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Sammanfattning   

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom där kroppens egen 

insulinproduktion helt eller delvis upphört. Sjukdomen ökar bland barn och ungdomar. 

Dess behandling utgörs av insulintillförsel, kost och fysisk aktivitet. Det krävs stabilitet 

mellan dessa komponenter för en effektiv och fullgod behandling. 

Syfte: Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av behandling vid diabetes typ 1 hos 

barn.     

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, där sju artiklar 

publicerade mellan år 2000-2015 inkluderades. Tillvägagångssättet inspirerades av 

Forsberg och Wengström. Analysen genomfördes som en innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: förändrad tillvaro, emotionell påverkan, 

bristande förståelse hos andra samt hanteringsstrategier. Oro beskrevs i situationer 

tillsammans med känslor av dålig kontroll. Oron var större hos föräldrar vars barn fick 

dagliga insulininjektioner, jämfört med kontinuerlig tillförsel via pump. Nyttjandet av 

stödgrupper och mentorskap ansågs fördelaktigt. 

Slutsats: Det förelåg oro hos föräldrarna där mödrarnas oro tycktes mer påttaglig än 

fäders. Stöd ansågs som betydelsefullt och kunde yttra sig genom mentorskap och 

stödgrupper. Kunskapen från litteraturstudiens resultat kan förhoppningsvis ge 

sjuksköterskan de redskap som behövs för att kunna bemöta, stötta och vägleda 

föräldrarna, så att de kan ge barnet en fullgod och säker behandling.   

 

Nyckelord 

Barn, behandling, diabetes mellitus typ 1, erfarenheter samt föräldrar.  
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1 Inledning 

Intresset för studien infann sig i samband med att diabetes typ 1 existerar i båda 

författarnas äldre generationer. Tankar om föräldrars erfarenheter och ansvar vid 

diabetesbehadling väcktes i samband med att författarna läste in sig på ämnet. När barn 

drabbas av en kronisk sjukdom påverkas även föräldrarna. Då diabetes mellitus typ 1 är 

en vanlig kronisk sjukdom som primärt debuterar i unga åldrar, valde författarna att 

belysa föräldrars erfarenheter av dess behandling. Detta för att se sjukdomen ur ett annat 

perspektiv och som blivande sjuksköterskor bredda förståelsen för föräldrars 

erfarenheter. 

 

2  Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som idag drabbar allt fler och som  

allmänsjuksköterskan möter överallt. Detta gör kunskap om sjukdomen betydelsefull 

och aktuell. Det finns inte någon enskild behandlingsstrategi för diabetes typ 1 som 

passar alla individer, utan det gäller att hitta ett fungerande tillvägagångssätt för den 

enskilde (Warren-Boulton, Gallivan & Kaufman, 2009). Behandlingsmålet är att 

stabilisera blodsockret, samt att bibehålla en metabol kontroll som liknar den normala. 

Att återfå denna kontroll vid diabetes ställer höga krav på både patienten och dennes 

anhöriga (Wennick & Hallström, 2007). Viktiga aspekter i sjukdomens behandling är 

insulintillförsel, kost och fysisk aktivitet (Warren-Boulton et al., 2009). 

 

Diabetes, tidigare även kallad sockersjuka, är ett samlingsnamn för sjukdomar som 

bidrar till en ökad halt av sockerarten glukos i blodet. Sjukdomen karaktäriseras av 

oförmågan att reglera mängden glukos i kroppen, vilket i sin tur leder till en försämrad 

förmåga att bryta ner protein, fett och kolhydrater. Diabetes är den vanligaste 

sjukdomen inom ämnesomsättningssjukdomar, där diabetes typ 1 utgör 10% av fallen. 

Under de senaste åren har sjukdomen ökat, vilket särskilt ses i länder med en högre 

levnadsstandard. Samtidigt som åldern vid insjuknandet sjunkit (Braun & Andersson, 

2012). Diabetes typ 1 debuterar ofta i samband med puberteten eller tidigare. År 2011 

var det exempelvis 801 barn upp till 18 års ålder som diagnostiserades i Sverige (Wolk, 

Östenson, Örtqvist, Viklund, Brismar & Alvarsson, 2013).  
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Diabetes typ 1 är en ärftlig autoimmun sjukdom och utmärker sig av att kroppens eget 

immunförsvar gradvis angriper och förstör de betaceller i bukspottkörteln som 

producerar insulin. Det råder då stor brist eller en total avsaknad av insulin, vilket gör 

individen insulinberoende. Etiologin, det vill säga orsaken till att diabetes typ 1 

uppkommer är multifaktoriell och kan omfatta genetiska såväl som miljömässiga 

faktorer (Skafjeld, 2006).  

 

2.2 Symtom och diagnos 

Symtom vid diabetes typ 1 uppkommer när den autoimmuna processen har förstört 

mellan 80 och 90 procent av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. 

Detta brukar i regel gå snabbt och kan handla om en tidsperiod på ett par veckor upp till 

ett par månader. När små barn insjuknar blir de dock ofta svårt påverkade redan inom 

ett par dagar (Skafjeld, 2006). Tidig upptäckt och snabb diagnos är särskilt viktigt när 

det gäller barn som insjuknar då förloppet kan vara dramatiskt (Braun & Andersson, 

2012). De klassiska symtomen vid diabetes typ 1 är stora urinmängder, ökad törst, 

trötthet samt viktnedgång. De stora urinmängderna beror på att sockerarten glukos 

utsöndras genom njurarna och drar samtidigt med sig vatten från kroppen. För att 

kompensera vätskeförlusten skickar kroppen signaler om törst och vätskebehov 

(Bussell, 2015). Tröttheten som ofta upplevs känns i både muskler samt hjärna och 

beror på störningar i ämnesomsättningen vilka uppkommer när kroppens celler får 

energibrist. Viktnedgång beror på vätskeförlust och att kroppens fetter och proteiner 

bryts ned (Braun & Andersson, 2012).   

 

Mätning av glukoshalten i blodet är utgångspunkten för att diagnostisera alla former av 

diabetes och sker genom kapillär eller venös provtagning. Ett normalt blodsockervärde 

efter nattens fasta, ska ligga mellan 4,2 och 5,5 millimol per liter, där antalet millimol 

glukos per liter plasma beräknas (Skafjeld, 2006). När kroppen inte producerar 

tillräckligt med insulin stiger glukoshalten i blodet vilket leder till hyperglykemi, det 

vill säga ett högt blodsocker. Är däremot glukoshalten för låg, uppstår hypoglykemi 

som bland annat kan leda till medvetslöshet (Braun & Andersson, 2012). Föräldrars oro 

för låga blodsockervärden hos barn med diabetes typ 1 är bekräftat och kan bero på 

osäkerhet och avsaknad av rätt kunskap. När barnet får hypoglykemi kan det hos 

föräldrarna ses som ett misslyckande av rätt behandling (Wennick och Hallström,  

2007).  
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2.3 Insulinbehandling 

Insulinbehandling är central vid behandling av diabetes typ 1 och tillförs vanligast 

genom subkutana injektioner. Insulinet kan även ges som en kontinuerlig infusion med 

hjälp av en pump. Då insulin förstörs i mag- tarmkanalen är peroral behandling inget 

som skulle fungera. Det finns fyra huvudtyper av insulin, snabbverkande, 

medellångverkande, långverkande och blandinsulin som alla har olika 

användningsområden och syften (Skafjeld, 2006). Insulinets främsta roll är att 

transportera glukos till kroppens celler som är beroende av det (Casey, 2012). Om 

behandling vid diabetes inte utförs korrekt eller är noga kontrollerad kan akuta såväl 

som långsiktiga komplikationer uppstå (Bendt, 2016). 

 

Akuta komplikationer kan bero på antingen för högt eller lågt blodsocker, vilket kan 

vara en följd av för mycket eller för lite tillfört insulin. Detta yttrar sig som hyper- eller 

hypoglykemi och ger olika symtom, exempelvis illamående och svettningar. 

Långsiktiga komplikationer kan bland annat uppstå när individen under en lång tid haft 

högt blodsocker. Detta är skadligt för kroppens blodkärl och kan ge nedsatt syn, sämre 

njurfunktion samt kardiovaskulära sjukdomar. Det är därför av stor vikt att 

behandlingen utförs korrekt redan från början (Bendt, 2016).  

