfarenheter under vårdtiden. Sjuksköterskorna 
upplevde att de måste visa föräldrarna vilka de är, inte bara som professionell personal, utan 
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också som människor. I mötet mellan sjuksköterskorna och barnet samt de anhöriga kunde 
problem uppstå om inte de anhöriga ansåg att barnet behandlades likadant som de själva skulle 
gjort. Med brist på tid som ett annat problem kunde detta skapa frustration hos sjuksköterskan. 
Sammanfattningsvis menar studiens författare att genom diskussion av uppkomna problem 
samt diskussion av de sätt som sjuksköterskorna hanterar problemen på uppnår de den värme 
och styrka, den humanitära grund som krävs för att vårda barn och anhöriga. 
  
Tidigare studier beskriver sjuksköterskans roll vid vård av diabetespatienter och vård av barn. 
Det är viktigt att veta sin roll då sjuksköterskan vårdar kroniska patienter. De ligger ofta inne 
under en längre tid och behovet av vårdpersonal är stort under de inledande dygnen. Genom 
att veta sin roll och genom att skapa en bra relation med patienter kan sjuksköterskan skapa en 
bra förutsättning för god vård av kroniska patienter. 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 1 drabbar många barn och ungdomar. En stor del av sjukhusvården inträffar då 
sjukdomen debuterar. Diabetesvårdens utformning baseras på de riktlinjer som framställs. 
Vården bedrivs genom att handleda, undervisa och informera barn och anhöriga om 
sjukdomen. För att kunna handleda en barn krävs en god relation mellan sjuksköterska och 
barn. Hur uppfattar då sjuksköterskan sin del i diabetesvården i Sverige? Svenska studier 
saknas men behovet av att beskriva sjuksköterskans uppfattning i detta ämne finns. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på sjukhus i 
samband med barnets diabetesdebut. 

METOD 

Val av metod 
För denna studie valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna bestod av en 
öppningsfråga, tre huvudfrågor samt flertalet följdfrågor som användes för att informanten 
skulle få fler möjligheter att svara på huvudfrågorna. Under intervjuerna användes en 
intervjuguide (Bilaga 5) för att säkra innehållet i intervjufrågorna. För att beskriva 
sjuksköterskans uppfattning valdes en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska 
ansatsen ansågs bäst lämpad då studien vill framhäva individens uppfattning på ett öppet och 
beskrivande sätt (Kvale, 1997). Fördelar med en fenomenografisk metod är förmågan att 
beskriva andra människors uppfattningar. När det gäller fenomenografi finns inga felaktiga 
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eller olämpliga svar utan det är de tillfrågade själva som utifrån sin erfarenhet och förståelse 
berättar om sin uppfattning om fenomenet. Fördelar med intervjuer är att data som registreras 
kan innehålla mycket information. Denna information blir mycket nyanserad och författaren 
kan få nya tankar om fenomen som inte tidigare framkommit (Uljens, 1989). 

Urval 
Då syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på 
sjukhus i samband med barnets diabetesdebut valdes sjuksköterskor som lämpliga 
informanter. Han/hon bör jobba med vård av barn med diabetes. På en barnavdelning inom 
Västra Götalandsregionen fanns fyra stycken sjuksköterskor som hade ansvar för barn med 
diabetes. Dessa sjuksköterskor tillfrågades. Alla tackade ja till att delta i denna studie. De 
arbetade på två olika avdelningar: en vårdavdelning samt en dagvårdavdelning. Informanterna 
var kvinnor i åldrarna 26 till 51 år. De hade erfarenhet av att jobba med barn med diabetes 
mellan 1 och 22 år. 

Etisk bedömning 
De grundläggande kraven på denna studie var kravet på muntlig och skriftlig information och 
kravet på muntligt och skriftligt samtycke (Bilaga 1-4). Intervjuerna var frivilliga och 
informanten kunde när som helst avbryta intervjun utan att motivera varför. Informanterna 
förblev anonyma och all data avidentifierades vid transkriptionen. Efter studiens slut raderades 
alla ljudfiler. 
Studien tog ställning till riktlinjerna för etisk värdering av medicinsk humanforskning 
(Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Framförallt de grundläggande 
principerna: 
 

• Respekt för personer 
• Godhetsprincipen 
• Principen att inte skada 
• Rättviseprincipen 