 

2.4 Diabeteskost 

Det har genom åren varierat en hel del gällande vilken mat som ansetts bäst för 

människor med diabetes. Vilken kost som passar vilken individ går dock inte att 

förutsäga (Johansson, 2014). Hälsosamma matvanor ökar möjligheten till ett stabilt 

blodsocker samtidigt som det minskar risken för hypo- och hyperglykemier. Vid intag 

av mat stiger kroppens blodsocker och normalt sker insulinfrisättning från betacellen 

inom tre minuter. Vid diabetes ökar blodsockret mer och håller sig högt under en längre 

tid efter maten, vilket är skadligt på längre sikt. Därmed bör snabbverkande insulin 

tillföras efter en måltid för att efterlikna kroppens eget insulinsvar. Mängden mat måste 

matchas med mängden insulin (Wolk et al., 2013). Lärdom om hur en viss typ av kost 

samt dess mängd påverkar blodsockret är betydelsefullt, detta kan uppmärksammas 

genom blodsockerkontroller både innan och efter intag av mat (Warren-Boulton et al., 

2009). Alla människor, oavsett en diabetesdiagnos eller inte, bör äta regelbundna 

måltider som är jämt fördelade över dygnet. Barn med diabetes typ 1 rekommenderas 

äta tre huvudmål och flera mellanmål om dagen (Wolk et al., 2013). Vid lunch och 
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middag förespråkas tallriksmodellen, där det föreligger en bra fördelning mellan 

kolhydrater, protein och fett (Skafjeld, 2006).  

 

Glykemiskt index, förkortat GI, bör beaktas vid val av kost då GI är ett mått på hur 

snabbt olika kolhydrater bryts ned och släpps ut i blodomloppet som glukos. Ett lägre 

GI-värde med långsammare frisättning av glukos är att föredra för patienter med 

diabetes typ 1, höga blodsockertoppar kan då undvikas och därmed skapa ett stabilare 

blodsocker. Mat med lågt GI ger dessutom en längre mättnadskänsla (Bussell, 2015). En 

måltid rik på fett kräver en högre dos insulin än en fettsnål måltid, även om mängden 

kolhydrater är densamma. Detta är något som bör finnas i åtanke när en korrekt 

insulindos ska beräknas (King, Smart, Davis, Evans, Mcelduff, Lopez, O’Connell & 

Jones, 2013).  

 

2.5 Fysisk aktivitet 

Efter en god kosthållning och korrekt insulintillförsel har fysisk aktivitet en viktig del i 

behandling av diabetes typ 1. Regelbunden fysisk aktivitet stabiliserar nivåerna av 

glukos i blodet och ökar insulinkänsligheten. Musklerna får dessutom lättare att ta upp 

glukos samtidigt som förbrukningen av glukos från blodet ökar, detta resulterar i att 

blodsockret stabiliseras på en lägre nivå. Individer med diabetes typ 1 bör dock vara 

uppmärksamma på både hypo- och hyperglykemi. Olika typer av fysisk aktivitet och 

dess intensitet påverkar blodsockret i olika grad. Detta kontrolleras enklast med hjälp av 

blodsockermätningar (Annan, 2011). Det är väsentligt att en ökad aktivitet regleras med 

en minskad mängd insulin alternativt en ökad mängd mat (Skafjeld, 2006). 

 

Enligt aktuella riktlinjer bör barn med diabetes typ 1 utföra minst 60 minuter fysisk 

aktivitet dagligen. Detta för att utgöra en god grund till ett stabiliserat blodsocker och en 

minskad risk för bukfetma, högt blodtryck samt lipidrubbningar (Clarson, Mahmud, 

Deda, Cuerden, Javed & Stein, 2014). Individer med diabetes typ 1 löper dubbelt så stor 

risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, vilket kan utvecklas redan i tidig ålder. I 

många fall är unga patienter med diabetes typ 1 generellt mer stillasittande, vilket kan 

vara en orsak (Glazebrook, Quirk, Blake, Tennyson & Randell, 2014). 
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3 Teoretisk referensram 

Trygghet är det vårdvetenskapliga begrepp som utgör en grund till litteraturstudiens 

teoretiska referensram. Detta då författarna anser att trygghet är en väsentlig del i all 

sorts behandling, speciellt när den utförs i hemmet. Av Wennick och Hallström (2007) 

framgick det att föräldrarna upplevde en oro gällande blodsockervärden, vilket kunde 

bero på osäkerhet och avsaknad av rätt kunskap. Att föräldrar är trygga i sina roller när 

ett barn drabbas av en kronisk sjukdom är betydelsefullt, så att dess behandling utförs 

säkert och korrekt.  

 

Tamm (2012) skriver om Maslow och hans motivationsteori, där trygghet är en av de 

grundläggande nivåerna som tillsammans utgör en ordnad hierarki över människans 

behov och önskningar. Denna stegvisa och hierarkiska ordning har senare forskare 

ifrågasatt, dock är de alla överens om att trygghet utgör en central del av livet. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att trygghet innebär säkerhet, stabilitet, skydd och en frihet 

från rädsla, ängslan och kaos tillsammans med ordning och struktur i tillvaron. Trygghet 

utgörs av ett humanistiskt perspektiv där hela människan ses, vilket är väsentligt i 

samband med ohälsa. Detta för att se till alla delar som tillsammans utgör helheten. 

Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att trygghet är ett fenomen som kan 

betyda olika beroende på den situation som patienten befinner sig i. Sjukdom innebär 

alltid en förlust av trygghet, då det vanliga livet som i stort sett är regelbundet och 

förutsägbart ändras. Denna otrygghet, ovisshet och eventuella förtvivlan som upplevs i 

början kan dock komma att successivt avta och förvandlas till nya kunskaper, insikter 

och till slut en ny annorlunda trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Kunskaps- och 

kontrolltrygghet är begrepp som Segesten (1984) belyser. Att veta vad något innebär, 

hur detta ska hanteras, vem det ska utföras av samt vilka krav som ställs blir 

betydelsefullt i samband med ohälsa. Det handlar om att vara säker i hur någonting ska 

utföras och att den ansvarstagande är införstådd i hur olika situationer ska hanteras.  

 

4 Problemformulering 

Att vara förälder till barn som drabbats av diabetes typ 1 innebär stora förändringar. 

Behandling av diabetes typ 1 utgörs av insulintillförsel, en god kosthållning samt fysisk 

aktivitet. Det krävs en stabilitet mellan dessa komponenter för en effektiv och fullgod 

behandling, vilket ställer stora krav på föräldrarna. Utförs inte sjukdomens behandling 
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korrekt eller är noga kontrollerad kan komplikationer uppstå, de kan vara akuta såväl 

som långsiktiga och yttra sig i form av hypo- och hyperglykemier. Föräldrars oro för 

låga blodsockervärden hos barnet är bekräftat och de är ofta medvetna om sjukdomens 

konsekvenser. Att förhindra exempelvis blodsockerfall hos barnet kan dock vara 

problematiskt och känslor av kontroll vid behandling kan utgöra en trygghet vid ohälsa. 

I samband med ohälsa blir det väsentligt att veta vad något innebär, hur detta ska 

hanteras, vem det ska utföras av samt vilka krav som ställs. Hur föräldrar kan erfara 

behandling av diabetes typ 1 är således en viktig del att granska när ett barn insjuknar. 

Detta för att inte riskera barns hälsa, då behandlingen ofta utförs och kontrolleras utifrån 

den kunskap föräldrar besitter. Det innebär ett stort behov av information, vägledning 

och stöttning från vårdpersonal. Sjuksköterskan behöver därmed ha kännedom om 

föräldrars erfarenheter av barns diabetesbehandling, för att kunna erbjuda en relevant 

och fullgod vård.  

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av behandling vid diabetes typ 1 hos barn. 

 

6 Metod  

Den metod som användes i litteraturstudien för att få fram relevant data utifrån syftet 

var en systematisk litteraturstudie, då litteraturstudien grundar sig på vetenskapliga 

artiklar. Genom att använda sig av redan befintliga studier av föräldrars erfarenheter av 

behandling vid diabetes typ 1 hos barn, ges möjligheten till större bredd och djup i 

kunskapen om föräldrars erfarenheter. Enligt Forsberg och Wengström (2008) utgår en 

systematisk litteraturstudie från en tydligt formulerad frågeställning som sedan besvaras 

systematiskt genom att identifiera, välja, analysera samt värdera relevant forskning. 

Författarna formulerade i början ett tydligt syfte och har sedan strävat efter att följa 

dessa riktlinjer. Vidare menar Forsberg och Wengström (2008) att en systematisk 

litteraturstudie skiljer sig från en allmän litteraturstudie med avseende på kritisk 

värdering, litteratursökning samt analys av resultat.  

 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar bör sökningen avgränsas, detta för att få 

fram de artiklar som bäst svarar på litteraturstudiens syfte (Karlsson, 2012). Författarna 
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valde att avgränsa sina sökningar till peer reviewed, det vill säga att artiklarna skulle 

vara publicerade i en vetenskapligt granskad tidskrift. Författarna ville ha ett tillgängligt 

abstrakt och att de var skrivna på engelska, artiklarna skulle även vara publicerade 

mellan år 2000-2015. För att enkelt se om artiklarna författarna valde fanns med i en 

tidskrift som är vetenskapligt granskad har Ulrichsweb använts. Det är en databas med 

tidskrifter och andra seriella publikationer som bland annat klargör om tidskriften är 

vetenskapligt granskad. Inklusionskriterier var barn i åldrarna 0-18 med diabetes typ 1 

och ett föräldraperspektiv gällande erfarenheter av behandling. 

 

6.2 Sökförfarande 

Författarna valde att göra systematiska sökningar i databaserna Cinahl, Pubmed samt 

PsycINFO, som alla innehåller artiklar inom forskning och medicin. De har dock olika 

fokus. Cinahl innehåller främst omvårdnad, Pubmed omvårdnad och medicin, medan 

PsycINFO fokuserar på psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. 

Författarna ansåg att föräldrars erfarenheter av behandling kan komma att återfås i alla 

de olika databaserna och valde därför att inte utesluta någon av dem. Till en början 

utförde författarna testsökningar för att få en översikt av vad som fanns inom ämnet. I 

detta förfarande använde författarna fritextsökning. Enligt Karlsson (2012) är just 

fritextsökning en bra grund inför det systematiska sökandet. Det första steget i 

författarnas sökstrategi var att göra om sökfrågan, det vill säga syftet, till sökord. 

Sökorden som ska användas i en litteraturstudie är de ord som bäst beskriver det 

problem eller fenomen som ska undersökas (Karlsson, 2012). Sökorden som valdes var 

diabetes type 1, children, parents, experience samt treatment (Tabell 1).  

 

De valda sökorden gjordes sedan om utifrån aktuella ämnesord i systemen Cinahl 

Headings och Medical Subject Headings som förkortas Mesh. De är system som 

innehåller register av ämnesord, vilka är de ord som används för att beskriva innehållet i 

en artikel. Ämnesorden är till 70% desamma i MeSH som i Cinahl Headings (Karlsson, 

2012).  
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Tabell 1. Förteckning av sökord 

Utgångsord Ämnesord/thesaurusord Fritextsökning/synonymer    

Diabetes type 1 Diabetes mellitus, Type 1 -    
Children Child 

Adolescense 

Children    

Parents Parents -    
Experience Experience Experienc*/Experien* 

Attitude* 

Perspective* 

   

Treatment Treatment Treatment/ Treatment*    

 

Universitetets bibliotekarie gav tips och råd om hur sökförfarandet bäst kunde 

genomföras. En gemensam strategi som användes i samtliga databaser var att författarna 

till en början gjorde enskilda sökningar med de utvalda sökorden, antingen som 

ämnesord eller fritext, detta för att inte sökningen skulle begränsas allt för mycket. 

Dessa sökningar kombinerades sedan med varandra. Enligt Karlsson (2012) används 

ofta mer än ett ord vid den systematiska sökningen, vilka kan kombineras med de 

booleska operatorerna “AND”, “OR” och “NOT”. Den mest använda booleska 

operatorn i denna systematiska litteraturstudie är “AND” då den, enligt Karlsson (2012) 

fungerar avgränsade och gör sökningen mer specifik. När två eller fler ord läggs ihop 

med “AND” måste alla orden finnas med i träffen, exempelvis “Diabetes mellitus, Type 

1” AND “Child”. Den andra och sista booleska operatorn som författarna använde sig 

av var “OR” som enligt Karlsson (2012) fungerar expanderande och ökar sensitiviteten i 

sökningen. När två eller fler ord läggs ihop med “OR” behöver bara ett av dem finnas 

med i träffen. Detta användes exempelvis i PsycINFO för att utöka sökordet 

“experience” med synonymen “attitude” och sökordet “perspective”. För att möjliggöra 

en sökning som ger träffar på sökordets alla olika böjningsformer, använde författarna 

funktionen trunkering på vissa sökord. Enligt Karlsson (2012) är trunkering ett sätt att 

skapa bredd i sökningen. I en sök-kombination i Cinahl med 163 träffar hittades 

relevanta artiklar. Efter att ytterligare ha sökt systematiskt i de olika databaserna med 

valda inklusions- och exklusionskriterier framkom 53 träffar i PsycINFO, 37 träffar i 

Pubmed samt 52 träffar i Cinahl. När sökorden ytterligare kombinerades återfanns vissa 

dubbletter från tidigare sökkombination. Sökresultatet kan ses i Bilaga A.  

 

6.3 Urval 

Efter att ha kombinerat sökorden började författarna läsa titlar och om dessa verkade 

relevanta gick författarna vidare och läste abstrakt. Ansåg författarna att abstraktet 
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verkade relevant utifrån syftet, lästes artikeln i fulltext. De artiklar vars resultat inte 

motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Det var totalt 18 artiklar som gick 

vidare till kvalitetsgranskning. Av dessa exkluderades 11 artiklar och 7 inkluderades i 

resultatet. Två kvantitativa artiklar, en “mixed methods”- artikel samt fyra kvalitativa 

artiklar. En kort sammanfattning av litteratursökningen ses nedan i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av litteratursökning 

 Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Valda 

artiklar 

Totalt i samtliga 

databaser 
465 102 31 18 7 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är värdet av en systematisk litteraturstudie 

beroende av hur väl författarna har identifierat och värderat relevanta studier. En 

kvalitetsgranskning bör minst omfatta studiens syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys samt tolkning. Det finns en rad olika bedömningsmallar att tillgå, 

för att granska och se om artiklarna uppfyllde en god kvalitet använde författarna två 

bedömningsmallar från Carlsson och Eiman (2003), en för kvalitativa studier och en för 

kvantitativa studier. Artikeln med ”mixed methods” granskades med den kvantitativa 

mallen. I båda mallarna ingick granskning av bland annat syfte, metod och resultat. Det 

var dock en fråga i mallarna som berörde patienter med cancerdiagnos vilket inte är 

relevant för litteraturstudien och valdes därför att exkluderas. Frågorna i mallarna skulle 

exempelvis bedömas som otydlig, medel respektive tydlig och fick utefter det poäng. 

Poängen räknades sedan samman och gjordes om till procent enligt mallarna, slutligen 

delades procenten in i grad I-III. Samtliga av författarnas valda artiklar fick grad I och 

bedömdes därmed ha hög kvalitet. Se Bilaga C.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Kristensson (2014) menar att all forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras innan en 

systematisk litteraturstudie påbörjas. Ohederlighet och fusk såsom plagiat, avsiktlig 

förvrängning av forskningsprocessen samt fabricering av data, får ej förekomma 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till denna litteraturstudie har strävat efter 

att följa dessa riktlinjer. All relevant data kommer från redovisade källor och har 

presenterats i resultatet utan att ha värderats eller förvrängts. Författarna hade till en 
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början som mål att alla de inkluderande artiklarna skulle ha godkänts av en etisk 

kommitté. Detta övervägdes och diskuterades vilket sedan  ändrades till att artiklarna 

endast behövde ha ett etiskt övervägande och resonemang.  

 

6.5 Analys 

Författarna genomförde en innehållsanalys och inspirerades av Forsberg och 

Wengström (2008, 2013) som menar att en analys består av att resultatet först delas upp 

i delar, för att sedan bilda en ny helhet. Författarna började sin analysprocess genom att 

enskilt läsa igenom artiklarna. Detta gjordes flera gånger med stor noggrannhet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ska texterna läsas igenom flera gånger för att det ska 

vara möjligt att bekanta sig med materialet. Relevanta utsagor valdes ut enskilt genom 

att författarna skrev ut alla artiklar till pappersformat som sedan delades upp så att 

författarna fick fyra respektive tre var. I dessa markerade sedan författarna enskilt 

förslag på utsagor med understrykningspennor. Exempel på analys ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Exempel på analys 

Utsagor Kod Underkategori  

Kategori 

Family life had to be carefully 

planned and the family had to 

live their life by the clock. 