Datainsamling 
Intervjuarbetet startade med att ett brev (Bilaga 1) lämnades till verksamhetschefen för barn- 
och kvinnosjukvård. Författaren valde att informera verksamhetschefen om kommande studie 
eftersom verksamhetschefen bör få reda på vad som händer i verksamheten samt säkerställa att 
studien inte stred mot någon av verksamhetens regler. Verksamhetschefen delegerade 
uppgiften till enhetscheferna. Breven lämnades till enhetscheferna för vårdavdelningen samt 
dagvårdavdelningen. Efter muntligt och skriftligt samtycke (Bilaga 2) från de båda cheferna 
lämnades brev (Bilaga 3) till de fyra sjuksköterskorna från urvalet. Efter muntligt och skriftligt 
samtycke (Bilaga 4) från dessa sjuksköterskor bestämdes datum och tid för intervjuer. 
Informanterna fick själva bestämma vart intervjuerna skulle äga rum. 
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Intervjuerna genomfördes på avdelningarna enligt överenskommelse och varade mellan 22 och 
30 minuter. Innan intervjun startade gick intervjuaren genom syftet med studien samt 
informerade informanten återigen om att intervjun var frivillig och att de när som helst fick 
avbryta intervjun utan motivering. Intervjuerna spelades in på elektronisk media i .wav- 
format. 

Analys av data 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Analysen genomfördes inspirerat av Larssons (1986) 
metodbeskrivning. I den första fasen lästes utskrifterna igenom upprepade gånger för att 
bekantgöra och skapa ett helhetsintryck av data. I den andra fasen lästes utskrifterna igenom 
för att identifiera meningsbärande enheter. Dessa enheter omvandlades till underkategorier. 
Slutligen lästes och studerades den underliggande informationen i varje underkategori. 
Underkategorierna sorterades sedan in i övergripande kategorier. För att hitta ytterligare 
meningsbärande enheter lästes texterna och stycken med särskilda likheter eller särskilda 
olikheter registrerades. Dessa jämfördes mot varandra för att om möjligt hitta andra fakta i de 
olika underkategorierna. Citat från intervjuerna valdes ut och sorterades till underkategorierna 
för att exemplifiera en helhet.  

RESULTAT 

I analysen av intervjuerna återfanns 3 stycken kategorier; information, frågor och utslussning. 
I tabell 4 redovisas funna kategorier samt underkategorier. 
 
Tabell 4 Resultatöversikt - kategorier och underkategorier 

 
Kategori Underkategorier 
Information Informationspärm 

Att ta emot information 
Att ge information 
 

Frågor Vid sjukdomsdebuten 
Efter sjukdomsdebuten 
 

Utslussning Byta från sjukhusets trygghet till hemmet 
Familjens backup 

Information 
Vid insjuknandet sker mycket under en kort tid. Barn och anhöriga blir inlagda på sjukhus och 
behandlingen startar omedelbart uppe på avdelningen. Både barn och anhöriga hamnar ofta i 
en viss chock och försöker ta till sig den information de får under sjukhusvistelsen. 
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Sjuksköterskans uppgift blir förutom den rent medicinska att ge information. Informationen 
måste väljas utifrån hur barn och anhöriga mår och utifrån deras tidigare kunskaper. 

Informationspärm  

Informationen som ges återfinns i en pärm som varje barn får vid sjukhusvistelsen. Den 
pärmen följer barnet under hela vistelsen. I denna pärm finns bl.a. information om hjälpmedel, 
viss beskrivning av sjukdomen, information om kost samt kontaktuppgifter. Denna pärm fylls 
kontinuerligt på då information lämnats till barn och anhöriga. Informanterna uppger att de har 
kunskap om vilken information de skall lämna men att det kan finnas svårighet i att veta när 
den skall lämnas. 
 
”… och nåt som är nytt nu då… nytt från ett år tillbaka är ju den här informationspärmen som 

alla skall ha när de få diabetes. Den innehåller runt 20 flikar som man fyller på allt eftersom 

med informationsblad och liknande”. 
 
”Vi läser ju den här pärmen med barnen. Och om dom vill kan dom alltid gå tillbaka och läsa 

i pärmen om det är nåt dom undrar. Den är faktiskt jättebra”. 

Att ta emot information 

Anhöriga och barn är enligt informanterna ofta i ett tillstånd då informationen inte alltid når 
fram på ett önskvärt sätt. Det finns svårigheter i att veta om informationen når fram. 
 