Familjelivet var noga planerat 

efter klockan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everyday life had to be 

reconstructed to correspond to 

the child's illness. 

Parents felt as if they could not 

do anything spontaneously 

because of their stereotyped 

existence 

Vardagslivet rekonstruktuerades 

efter barnets sjukdom. 

 

Begränsad spontanitet. 

 

 

 

 

 

 

Annorlunda 

vardag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning 

F
ö

rän
d

rad
 tillv

aro
     Parents found the practical 

management of diabetes 

difficult to deal with at first. 

Parents described feeling 

overwhelmed … as they 

adjusted to diabetes care. 

Den praktiska hanteringen ansågs 

svår i början. 

 

Föräldrarna kände sig 

överväldigade medan de anpassade 

sig till diabetesbehandlingen. 
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Utsagorna kommer från både de kvantitativa artiklarna, den med “mixed methods” och 

de kvalitativa artiklarna i denna litteraturstudie. Detta då de kvantitativa artiklarna och 

artikeln med “mixed methods” hade ett skrivet resultat, ur vilka författarna kunde 

identifiera relevanta utsagor. Ett delat dokument öppnades på datorn där alla förslag på 

utsagor skrevs in för att sedan översättas och kodas för att tillslut identifiera likheter och 

olikheter. Detta steg gjordes tillsammans av författarna och diskuterades sedan för att 

försäkra sig om att de stämde överens med litteraturstudiens syfte. Forsberg och 

Wengström (2008, 2013) menar att koderna sedan skall delas in i huvudkategorier. 

Författarna ansåg att det underlättade att först dela in utsagorna i underkategorier, detta 

för att göra en så grundlig analys som möjligt. 

 

7 Resultat 

Författarna har kommit fram till ett resultat som presenteras med fyra kategorier med 

tillhörande underkategorier (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Resultat 

Kategori Underkategori  

Förändrad tillvaro Anpassning 

Annorlunda vardag 
 

Bristande förståelse 

hos andra 

Okunskap inom familjen 

Okunskap hos skolpersonal 
 

Emotionell påverkan Oro 

Oro för framtiden 

Ångest och depression 

 

Hanteringsstrategier Samarbete 

Stöd 
 

 

7.1 Förändrad tillvaro  

7.1.1 Anpassning  

Processen att anpassa sig till sitt barns diabetesbehandling beskrevs av föräldrarna som 

överväldigande i en studie gjord av Smaldone och Ritzholz (2009). ”Snöflinga” 

användes som metafor för att beskriva barnets diabetesbehanding som unik och i 

ständigt förändring. Anpassningsprocessen kunde även medföra känslor av självtvivel. 

Det framkom att en del föräldrar stundtals kunde uppleva rädsla för att inte kunna 

anpassa allt det nya till det barnet var van vid. Upplevelsen av att inget skulle ordna sig, 

existerade till en början (Wennick & Hallström, 2006). Enligt Warner, Gregory, Lowes 

och Bowes (2008) samt Wennick och Hallström (2006) ansåg vissa föräldrar att det till 
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en början var svårt att vänja sig vid de nya rutinerna som automatiskt utformades efter 

diabetesdiagnosen. Föräldrarna upplevde stor press som var relaterat till kravet att 

ständigt ha kontroll över barnets behandling. Anpassningsprocessen kunde också handla 

om att som förälder hitta strategier för att upprätthålla en jämn blodsockernivå . 

Föräldrarna fick kämpa hårt för att barnet skulle ha ett jämt blodsocker, vid svårigheter 

att upprätthålla en jämn nivå, uppkom känslor av misslyckande och otillräcklighet 

Wennick och Hallström (2006).  En vanligt förekommande uppfattning bland föräldrar 

visade sig vara att en insulinpump skulle underlätta för dem och deras barn att hålla 

blodsockernivån jämn, jämfört med subkutana insulininjektioner. Injektionerna 

beskrevs som plågsamma ur föräldrarnas synvinkel och pumpen ansågs vara trygg och 

relevant utifrån hanteringen (Knafl, Grey, Sullivan-Bolyai & Tamborlane, 2004). 

 

7.1.2 Annorlunda vardag 

Förändringen i vardagen belystes i studien utförd av Wennick och Hallström (2006), där 

föräldrarna beskrev svårigheter i spontanitet och möjligheten att njuta av det vardagliga 

familjelivet. Anledningen till detta var att klockan kom att styra vardagen. Studien 

beskrev även föräldrarollens förändring och de upplevde sig mer övervakande och 

kontrollerande. Som en konsekvens av detta beskrevs att föräldrarna föredrog att barnen 

lekte med kompisar hemma hellre än att barnet vistades hos andra. 

 

7.2 Bristande förståelse hos andra 

7.2.1 Okunskap inom familjen 

Otillräcklig kunskap hos utomstående om diabetes och dess behandling beskrevs i 

studien av Smaldone och Ritholz (2009). Föräldrarna upplevde att ansvaret vilade på 

dem även om barnet befann sig på annan plats, med andra vuxna i familjen. En 

tveksamhet hur situationer av högt respektive lågt blodsocker skulle hanteras av 

utomstående gjorde att de ständigt fick verifiera behandlingen, exempelvis via telefon. 

Ett antal föräldrar antydde att det endast kändes tryggt att lämna barnet till någon som 

varit med från sjukdomens början, som till exempel mor- och farmödrar. Medan andra 

inte visste hos vem de skulle lämna barnet om något skulle hända dem. Föräldrarna 

beskrev att andra var rädda för att skada barnet genom att ge insulininjektioner.  
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7.2.2 Okunskap hos skolpersonal 

Okunskap hos skolpersonal gällande behandling och dess konsekvenser beskrevs av 

föräldrarna i studien av Wennick och Hallström (2006). Svårigheterna i att lämna över 

behandlingens ansvar belystes. Det framkom dock av Smaldone och Ritholz (2009) att 

föräldrarna hade olika erfarenheter gällande skolpersonalens kunskaper samt deras 

motivation och mottaglighet för att lära sig om diabetes och dess behandling. Strategier 

för att förhindra ojämna blodsockervärden, både under skoltid och när barnet inte var 

närvarande, utformades av föräldrarna. Barnet fick exempelvis en mobil för att kunna 

ringa föräldrarna så att de tillsammans kunde kontrollera blodsockret och utifrån det 

bestämma hur mycket insulin barnet behövde injicera. Föräldrarna litade mer på barnets 

kunskap än skolpersonalens (Smaldone & Ritholz, 2009). 

 

7.3 Emotionell påverkan 

7.3.1 Oro 

Oro under diabetesbehandling uttrycktes av föräldrarna i en studie av Warner et al. 

(2009), detta främst i situationer tillsammans med känslor av dålig kontroll och stress. 

Vidare framgick det av Wennick och Hallström (2006) samt Smaldone och Ritholz 

(2009) att föräldrarna oroade sig över barnet i relation till behandling, när denne var 

utom synhåll. Att barnet inte skulle sköta sin behandling på rätt sätt, utan föräldrarnas 

assistans, gjorde dem oroliga (Smaldone & Ritholz, 2009). 

 

Nivån av oro gällande behandling visade sig vara större hos föräldrar vars barn fick 

dagliga insulininjektioner jämfört med kontinuerlig tillförsel via pump (Haugstvedt, 

Rokne, Graue, Sövik & Wentzel-Larsens, 2009). Orosframkallande aspekter gällande 

användandet av insulinpump, framgick dock i studien av Knafl et al. (2004). Haugstvedt 

et al. (2009) beskrev att ett antal föräldrar upplevde oro över att pumpen skulle utsöndra 

för höga doser insulin, exempelvis genom att något annat barn skulle trycka på pumpen. 

Oro över att barnet skulle upplevas annorlunda och utanför på grund av pumpen, 

beskrevs även i studien. Föräldrar, främst mödrar som upplevt lågt blodsocker hos 

barnet visade på en större oro jämfört med fäder. Oron grundade sig i en rädsla att det 

skulle ske igen. Icke rekommenderade åtgärder, såsom att ge sött och överlag hålla 

blodsockret något högre än rekommenderat, användes av mödrarna för att lindra oron 

för blodsockerfall hos barnet (Haugstvedt et al., 2009). 
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7.3.2 Oro för framtiden 

Föräldrar uttryckte en oro och rädsla över barnets förmåga att själv kunna klara sin 

behandling i framtiden. Att som förälder kunna släppa kontrollen och låta barnet ta fullt 

ansvar för sjukdomen beskrevs som svårt och orosframkallande (Smaldone & Ritholz, 

2009). Det fanns även en oro över framtida diabeteskomplikationer, vilket vägde tungt 

på föräldrarnas axlar (Wennick & Hallström 2006). 

 

7.3.3 Ångest och depression 

När föräldrarna kunde släppa tankar om diabetes och behandling uppkom därefter, 

enligt studien av Warner et al. (2009), känslor av ångest. En fader beskrev hur han en 

dag åkte iväg och kollade på rugby med sina kompisar och att det inte var förrän han 

kom hem som han reflekterade över sitt barns mående och behandling. Detta resulterade 

i ångest. Ångesten beskrevs högre hos föräldrar vars effektivitet i barnets 

diabetesbehandling var lägre (Austin, Elliot, Mackey, Slaughter, Turek, Mednick & 

Streisand, 2008). Rädsla och ångest över eventuell insulinreaktion nattetid, påvisades av 

Wennick och Hallström (2006). Detta gav sömnproblem hos föräldrarna, då de 

upplevde press över att de behövde kontrollera blodsockret även på nätterna.  

 

Nära tre fjärdedelar av föräldrarna som deltog i en studie av Austin et al. (2008) visade 

tecken på depression. Symptomen förekom främst hos mödrar samt hos yngre föräldrar. 

Att mödrar upplevde fler och starkare symtom tros bero på att de oftast är de primära 

vårdnadshavarna och därmed de som bär det yttersta ansvaret för barnets 

diabetesbehandling. 

 

7.4 Hanteringsstrategier  

7.4.1 Samarbete 

Föräldrar beskrev hur de diskuterade med varandra gällande exempelvis insulinmängd i 

förhållande till kost och fysisk aktivitet (Smaldone & Ritholz, 2009). Det framkom i 

studien gjord av Knafl et al. (2004), att kvinnor var mer engagerade i insulinbehandling 

jämfört med män. Användandet av en insulinpump utjämnade dock dessa skillnader. Att 

arbeta i team ansågs hjälpa i behandlingsprocessen i studien gjord av Smaldone och 

Ritholz (2009), samarbetet resulterade i att ansvaret över behandling upplevdes enklare 

och mer lätthanterligt. Att samarbeta upplevdes dock problematiskt  av vissa föräldrar.  
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7.4.2 Stöd 

Stöd genom mentorskap belystes som ett viktigt redskap för att stötta föräldrar till barn 

med diabetes typ 1. Detta kunde ske via telefon, mail och möten för att på bästa sätt 

kunna hantera sjukdomen och dess behandling. Mentorerna bestod av andra föräldrar till 

barn med diabetes som var försedda med mer erfarenhet kring sjukdomen och dess 

behandling. Samtliga medverkade frivilligt. Till mentorerna kunde föräldrarna i 

mentorsprogrammet sedan vända sig med frågor och funderingar, utan att behöva 

kontakta sjukvården. Tillgänglighet var ett begrepp studien tog upp och det syftade på 

att föräldrarna när som kunde rådfråga sina mentorer. Detta beskrev de deltagande 

föräldrarna som underlättande, speciellt vid behandlingsstart. Det var nödvändigt att 

som förälder snabbt vara kapabel att förstå och behärska den individuella behandling 

som diabetes kräver (Bova, Rearick, Knafl & Sullivan-Bolyai, 2011). 

 

Nyttjandet av stödgrupper, som även här bestod av andra föräldrar vars barn hade 

diabetes typ 1, ansågs vara till stor hjälp vid behandling. Detta uttrycktes främst av 

mödrar och de beskrev att de för första gången kände sig förstådda och samhörigheten i 

gruppen var stor. Trygghet som tidigare saknats skapades genom samtal med andra 

föräldrar om exempelvis behandlingserfarenheter (Smaldone & Ritholz, 2009). Kontroll 

och en upplevelse av att bemästra barnets diabetesbehandling saknades hos många 

föräldrar och få föräldrar kunde säga att de hade uppnått full kontroll och trygghet i 

behandling (Smaldone & Ritholz, 2009). Att dela erfarenheter och känslor med 

varandra var ett sätt för föräldrarna att underlätta och lära sig hantera sjukdomen. Detta 

för att kunna skapa ett tryggt och fungerande familjeliv, trots sjukdom (Bova et al., 

2011).   

 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion   

Författarna började med att utföra testsökningar i olika databaser, detta för att få en 

översikt av tidigare forskning. Till en början sökte författarna artiklar med fritext, vilket 

enligt Karlsson (2012) utgör en bra grund inför en systematisk sökning. Synonymer till 

valda sökord formulerades, vilket enligt Friberg (2006) är ett sätt att bygga ut samlingen 

av relevanta sökord. Synonymer ses därmed som en styrka i litteraturstudien. Ämnesord 

såväl som fritextsökning användes sedan i de olika databaserna. Att använda sig utav 
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ämnesord kan vara till för- såväl som nackdel, endast fritextsökningar resulterar ofta i 

träffar på en mängd artiklar som inte är relevanta. Detta beror på att sökningen 

inkluderar alla artiklar som kanske endast nämner sökordet en gång, exempelvis i 

abstraktet. En negativ aspekt med att söka med ämnesord är dock att den senaste 

forskningen inte kommer med. Detta på grund av att artiklarna måste indexeras, vilket 

innebär en viss tidsfördröjning innan dem går att hitta via sökning på ämnesord. Därför 

bör orden även sökas på i fritext för att få med den senaste forskningen. Att den senaste 

forskningen ska finnas med i studien bör ses som en självklarhet (Axelsson, 2012). 

 

När sökorden är identifierade är nästa steg att identifiera vilka avgränsningar studien ska 

ha (Kristensson, 2014). Avgränsningarna som valdes till denna litteraturstudie var peer 

reviewed, ha tillgängligt abstrakt, skrivna på engelska samt att artiklarna skulle vara 

publicerade de senaste 15 åren. Denna tidsbegränsning valdes för att få fram tillräcklig 

mängd relevanta artiklar, då få hittades vid begränsning på exempelvis 10 år. Alla 

avgränsningar utom tillgängligt abstrakt var möjliga i alla databaser förutom PsycINFO, 

då den saknade funktioner kring abstrakt. Detta skapade en skillnad mellan sökningarna 

i de olika databaserna och därmed en möjlig skillnad i urval av artiklarna. Skillnaden i 

sökningarna kan dock sänka omfattningen av relevanta sökträffar.  

 

Karlsson (2012) menar att abstraktet är viktigt och användbart för att avgöra om artikeln 

är värd att läsa i sin helhet. Författarna kan ha missat relevant data från artiklar som 

exkluderades efter läsning av titel, vilket ses som en svaghet i studien. Sökordet “Child” 

var enligt Mesh barn i åldrarna 6-12. Då författarna ansåg att sökningarna ändå fick med 

barn i åldrarna 0-18 omvärderades inte inklusionskriteriet. De artiklar som exkluderades 

redan vid läsning av titel respektive abstrakt, berodde i största grad på att de verkade 

fokusera på barns erfarenheter av diabetesbehandling eller föräldrars erfarenheter i 

samband med diagnos. Detta tror författarna kan bero på att de inte använde den 

booleska termen “NOT” vid sökning, för att begränsa ytterligare till föräldrars 

erfarenheter av behandling. Detta kan ses som en svaghet. Däremot kanske de 

inkluderade artiklarna inte hade framkommit då Friberg (2006) menar att användandet 

av “NOT” kan riskera att relevant data försummas.  

 

Kvalitativa artiklar, en artikel med “mixed methods” samt två kvantitativa artikelar har 

inkluderats i denna litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) är ett 
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sätt att belysa materialet ur olika perspektiv. Borglin (2012) menar dessutom att 

användandet av en “mixed methods”-artikel öppnar upp för ett heltäckande svar på 

viktiga forskningsfrågor. Artiklar på engelska valdes på grund av författarnas 

begränsade språkkunskaper. För att översätta har författarna tagit hjälp av diverse 

ordböcker och resonerat med varandra. Begränsad språkkunskap kan ses som en 

saghet.Ur de kvantitativa artikelarna och artikeln med “mixed methods” användes 

endast de resultat som beskrevs i text, vilket kan ha påverkat denna litteraturstudies 

resultat och därmed dess trovärdighet genom att relevant data från resterande resultat 

missats.  