”Och sen är det mycket att man upprepar då, man får... gå igenom information och där har 

man också en stor del. Det som dom... dom kanske har fått genomgånget får man gå igenom 

igen och igen och igen…”. 

  
Kunskapen att det kan vara svårt att ta till sig information som anhörig och förälder finns hos 
informanterna. Barnen har precis fått diagnos på en kronisk sjukdom som de kanske inte alltid 
vet vad den handlar om. Det kan finnas tillfällen då informationen måste minskas ned till det 
mest nödvändiga för stunden. 
 
”… och dom  flesta, kan man väl säga... är väl ganska chockade när dom kommer och kan ju 

inte ta emot så mycket information dom första dygnen. En del har väl haft tanken diabetes men 

många har inte ens haft det, utan dom söker för nån urinvägsinfektion eller nåt liknande när 

dom kommer hit…”. 

 

”Några patienter kanske har diabetes i släkten… eller kompisar och så. Då vet dom ju redan 

en del och har kanske andra frågor.” 

 
Informanterna uppfattar att det i vissa åldrar finns föräldrar som kan ha svårighet att ta emot 
informationen då de exempelvis har en vuxen tonåring som insjuknar. De anser att tonåringen 
själv ska ta ansvar och tar inte till sig informationen. 
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”… och är det större tonåringar kan det ju ibland vara så också att dom tycker... att 

föräldrarna tycker att... det är barnet som ska ha informationen men det tycker jag att det är 

viktigt att även föräldrarna får information för även om du har en tonåring så är de inte redo 

för att ta hela ansvaret själva även om dom sköter det mer praktiska själva så behöver dom ju 
ha stötting från föräldrarna för att fixa det här”. 

Att ge information 

En av informanterna uppger att hennes uppfattningar om informationen är att det kan finnas 
brister i vilken information som lämnats. Det är flera sjuksköterskor som arbetar på 
avdelningen och ibland blir det upprepningar då flera personer lämnar samma information om 
och om igen. En annan faktor i informationen är att sjuksköterskor lämnar samma information 
på olika sätt. Olika personligheter speglar informationen på olika sätt. 
 
”Alltså, vi ger ju samma information fast vi säger det på olika sätt… vi är ju olika… och 

föräldrarna uppfattar det ju olika med”. 
 
Informanterna berättar att de är fler som delar på att förmedla informationen. De jobbar i ett 
diabetesteam där varje medlem i teamet har sin del att informera om. Ofta blir det 
upprepningar mellan olika medlemmar men det ses bara som en fördel. Informanterna känner 
att andra medlemmar i teamet ibland inte får så stor kontakt med barnen då de träffar dem 
under korta stunder. Därför finns det mycket information som måste ges under resterande tid 
till barn och anhöriga. Den informationen kommer från sjuksköterskan på avdelningen. 
 
”Alla som kommer och informerar, det är från teamet, och så kommer diabetessköterska, och 

dietist och sånt där… träffar dom ju så korta stunder så då blir ju en stor del dom som hela 

tiden arbetar med det, att man fångar upp vad det är som dom behöver hjälp med”. 

 
Mycket information som ges handlar om rent praktiska saker. Informationen ges under den tid 
som barnet ligger inne och berör mycket om vad som kan hända och hur kroppen reagerar. 
 
”Hur dom rent praktiskt ska göra när dom får en känning, vad gör man för att åtgärda detta 

så att det inte ska bli en känning igen och... jaa... om ketoacidos om vad som händer om... man 

blir sjuk, vad du ska göra då och... alltihop det här egentligen... allt går vi ju inte igenom här 

men under de tre veckorna som de ligger inne så ska de ha fått en grundinformation om det 

mesta som de kan träffa på.”. 