 

Vad det gäller granskningen av litteraturstudiens inkluderade artiklar gjordes detta 

separat av författarna, som sedan diskuterades tillsammans. Triangulering är enligt 

Forsberg och Wengström (2008) ett sätt att se saker ur olika perspektiv, vilket kan 

stärka kvalitén och trovärdigheten. Författarna använde två bedömningsmallar från 

Carlsson och Eiman (2003), där den ena bedömningsmallen omfattade kvantitativa 

artiklar och den andra kvalitativa artiklar. Efter att författarna hade studerat och 

övervägt andra bedömningsmallar, valdes dessa då de ansågs mest begripliga utifrån 

den kunskap författarna besitter. 

 

Då författarna även inkluderade en artikel med “mixed methods”, uppstod problem i 

huruvida denna skulle kvalitetsgranskas. Efter att författarna kvalitetsgranskat artikeln i 

både den kvalitativa och kvantitativa mallen, bestämdes att den kvantitativa mallen 

skulle användas. Detta då artikeln passade in och författarna ansåg att granskningen var 

fullgod. Enligt Polit och Beck (2012) ska en “mixed methods”- artikel granskas med en 

annan mall, men då författarna inte ville sänka trovärdigheten genom att använda en 

mall som var helt annorlunda konstruerad, uteslöts det. Det var totalt 18 vetenskapliga 

artiklar som granskades där sju artiklar slutligen inkluderades i resultatet. De 11 

artiklarna som exkluderades i samband med kvalitetsgranskningen berodde inte på låg 

kvalitet. Efter separat granskning av artiklarna diskuterade författarna ännu en gång 

relevansen i resultaten mot denna litteraturstudies syfte. Mycket grundade sig i att de 

var inriktade mer på erfarenheter i samband med diagnos och inte av behandling, eller 

att det huvudsakliga resultatet var från barnets perspektiv.  
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I vilken utsträckning litteraturstudiens resultat kan vara giltig i andra sammanhang 

bedöms helt av läsaren (Kristensson, 2014). Allt resultat som har speglat 

litteraturstudiens syfte har presenterats, vilket författarna anser ökar trovärdigheten. 

Detta styrker Dahlberg och Segesten (2010) som menar att all redovisat resultat relaterat 

till syftet stärker trovärdigheten. Artiklarna som inkluderades var av både kvantitativ, 

kvalitativ samt “mixed- methods”- ansats och utfördes i USA, Storbritannien, Sverige 

och Norge. Generellt sett tror författarna att litteraturstudiens resultat kan överföras på 

de flesta föräldrar till barn med diabetes typ 1. Detta då de flesta studierna visade ett 

liknande resultat, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) leder till en ökad 

överförbarhet. Artiklarnas olika forskningsdesign ger dessutom bredd i litteraturstudien, 

vilket författarna anser ökar överförbarheten.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, 2013) får fusk och ohederlighet inte förekomma 

inom forskning. Det kan exempelvis innefatta fabricering av data, att förvränga 

forskningsprocessen eller att inte ange källa. Författarna till denna litteraturstudie har 

strävat efter att följa dessa riktlinjer. Eventuella feltolkningar eller att relevant 

information inte medtagits i samband med översättning kan inte garanteras, inget är 

dock medvetet exkluderat. Författarna hade till en början tänkt att de inkluderade 

artiklarna skulle ha blivit godkända av en etisk kommité. Detta ändrades sedan till att 

artiklarna endast behövde ha ett etiskt övervägande och resonemang för att relevanta 

artiklar som redan framkommit, inte skulle behöva exkluderas. Även om inte alla 

inkluderade artiklar blivit godkända, förde samtliga ett etiskt välformulerat resonemang. 

Enligt Kristensson (2004) samt Forsberg och Wengström (2008, 2013) bör författarna ta 

ställning till om studierna är etiskt försvarbara eller inte.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det dessutom väsentligt att redovisa 

förförståelsen för litteraturstudien eftersom den kan påverka resultatet. Då diabetes typ 1 

existerar i båda författarnas äldre generationer väcktes ett intresse om hur föräldrar kan 

erfara barns diabetesbehandling. Detta tänkte även författarna kan komma att bli ett 

aktuellt ämne för författarna då diabetes typ är en ärftlig sjukdom. Det förelåg en viss 

förförståelse hos författarna för sjukdomen, dock tänker författarna att detta inte 

påverkar resultatet på denna litteraturstudie med tanke på att den belyser föräldrars 

erfarenheter av behandling hos barn med diabetes typ 1,vilket inte är något författarna 

kan relatera till. 
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Analysförfarandet påbörjades separat genom att författarna enskilt tog ut relevanta 

utsagor ur artiklarna, dessa diskuterades sedan och kondenserades till koder. Att 

utforma underkategorier som ett extra steg innan kategorisering ansåg författarna var 

enklare, mer systematiskt och gav klarhet i huruvida kategorierna skulle benämnas. 

Författarna använde sig här av triangulering, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2008, 2013) är ett sätt att stärka trovärdigheten. Under analysförfarandet när helheten 

gick till delar och sedan en ny helhet, såg författarna annorlunda på artiklarnas resultat. 

Det som författarna från början tänkte sammanfatta, fick en helt annorlunda innebörd. 

Författarna ansåg dock att resultatet svarade på litteraturstudiens syfte och inkluderade 

därmed inga fler artiklar. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa föräldrars erfarenheter av 

behandling vid diabetes typ 1 hos barn. Resultatet visade att tillvaron förändrades, det 

fanns en bristande förståelse för behandling hos andra, föräldrarna påverkades 

emotionellt samt att det förelåg vissa hanteringsstrategier i samband med behandling.  

Författarna har valt att lyfta och diskutera oro och stöd, vilka är två av de områden som 

framkom i resultatet. Dessa ansågs viktigast och har därför resonerats gentemot studiens 

teoretiska referensram, relevant litteratur och vetenskaplig forskning. Den teoretiska 

referensram studien förhåller sig till är trygghet samt kunskaps- och kontrolltrygghet. 

Detta kan enligt Segesten (1984) uppkomma genom att veta vad något innebär, hur det 

ska hanteras, vem det ska utföras av samt vilka krav som ställs. Säkerheten i hur något 

ska utföras och hur införstådd den ansvarstagande är, bidrar till en trygghet. Sjukdom 

innebär en förlust av trygghet då livet ändras. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna uttryckte oro under 

diabetesbehandling, detta i samband med känslor av dålig kontroll och stress samt när 

barnet var utom synhåll. Mödrar upplevde mer oro än fäder, detta uppkom exempelvis 

vid lågt blodsocker hos barnet. För att lindra denna oro fick barnet sötsaker och fick ha  

ett generellt högre blodsocker än rekommenderat. Detta tänker författarna speglar 

okunskap och därmed otrygghet. Kontroll fås genom kunskap och denna kontroll kan 

sedan leda till en trygghet (Segesten, 1984). Rätt kunskap om blodsocker och sötsaker 

saknades. En dålig kontroll resulterade i oro och felagerande. Om inte föräldrarna är 
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trygga med barnets behandling, tror författarna misstag kan göras vilket kan komma att 

påverka barnets hälsa och därmed framtid negativt.  

 

Att hitta en fungerande balans mellan kost, insulintillförsel och fysisk aktivitet är den 

största utmaningen för föräldrar till barn med diabetes typ 1. Föräldrarna beskrev 

svårigheter med att finna denna balans. Denna ovisshet gällande diabetesbehandling 

stärker Milkes, Lochrie, Antal, Cansas, Buckloh, Hutchinson och Wysocki (2008) 

genom att beskriva sjukdomens behandling som ett ”spel”. Djupare kunskap om 

sjukdomen beskrevs av Wennick och Hallström (2007) som en förmåga att kunna agera 

rätt i olika situationer såväl som att besitta en förståelse för sjukdomens farliga 

konsekvenser. Författarna ser här sjuksköterskan och annan vårdpersonal som främsta 

kunskapskälla och stöd. Enligt Wennick och Hallström (2007) var dock föräldrarna 

medvetna om att vid kontakt med sjukvården angående frågor om behandling, hade de 

ändå det slutgiltiga ansvaret.  