Frågor 
Informanterna stöter på många frågor under barnens sjukhusvistelse. Diabetessjukdomen i sig 
innebär många frågor då sjukdomen innefattar ändrad livsstil för många barn. Frågorna som 
föräldrarna har kommer i olika omgångar och handlar om olika saker under den process som 
pågår då barnet blir inlagt på sjukhus. Olika människor har också olika behov av att fråga 
enligt informanterna. 
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Vid sjukdomsdebuten 

Informanterna beskriver frågorna som kommer direkt vid inläggning som undringar eller 
funderingar om hur det kunde bli som det blev, varför det drabbar dem eller vad de kunde ha 
gjort annorlunda. Dessa frågor ses som en del av chocken anhöriga och barn hamnar i vid 
sjukdomens debut. Många frågor som ställs till informanterna handlar om hur det fortsatta 
livet kommer se ut. Andra frågor informanterna får ta emot handlar om mat, träning, jobb 
relationer mm. Kanske inte så mycket om hur sjukdomen fungerar eller hur vården ser ut utan 
just vad som kommer hända i framtiden. 
 
”Framför allt tycker jag det är viktigt att betona att det inte är nåt som dom gjort själva för att 

det ska bli så här eller att de kunde gjort nåt för att inte få diabetes... de ska liksom inte 

skuldlägga sig själva på nåt vis. Liksom att jag har ätit så mycket godis eller si eller så. Det 

kan ju finnas sådana tankar bakom liksom också. Man får kolla hur de själva tänker och så... 

vad dom har med sig…”. 

Efter sjukdomsdebuten 

Efter ett tag kommer fler frågor upp om bl.a. hjälpmedel och om hur kroppen fungerar och 
svarar på läkemedel. Informanterna får frågor som visar på större kunskap från barn och 
anhöriga. De uppfattar att barn och anhöriga ”landar” efter ett tag på sjukhuset. De inser att 
sjukdomen finns där och vill lära sig mer om hur den fungerar. Till en början kanske inte 
informationen kommer fram utan personalen får återigen informera om vad som händer och 
sker i kroppen. 
 
”Många börjar ju fatta vad som händer efter ett tag och då kommer ju frågorna om hur de 

kan göra för att ändra vissa saker och sånt. Det är ju inte alltid det är rätt tid att börja med 
det… men ändå, frågorna finns ju där.” 

Utslussning 
Vården på sjukhuset ser väldigt strikt ut. Under intervjuerna kommer fakta fram som tyder på 
att genom att hålla strikta tider och strikta insulindoser så ställs doser och värden in för att få 
en stabil medicinering. Flera av informanterna menade att detta är något som krävs för att 
ställa in doserna men att det ofta skiljer sig mycket från det liv barnet och de anhöriga har 
hemma. De tyckte att anpassningen till vardagen kan bli svår för en del barn. 

Byta från sjukhusets trygghet till hemmet 

Informanterna uppfattar att barnen känner sig trygga på sjukhuset. Där får de vård. De får mat 
och läkemedel under kontrollerade former. Informanterna ser skiftande på hur de uppfattar 
situationen hos familjerna. En del informanter tycker att de gärna åker hem medan andra 
informanter tycker att de uppfattar att familjerna gärna stannar kvar p.g.a. den trygghet de har 
på sjukhuset. Alla informanter uppfattar att barnen och de anhöriga inte känner igen vardagen 
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på sjukhuset. De kan se skillnader i tider för mat och det aktiva livet. På sjukhuset blir de mest 
liggandes på rummen. En av informanterna uttrycker det hela: 
 
”… men så ibland blir det ju... att det kanske ändå känns styrt. Allt som man har här... att dom 
bara hänger med”. 
 
Informanterna uttrycker att de ändå känner att det är ett måste att leva under vissa villkor. Just 
för att kunna ställa in insulindoser och för att få en bra grund att stå på. Efter den första veckan 
på sjukhus får familjen åka på en helgpermission. De får enligt en av informanterna en 
blandning av sjukhusvård och hemmiljö där hemmiljön är den som barn och anhöriga föredrar. 
 
”… alltså du kallas hit och så har man ett första möte och känner av lite… hur tycker 

föräldrarna det är att vara hemma… oftast… har de väl bara vart på en permission så vill ju 

både barn och föräldrar åka hem…” 

 

Enligt en annan informant kan det skilja sig lite bland familjerna. En del familjer vill inte 
riktigt släppa taget utan vill hellre stanna kvar på sjukhuset. De känner en trygghet på 
sjukhuset som de inte känner hemma. 
 
”Men vissa familjer har vart att man gärna skjuter på att åka hem, det känns för långt att åka 

hem liksom. Då är dom mycket här på sjukhuset. Det blir väl det att få dom att känna sig 

trygga... ja, att få dem trygga sig med varandra, att dom litar på sig själva, och litar på 

tecknen som barnen ger”. 

Familjens backup 

Informanterna förklarar att de anser att familjerna har en bra backup efter sjukhusvistelsen. De 
förklarar att barn och anhöriga kan ringa till avdelningarna under hela dygnet. Om det är 
nattetid eller helger så finns det alltid personal på vårdavdelningen att tillgå. De uppfattar att 
familjerna drar nytta av detta och ringer mycket och frågar saker när de upptäcker fenomen i 
hemmen som de inte tidigare varit med om eller om de behöver hjälp med inställningar och 
liknande. 
 
”… och sen finns det ju dom som är jätteosäkra som ringer och undrar en massa en lång tid 

efter… de behöver nån att bolla med…”. 

 

”De kan ju alltid ringa till oss. Vi är ju här dygnet runt och kan ju alltid ge vissa svar även om 

de kanske måste ringa dagtid och prata med någon i teamet vid vissa tillfällen”. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet indelades i tre stycken kategorier. Dessa kategorier speglar de viktigaste delarna i 
informanternas uppfattningar om vården. Kategorierna är: information, frågor och utslussning. 
Informationen är en viktig bit enligt informanterna då familjerna har många frågor och 
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behöver mycket stöd i den situation de hamnat i när de blivit inlagda på sjukhus. Frågor är en 
viktig kategori då det handlar om olika stadier i sjukdomen som ger skiftande frågor hos barn 
och anhöriga. Den sista kategorin utslussning visar på den komplexa situation som barn och 
anhöriga hamnar i när de ska ta steget in i vardagen och det fortsatta livet. 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på 
sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. Enligt Larsson (1986) är intervjuer och 
fenomenografisk ansats möjliga metoder att använda då syftet är att beskriva någons 
uppfattningar. Man kan på så sätt säga att de sker en form av kartläggning av uppfattningar 
som fångas upp genom informanternas egna uttalade ord. 

Metoddiskussion 
Intervjuer med sjuksköterskor är en väl beprövad och möjlig metod då det är de olika 
nyanserna i sjuksköterskans uppfattningar som belyser vikten av vad det är som uppfattas. 
Genom intervjuerna fick informanterna möjlighet att berätta hur de uppfattar olika situationer i 
samband med fenomenet av intresse, diabetesdebut hos barn och ungdomar i samband med 
sjukhusvistelsen. Genom att de fick möjlighet att berätta om hur just de uppfattar vården fick 
de också ett tillfälle att prata med någon utomstående. De fick en möjlighet att reflektera över 
frågor som de har egen erfarenhet av. Detta leder i sin tur till en djupare eftertanke som 
uttrycktes och utvecklades i samband med intervjuerna. 
 
Fördelen med att intervjua personer är att det finns utrymme för informanten att beskriva sin 
uppfattning. Informanten har också möjlighet att ställa frågor om han/hon inte förstår vad som 
efterfrågas. Möjligheten att diskutera frågorna finns och detta kan ge ytterligare djup i de data 
som kommer fram i intervjuerna (Uljens, 1989; Kvale, 1997). Informanterna i denna studie 
hade bland annat frågor om studien och om när de får ta del av studien. Dessa frågor kunde 
besvaras omgående vilket också belyser fördelen med en intervju där den personliga kontakten 
skapas.  
 
Även intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till informanten för att få ytterligare 
nyanser och mer fakta under intervjuns gång (Uljens, 1989; Kvale, 1997). I denna studie fick 
informanterna möjlighet att ställa frågor innan och efter intervjun så att eventuella oklarheter 
skulle kunna redas ut. Under intervjuerna framkom ny data som innebar att följdfrågor ställdes 
av intervjuaren. Dessa följdfrågor gav studien mer nyanserad fakta. 
 
En nackdel med fenomenografi kan vara att författaren inte kommer åt den bakomliggande 
anledningen till varför informanten uppfattar fenomen som de gör. Den kunskap som 
framkommer kan anses vara trivial. Den kan anses vara av mindre värde. En bättre metod i 
dessa fall bör vara fenomenologi då författaren gör en djupare analys av data som insamlas 
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(Uljens, 1989; Larsson, 1986). Att intervjua människor kan medföra svårigheter som behöver 
övervägas. Den som intervjuar sitter i samma rum, öga mot öga med informanten. Känslig 
information kan kännas svår för informanten att lämna. Som intervjuare är det viktigt att ställa 
rätt frågor. Genom att ställa fel frågor kan intervjuaren avsiktligt eller oavsiktligt påverka 
informanten och således kan svaren bli oriktiga. Svaren skall ju vara informantens tankar, 
uppfattningar eller upplevelser inte det intervjuaren vill höra (Uljens, 1989). För att undvika 
dessa situationer bör man som intervjuare tänkt igenom sitt förhållningssätt och sina egna 
förkunskaper före intervjuns genomförande. 
 