 

När föräldrarna är trygga i hur de ska hantera barnets diabetesbehandling, som många 

gånger är komplex och varierande, kan den oro som framgick i litteraturstudien 

minskas. Milkes et al. (2008) stärker detta genom att de i sin studie fick fram att 

föräldrar många gånger oroade sig över om deras kunskap var tillräcklig eller inte. Bell, 

Wright och Watson (2002) menar att föräldrar besitter resurser och färdigheter för att 

lösa problem. De resurser som krävs för att lösa dessa problem kan emellertid vara 

undangömda, otillräckliga eller bortglömda. För att identifiera dessa resurser och 

färdigheter, tänker författarna att sjuksköterskan behöver vara uppmärksam och lyhörd. 

Om hela familjen är välorganiserad och vet hur situationer som kan uppstå i samband 

med diabetesbehandling, kan sjukdomen hanteras bättre. Detta gör också att blodsockret 

kan hållas på en rekommenderad nivå även i det långa loppet, samtidigt som denna oro 

kan minskas hos föräldrarna (Kumar, Holmes, Mackey, Streisand, Chen & Herge, 

2012).   

 

Wennick och Hallström (2007) beskrev hur föräldrar upplevde känslor av otillräcklighet 

vid bland annat återbesök på sjukhus, trots stora ansträngningar. Författarna anser att en 

av de centrala uppgifterna sjuksköterskan har är att stärka känslor av tillräcklighet hos 

föräldrarna. Det kan ha en avgörande betydelse för barnet och dennes hälsa, då det 
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enligt Wennick och Hallström (2007) ställs höga krav på föräldrarna och deras 

kunskaper vid behandling.  

 

Betydelsen av mentorskap och dess stödjande funktion det resulterade i framgick i 

litteraturstudiens resultat. Mentorerna bestod av andra föräldrar till barn med diabetes 

typ 1, vilka därmed delade liknande erfarenheter och förstod vad de andra gick igenom. 

Föräldrarna kunde vända sig till varandra, utbyta kunskaper samt erfarenheter och 

byggde därigenom upp trygghet. Tryggheten i att känna igen sig och tillhöra en 

gemenskap var en central del av litteraturstudiens resultat. Det framgick att känslor av 

trygghet uppkom när föräldrar till barn med diabetes typ 1 samtalade med andra 

föräldrar till barn med sjukdomen. Saveman, Benzein och Hagberg (2009) menar att om 

problem och situationer kan ses ur olika perspektiv, ökar förutsättningarna att finna 

lösningsalternativ. Genom att någon annan vet vad något innebär, vilka krav som ställs 

samt hur det ska hanteras, anser författarna att den kunskaps- och kontrolltrygghet som 

Segesten (1984) belyser kan stärkas. Att ta lärdom av andras kunskap samt misstag 

tänker författarna är en betydelsefull del. Detta styrker Guthrie och Hanna (2001) då de 

i sin studie fick fram att handlingar som krävs vid specifika situationer får bättre kvalité 

när det finns någon som vägleder. Att bara finnas där var dock ofta tillräckligt. Samtal 

med sjuksköterskan när denne tar sig tid, lyssnar och är närvarande, tänker författarna är 

betydelsefullt. Detta är dessutom enligt Dahlberg och Segesten (2010) en viktig del av 

sjuksköterskans profession.  

 

Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att ett allmänt och adekvat 

omhändertagande är väsentligt. Varje vårdare, exempelvis allmänsjuksköterskan, har till 

uppgift att hjälpa patient såväl som närstående att förstå vad som händer genom att 

berätta om det som sker och ge information om relevanta åtgärder. Händelser och 

handlingar kan annars bli obegripliga, vilket kan skapa otrygghet. Genom att föräldrarna 

upplever en trygghet i barnets behandling, tror författarna att denna kan föras över till 

barnet och gagna denne i sin trygghet gällande behandling. Detta antagande styrks av 

Wennick och Hallström(2007) som menar att föräldrarna känner behov av stöttning så 

att de i sin tur kan stötta barnet. Enligt Warren-Boulton et al. (2009) behöver barnet ha 

en bra psykisk hälsa och emotionellt välmående, för att i framtiden kunna hantera 

sjukdomen och bemästra dess behandling. Författarna tror att stödgrupper, mentorer och 
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vårdpersonal kan utgöra tillgångar som får föräldrarna att finna dessa resurser och 

därmed en trygghet i barnets diabetesbehandling.  

 

En situation kan bli mycket värre, både för den sjuke och dess närstående, om rätt stöd 

saknas (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare menar de att föräldrar till barn som får 

vård behöver stöd och omsorg. Detta tänker författarna både kan komma från mentorer, 

stödgrupper samt vårdpersonal. Sjuksköterskan kan ge detta stöd genom exempelvis 

samtal där denne agerar kunskapsbas och samtalsledare. Svåra situationer underlättas 

genom att sjuksköterskan är trygg i sin roll och besitter goda kunskaper om ämnet. Att 

kunna samtala med hela familjen är av stor vikt, då sjukdomen inte bara påverkar den 

drabbade individen (Bell, Wright & Watson, 2002).   

 

9 Betydelse för vården    

Författarna önskar att resultatet av denna systematiska litteraturstudie ska leda till att 

allmänsjuksköterskan får mer kunskap om föräldrars erfarenheter av behandling vid 

diabetes typ 1 hos barn. Detta för att på bästa sätt kunna bemöta, vägleda och stötta 

föräldrarna utifrån deras erfarenheter. Vetskapen om föräldrars erfarenheter i samband 

med behandling av barnets diabetes kan möjliggöra relevanta åtgärder. Författarna 

tänker att dessa åtgärder exempelvis kan vara stödgrupper, mentorskap, 

informationstillfällen och samtal. Förslagsvis kan fler stödgrupper bildas samtidigt som 

vetskapen att de existerar bli större. Författarna tror dessutom att kunskapstillfällen i 

form av utbildningar kan förbättras på exempelvis skolor. Detta då litteraturstudiens 

resultat visade att det hos skolpersonal förelåg bristande kunskap gällande agerande i 

vissa situationer. Författarna tänker att en relevant åtgärd kan vara att sjuksköterskan, 

tillsammans med föräldrar till barn med diabetes typ 1, berättar om sjukdomen och dess 

komplexa behandling. För att minska föräldrars känslor av otillräcklighet kan 

samtalsmetoden MI, motiverande samtal med fördel användas. Genom att 

sjuksköterskan lyssnar och vägleder kan föräldrarna få ny optimism och energi för att 

känna tillräcklighet (Näsholm & Barth, 2006). Ytterligare en åtgärd kan vara att 

sjuksköterskan bjuder in hela familjen samt de som ofta är med barnet, för att få 

information, vägledning och hjälp. Detta tror författarna kan minska föräldrarnas oro 

över barnets behandling när denne befinner sig i skolan eller hos andra vuxna.  
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10 Slutsats 

Syftet med denna systematiska litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av 

behandling vid diabetes typ 1 hos barn. Att vara förälder till barn som drabbats av 

diabetes innebär stora förändringar. I resultatet framgick det att tillvaron förändrades, 

det förelåg en bristande förståelse hos andra vuxna och skolpersonal, föräldrarna blev 

emotionellt påverkade och använde sig av vissa hanteringsstrategier. Oro och stöd 

fastställdes som mest relevanta och betydelsefulla, både utifrån diskussion gentemot 

studiens teoretiska referensram och betydelsen för vården. Lärdomen från 

litteraturstudiens resultat kan förhoppningsvis ge sjuksköterskan mer kunskap som ett 

av de redskap som behövs för att kunna bemöta, vägleda och stötta föräldrarna. Så att de 

i sin tur ska kunna ge barnet en fullgod och säker behandling. Genom att veta vad något 

innebär, hur det ska hanteras, vem det ska utföras av samt vilka krav som ställs minskas 

oro, vilket resulterar i en trygghet som utgörs av kontroll. En trygghet och därmed 

minskad oro hos föräldrar till barn med diabetes typ 1, ger förutsättningar till en bättre 

och säkrare vård. Detta då den kontrolleras och utövas av föräldrarna. 
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Begränsningar:Vetenskapligt granskad tidsskrift, tillgängligt abstrakt, engelska samt publicerad år 2000-2015. (Dubletter). 