Under intervjuerna i denna studie uppkom situationer då informanterna beskrev vad de tyckte 
om saker och ting. Dessa åsikter är personliga och känsliga för att nå ut och kopplas ihop med 
enskild person. Alla som deltagit i studien deltar konfidentiellt. Däremot finns risk för att 
informanterna inte beskrivit sin sanna uppfattning med risk för att sammankopplas med vissa 
uppfattningar. Under intervjuerna framkom dock inga uppgifter om detta. 
 
Under intervjuerna var det lugnt på avdelningarna. Dock kunde intervjuerna avbrytas då 
informanterna var tvungna att återgå till jobbet. I dessa fall handlade det mest om rådgivning 
eller information till annan personal. Dessa avbrott gav inte upphov till problem för intervjun. 
Under dessa avbrott kunde intervjuaren tänka över insamlad data och fundera ut nya 
följdfrågor. 

Resultatdiskussion 
Studien beskriver sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn/ungdom och föräldrar på 
sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. För att få svar på frågeställningen har 
informanter, diabetesansvariga sjuksköterskor valts ut och intervjuats, med erfarenhet av att 
vårda barn/ungdom på sjukhus i samband med att de insjuknat i diabetes typ 1. På så sätt har 
dessa fått uttrycka sin erfarenhet med egna ord och studiens syfte kan anses vara besvarat. 
Nedan diskuteras de olika innehållen i de teman som finns i resultatet.  

Information 

Sjuksköterskorna uppfattar att en del barn har svårt att ta till sig information. De anser att det 
kan finnas en del brister i hur informationen lämnas. Resultatet i denna studie visar också att 
de diabetesansvariga sjuksköterskorna är medvetna om att barn och anhöriga önskar få och att 
de också får information vid diabetesdebuten. De diabetesansvariga sjuksköterskorna uppfattar 
att föräldrar och barn har existentiella funderingar kring hur och varför de blivit sjuka. I 
McDonald et al. (1999) studie beskrivs dessa problem. Det största problemet enligt den 
studien är om barnen accepterar det livslånga vårdandet eller inte. I diskussioner kring det 
fenomenet kan bra information vara nödvändig. Bristen på bra informationsmateriel eller 
andra informationsmedia diskuteras i Gillibrand et al. (2004). Avsaknaden av bra 
informationsmateriel är ett stort problem. Detta är något som informationen i 
informationspärmen ger en lösning på. Pärmen innehåller bra och kvalitetssäkrad information 
enligt informanterna. 
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Informanterna i denna studie beskriver hur information som förmedlas till barnen och deras 
föräldrar ibland kan upprepas av personalen. Tidvis kan det vara motiverat, exempelvis då 
barnen och de anhöriga inte tar åt sig informationen. Vid andra tillfällen kan det istället bero 
på felaktig kommunikation mellan personalen. Enligt Dickinson et al. (2006) är det viktigt att 
skapa en bra relation till barnet för att kunna se dess behov och för att kunna förmedla rätt 
information. Relationen som skapas ger sjuksköterskan insyn i vad han/hon behöver informera 
om.  

Frågor 

Vid sjukhusvistelsens slut är det speciellt viktigt att fånga de frågor som finns inför 
hemgången så att inga frågor som finns just då lämnas obesvarade. Det är också angeläget att 
ge tillfälle att besvara frågor som kommer under tiden efter vistelsen. Ett sätt att möta detta 
behov är att skapa nätverk och kontakter för den diabetessjuka ungdomen och dess familj 
genom att erbjuda kontakt med ett diabetesteam som finns tillgängligt vid behov. På så sätt 
kan övergången från sjukhusets rutiner till de vardagliga rutinerna för barnen i hemmet 
underlättas och möjliggöras på ett så komplikationsfritt sätt som möjligt. Bruce och Ritchie 
(1997) beskriver just hur sjuksköterskorna uppfattar sin del i vården av hela familjen. De 
problem som kan uppstå i dessa vårdsituationer är något som måste hanteras av 
sjuksköterskorna. Detta gäller både under vårdtiden men i allra högsta grad även då barnet och 
anhöriga skrivs ut och återgår till vardagen. 
 
Utslussning  
I tidigare studier beskrivs hur svårigheter kan uppstå då sjuksköterskan informerar eller 
handleder barn med diabetes och dess anhöriga. Barnen hamnar i en svår situation. De måste 
lära sig mycket och detta livslånga lärande sker kontinuerligt under hela livet (Gillibrand et al., 
2004; McDonald et al., 1999). Samtidigt som den nya sjukdomen innebär mycket information 
och mycket att lära så måste vardagen med alla dess möjligheter och problem levas. 
Sjuksköterskorna har därför ett stort ansvar att förmedla ytterligare information som 
underlättar anpassningen till vardagen. Denna studie visar att sjuksköterskorna uppfattar att 
det finns en osäkerhet inför hemgången efter sjukhusvistelsen. Denna otrygghet hos barn och 
familjer kan uppmärksammas och på så sätt hanteras på olika sätt för att mildras genom 
sjuksköterskans omvårdande insatser. 

Konklusion 
Resultatet av denna studie beskriver sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på sjukhus 
i samband med barnets diabetesdebut. Att låta sjuksköterskorna få beskriva sina uppfattningar 
gav nya aspekter av tidigare forskning i ämnet. Sjuksköterskornas beskrivningar i denna studie 
belyser vikten av god information vid insjuknandet hos barn och kunskap vid vård av barn 
med diabetes mellitus typ 1. Denna kunskap visar även på vikten av att se barnet tillsammans 
med familjen och vikten av en god uppföljning. Frågorna kommer även senare och det är 
därför viktigt med rutiner kring utslussningen. 
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Implikationer för omvårdnad 
Att ha god kunskap om det du utför i ditt arbete är en av grundstenarna i att vara 
sjuksköterska. Denna studie ger kunskap om hur sjuksköterskor uppfattar vård om barn på 
sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. Genom denna kunskap kan en 
handlingsberedskap uppstå som i ett vidare perspektiv ger en bättre omvårdnad och ett bättre 
resultat i den fortsatta livslånga omvårdnaden som den kroniska sjukdomen innebär. 
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BILAGA 1 

DELTAGARINFORMATION 

EN STUDIE AV SJUKSKÖTERSKANS UPPFATTNINGAR OM 
VÅRD AV BARN OCH FÖRÄLDRAR PÅ SJUKHUS I 
SAMBAND MED BARNETS DIABETESDEBUT  

Mitt namn är Tommy de la Rosée och jag är sjuksköterskestudent vid Högskolan i Skövde. Jag genomför mitt 
examensarbete i omvårdnad 10 p. En förekommande uppgift inom barnsjukvården är att vårda och framför allt 
utbilda nyblivna diabetiker och dess anhöriga. Att öka kunskapen inom området känns angeläget då föräldrar och 
anhöriga kan känna rädsla och ängslan över den nya sjukdomen och dess påverkan på det fortsatta livet.  
 
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskaperna om hur sjuksköterskan uppfattar vården av föräldrar och 
barn på en barnavdelning då deras barn fått diabetes mellitus typ 1 diagnostiserad. I den här studien kommer jag 
att intervjua personal med erfarenheter av att vårda föräldrar och barn med diabetes typ 1 i samband med deras 
sjukdomsdebut. Intervjuerna är individuella och beräknas ta cirka 30 minuter per intervju. Intervjun kommer att 
ske efter överenskommelse, gärna på vårdavdelningen. Jag avser att intervjua 3-4 sjuksköterskor. 
 
Du tillfrågas nu om Du är intresserad av att delta i denna undersökning. Deltagandet är frivilligt och 
informanterna (de som intervjuas) kan när som helst och utan motivering välja att avbryta sin medverkan i 
studien. Intervjuerna kommer att spelas in som en ljudfil. Denna fil kommer efter bearbetning och efter studiens 
avslut raderas och kommer inte att kunna spåras till Dig som person. Informanten förblir anonym och studiens 
material hanteras konfidentiellt.  
 