  



  
 

III 

Tabell 3. Sökresultat PsycINFO 

 

PsycINFO 

2016-10-17 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt  

Lästa i 

Fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 Diabetes Mellitus, type 1 

 

4477 0 
    

#2 Child  

(6-12 år) 

 

714544 0 
    

#3 Parents 

 

210666 0 
    

#4 Treatment* 

(Fritext) 

759864 0 
    

#5 Experien* 

(Fritext) 

574327 0 
    

#6 Attitud* 

(Fritext) 

488531 0 
    

#7 Perspectiv* 

(Fritext) 

258218 0 
    

#8 #1 AND #2 1156 0 
    

#9 #1 AND #3 502 0 
    

#10 #5 OR #6 OR #7 1133992 0 
    

#11 #8 AND #9 AND #10 189 0 
    

#12 #11 AND #4 70 70 5 0 
  

#13 #12 + English, peer reviewed, år 2000-

2015 
53 53 15 9 5 2 

Begränsningar:Vetenskapligt granskad tidsskrift, engelska samt publicerad år 2000-2015.   



  
 

IV 

Bilaga B Artikelmatris  

Databas 

Sökning 

Författare, År, 

Land 

Titel, Tidsskrift  Syfte Metod, Urval, Analys Resultat Kvalitet 

Cinahl 
#1 AND #4 

Smaldone, A., & 

Ritholz, M-D. 

(2009). 
 
USA 

Perceptions of 

Parenting Children 

With Type 1 

Diabetes Diagnosed 

in Early Childhood 
 
Journal of Pediatric 

Healthcare 

Syftet var att utforska 

föräldrars uppfattningar av 

psykologiska anpassningar i 

uppfostran av barn med 

diabetes typ 1, från diagnos 

genom barndomen. 

Kvalitativ studie. 

Ändamålsenligt urval. 

Semistrukturerad intervju 

där sedan en 

innehållsanalys utfördes. 14 

föräldrar, tre mödrar, tre 

fädrar och fyra par deltog i 

studien.  

Tre teman framkom där 

anpassning till diabetes var 

ett. Föräldrar upplevde att 

familjer och vänner hade 

minimal förståelse för 

diabetes och dess behandling 

Hög 
 
Grad: I   

83,33 % 

Cinahl  
#1 AND #4 

Warner, J., 

Gregory, J., 

Lowes, L., & 

Bowes, S. 
(2009). 
 
Storbritannien 

Chronic sorrow in 

parents of children 

with type 1 diabetes 
 
Journal of Advanced 

nursing 

Utforska föräldrars 

långtidserfarenheter av att ha 

ett barn med diabetes typ 1. 

Kvalitativ studie med 

djupanalyser och öppna 

frågor som spelades in och 

skrevs ut.  Dataanalysen 

utgjordes av koder, 

kategorier samt teorier. 38 

föräldrar uppfyllde 

kriterierna och 17 föräldrar 

deltog.  

Föräldrarna hade till en 

början svårt att anpassa sig 

till diabetes och dess 

behandling. Dålig kontroll 

över barnets behandling 

orsakade oro.  

Hög 
 
Grad I   

87,48 % 

Cinahl  
#7 AND #9 

Wennick, A., & 

Hallström, I. 

(2006). 
 
Sverige 

Swedish Families’ 

Lived Experience 

When a Child 
Is First Diagnosed 

as Having Insulin-

Dependent 
Diabetes Mellitus 
 
Journal of Family 

Nursing 
 

Syftet var att klarlägga hela 

familjens levda erfarenheter 

när ett barn får diagnosen 

diabetes mellitus typ 1. 

Kvalitativ studie. 

Longitudinell, beskrivande 

och tolkande ansats med 

kvalitativa intervjuer. 12 

familjer med ett barn 

diagnostiserad med diabetes 

mellitus typ 1 rekryterades. 

Föräldrarna upplevde en 

förändrad vardag där 

svårigheter i spontanitet och 

möjligheten till att njuta av 

vardagen belystes. 

Föräldrarna upplevde stor 

press på att ständigt ha 

kontroll. Känslor av 

misslyckande och 

otillräcklighet kunde 

uppkomma i samband med 

behandling. 

Hög 
 
Grad: I 

81,25 % 



  
 

V 

PsycINFO 
#12 + English, peer 

reviewed, år 2000-

2015 

Austin, A., Elliot, 

B. M., Mackey, 

E. R., Slaughter, 

A. M., Turek, J., 

Mednick, L., & 

Streisand, R. 

(2008).  
 
USA  

Parental anxiety and 

depression 

associated with 

caring for a child 

newly diagnosed 

with type 1 diabetes: 

Opportunities for 

education and 

counseling.  
 
Patient 

Education and 

Counseling 

Att undersöka demografiska 

egenskaper såsom stressen 

kring att vara förälder till ett 

barn med diabetes typ 1, samt 

behandlingseffektivitet vid 

den tillhörande 

diabetesvården. 

Kvantitativ studie. 
Bekvämlighetsurval. 102 

föräldrar deltog, alla inom 

fyra veckor efter att deras 

barn fått diagnosen diabetes 

typ 1. Analys enligt 

hierarkisk multipel 

regression. 
 

Föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 påvisade 

prediktorer för depression 

och ångest. Mödrarna 

beskrevs ha flest symtom. 

Hög 
 
Grad: I  
82, 97% 

PsycINFO 
#12 + English, peer 

reviewed, år 2000-

2015 

Bova, C., 

Rearick, E. M., 

Knafl, K. A., & 

Sullivan-Bolyai, 

S. (2011). 
 
USA  

Parents of children 

newly diagnosed 

with type 1 diabetes- 

Experiences with 

social support and 

family management.  
 
The Diabetes 

Educator 

 

Att utforska föräldrars 

erfarenheter med mentorstöd, 

enligt Social Support to 

empower Parents (STEP) och 

användbarheten av Family 

management measure 

(FaMM) i den utvalda 

populationen.  

“Mixed-methods”- studie. 

Deskriptiv.  
Ändamålsenligt, 

randomiserat urval. 60 

föräldrar totalt deltog, varav 

hälften användes som 

kontrollgrupp.  
Kvalitativ innehållsanalys 

jämfördes med beskrivande 

mätanalys.  

Tre teman framkom, där 

samtal med personer med 

gemensamma erfarenheter 

utgjorde ett tema. 

Föräldrarna uppskattade att 

ha någon att vända sig till 

gällande vardagliga frågor 

kring barnets sjukdom och 

dess behandling.  

Hög 
 
Grad: I 

87,23% 

Pubmed 
#10 AND #11 

+begränsningar 

Knafl, K., Grey, 

M., Sullivan-

Bolyai, S., & 

Tamborlane, W. 

(2004). 
 
USA 

Parents’ Reflections 

on Managing Their 

Children’s Diabetes 

With Insulin Pumps. 
 
Journal of Nursing 

scholarship  

Att undersöka föräldrars 

erfarenheter vid användandet 

av insulinpump hos unga barn 

med diabetes typ 1.   

Kvalitativ studie. 

Longitudinell (över 12 

månader). 
Öppna frågor med 

djupintervjuer. 21 deltog. 

14 mödrar och 7 fädrar. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Föräldrarna kände sig 

bekväma med användandet 

av insulinpump, pumpen 

förbättrade 

blodsockervärdena och var 

lättare att hantera. 

Hög 
 
Grad: I  
80,00% 

Pubmed 
#10 AND #11 

+begränsningar 

Haugstvedt, 

Rokne, Graue, 

Sövik och 

Fear of 

hypoglycaemia in 

mothers and fathers 

of children with 

Att analysera sambandet 

mellan föräldrars rädsla för 

hypoglykemi och prevalensen 

av hypoglykemi och faktorer i 

Kvantitativ studie.  
Tvärsnittsstudie 
103 mödrar och 97 fädrar 

deltog. 

Nivån av oro och ängslan var 

högre hos föräldrar vars barn 

som fick dagliga 

insulininjektioner än hos 

Hög 
 
Grad: I  
80,85% 



  
 

VI 

Wentzel-Larsens 

(2009). 
 
Norge  

Type 1 diabetes is 

associated with poor 
glycaemic control 

and parental 

emotional distress: a 

population-based 

study. 
 
Diabetic Medicine 

diabetesbehandling hos barn 

med diabetes typ 1 samt 

känslomässigt lidande hos 

föräldrarna. 

Statistisk analys. 
 

 

dem med kontinuerlig 

insulintillförsel via pump. 
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Bilaga C Granskningsmallar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