Resultatet kommer att presenteras som examensarbete i omvårdnad, 10 poäng, sjuksköterskeprogrammet på 
högskolan i Skövde. Studien kommer finnas tillgänglig för läsning efter studiens slut på högskolan i Skövdes 
hemsida eller via förfrågan direkt till mig. 
 
Har Du några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare Susanne Andersson. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Tommy de la Rosée 
Hem: 0500-200 252 Mobil: 0763-222 888 Email: a04tomde@student.his.se 
 
Susanne Andersson 
Arbete: 0500-448 469   Email: susanne.andersson@his.se 
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BILAGA 2 

SKRIFTLIGT INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen till studien ”En studie av sjuksköterskans 
uppfattningar om vård av barn och föräldrar på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i intervjustudien. 
 
 
 
 
Datum/Ort   Namn   Namnförtydligande 
 
 
 
Ansvarig för studien 
 
 
 
 
Datum/Ort   Namn   Namnförtydligande
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BILAGA 3 

INFORMATION OM STUDIEN 

EN STUDIE AV SJUKSKÖTERSKANS UPPFATTNINGAR OM 
VÅRD AV BARN OCH FÖRÄLDRAR PÅ SJUKHUS I 
SAMBAND MED BARNETS DIABETESDEBUT  

Mitt namn är Tommy de la Rosée och jag är sjuksköterskestudent vid Högskolan i Skövde. Jag 
genomför mitt examensarbete i omvårdnad 10 p. I den här studien kommer jag att intervjua 
sjuksköterskor med erfarenheter av att vårda föräldrar och barn med diabetes typ 1 i samband 
med deras sjukdomsdebut. 
 
Jag avser att intervjua 3-4 sjuksköterskor. Intervjuerna är individuella och beräknas ta cirka 30 
minuter per intervju. Intervjun kommer att ske efter överenskommelse, gärna på 
vårdavdelningen.  
 
Du tillfrågas nu som verksamhetschef om sjuksköterskorna ges möjlighet att delta i denna 
undersökning. Informanten förblir anonym och studiens material hanteras konfidentiellt.  
 
Resultatet kommer att presenteras som examensarbete i omvårdnad, 10 poäng, 
sjuksköterskeprogrammet på högskolan i Skövde. Studien kommer finnas tillgänglig för 
läsning efter studiens slut på högskolan i Skövdes hemsida eller via förfrågan direkt till mig. 
 
Har Du några frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare 
Susanne Andersson 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Tommy de la Rosée 
Hem: 0500-200 252 Mobil: 0763-222 888 Email: a04tomde@student.his.se 
 
 
Susanne Andersson 
Arbete: 0500-448 469   Email: susanne.andersson@his.se 
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BILAGA 4 

SKRIFTLIGT INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen till studien ”En studie av sjuksköterskans 
uppfattningar om vård av barn och föräldrar på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jag ger härmed mitt medgivande till personalens deltagande i intervjustudien. 
 
 
 
 
Datum/Ort   Namn   Namnförtydligande 
 
 
 
Ansvarig för studien 
 
 
 
 
Datum/Ort   Namn   Namnförtydligande
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BILAGA 5 

INTERVJUGUIDE 

Presentation 

Samtycke - genomgång 

Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskaperna om hur sjuksköterskan uppfattar vården av föräldrar och 
barn på en barnavdelning då deras barn fått diabetes mellitus typ 1 diagnostiserad 

Öppningsfrågor 
Du arbetar som sjuksköterska på barnmedicin, KSS. Kan du berätta hur länge du arbetat här? 
Har du lång erfarenhet av att vårda barn med diabetes mellitus typ 1 i samband med insjuknandet? 

Huvudfrågor 
Hur uppfattar du omvårdnaden av en nyupptäckt diabetiker? 
Hur uppfattar du din del i omvårdnaden av en nyupptäckt diabetiker? 
Hur uppfattar du anhörigas del i omvårdnaden av en nyupptäckt diabetiker? 

Följdfrågor 
Kan du berätta mer om…? 
Hur tänker du om…? 
På vilket sätt…? 
Kan du förklara…? 
Är det något som kan vara särskilt besvärligt eller svårt vid…? 
Finns det något som du skulle vilja lära dig mer om? 

Slutligen 
Är det något du vill tillägga? 
Är det något du undrar över? 
 


