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Sammanfattning    

Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunsystemet ser 

betacellerna i bukspottskörteln som främmande och angriper dem. Cellerna kan då inte 

producera insulin längre, vilket är ett livsviktigt hormon för kroppen. I Sverige 

insjuknar cirka två barn varje dag i diabetes mellitus typ 1. Sjukdomen påverkar barnets 

vardag och kommer alltid vara en styrande del genom livet. Många barn oroar sig över 

hypoglykemi samt andra komplikationer som är relaterade till sjukdomen. Syftet med 

studien är att beskriva upplevelser av hur vardagen påverkats hos barn som är 

diagnostiserade med diabetes mellitus typ 1. Metoden är en sammanställning av 

empirisk data och baseras utifrån Axelssons (2012) modell. Studien innehåller 11 

artiklar som består av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Examensarbetet 

fokuserar på barn i åldern 6-14 år och artiklarna i studien belyser upplevelsen av att leva 

med diabetes mellitus typ 1. Resultatet visade att barnen upplevde känslor av 

utanförskap och att de kände sig annorlunda jämfört med sina vänner. Familjen hade en 

betydelsefull roll för barnen och sjukdomen påverkade även omgivningen. Resultatet 

presenteras utifrån fyra huvudkategorier och tio subkategorier. I diskussionen belyser vi 

känslan av att vara barn och leva med en kronisk sjukdom, familjens betydelse samt att 

förlika sig med sjukdomen. En grundläggande aspekt som framkommer i diskussionen 

är även vikten av adekvat och individanpassad information efter barnets 

utvecklingsnivå.  
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INLEDNING 

Diabetes mellitus typ 1 är en folkhälsosjukdom som drabbar 700 barn och ungdomar 

upp till 15 år, i Sverige, varje år (Socialstyrelsen 2009, s. 267). Varje dag drabbas två 

barn i Sverige av diabetes mellitus typ 1, vilket gör Sverige till det land med näst flest 

antal insjuknande barn och ungdomar i världen (Barndiabetesfonden u.å.). När ett barn 

blir diagnostiserat med en kronisk sjukdom som diabetes mellitus typ 1 som har flera 

följdsjukdomar, förändras livet och kan innebära många förändringar i vardagen, där 

skola, familj och fritid ingår. Under vår utbildning till sjuksköterskor har vi mött flera 

patienter med någon form av diabetes mellitus. Vi har erfart att när ett barn får en 

sjukdom såsom diabetes mellitus typ 1, är det inte bara barnens livsvärld som blivit 

förändrad, utan även att omgivningen blivit påverkad. Som vårdpersonal är det därför 

viktigt att se helheten, att se barnet som en hel subjektiv enhet.  

 

Enligt barndiabetesförbundet (2012) har Sverige stor okunskap gällande diabetes 

mellitus typ 1. Det finns många missuppfattningar om vad sjukdomen innebär. Många 

tror att sjukdomen kan botas genom koständring, mediciner eller att sjukdomen 

försvinner med åren. Det svenska folket blandar ofta ihop sjukdomarna diabetes 

mellitus typ 1 med diabetes mellitus typ 2, vilket gör att många tror att sjukdomen 

orsakars av dåliga matvanor och stort intag av socker. Detta är en bidragande faktor till 

att barn med diabetes mellitus typ 1 möter många fördomar från sin omgivning (Ibid.). 

Denna okunskap har stärkt vårt intresse med att problematisera hur barns vardag 

påverkas av diabetes mellitus typ 1.  

 

Vi har valt att fokusera på barn i åldern 6-14 år. Enligt FN:s barnkonvention (Unicef 

2009) avses varje människa under 18 år att vara barn. Vi har därför valt att använda 

benämningen barn genomgående i studien. Med denna litteraturstudie vill vi beskriva 

hur en diabetesdiagnos kan förändra vardagen hos barnet.  

 

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar och karakteriseras av 

kroniskt förhöjt blodsocker till följd av relativt eller absolut insulinbrist (Carlsson & 

Forsander 2012, s. 531) Det finns inga fasta siffror på hur vanligt det är med diabetes, 

detta är främst för att alla inte registrerar sig i det Nationella Diabetesregistret (Svenska 

Diabetesförbundet 2016b). En fördubbling av patienter med diabetes mellitus typ 1 har 

dock setts de senaste 20 åren, detta tros bero på att levnadsstandarden har förändrats 

med åren (Carlsson & Forsander 2012, s. 533).  

 

I en normalt fungerande kropp framställs insulinet i pankreas och insöndras i blodet vid 

stigande glukoshalter (Carlsson & Forsander 2012, s. 534). Autoimmun sjukdom 

innebär att kroppens egna immunsystem identifierar de insulinbildande betacellerna i de 

langerhanska cellöarna i pankreas som främmande och angriper dem (Carlsson & 

Forsander 2012, s. 531). Den bakomliggande orsaken till diabetes mellitus typ 1 är inte 

helt vetenskapligt fastställd, men misstänkta faktorer är virus, bakterier, olika dieter och 
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en viss ärftlighet (Carlsson & Forsander 2012, s. 533). Symptom vid diabetesdebut 

uppkommer ofta inom en månad, i samband med att barnet haft en infektion i kroppen, 

exempelvis en virusinfektion eller inflammation i bukspottskörteln (Bendt 2016). 

Symptom som uppstår vid nydebuterad diabetes är torr mun, ökad törst, ökad 

urinmängd, ökad hunger, dimsyn, trötthet och snabb viktförlust (Parker 2013, s. 128). 

När flera av ovanstående symptom påvisas ska vård sökas direkt på en vårdcentral eller 

akutmottagning (Bendt 2016).  

 

Utredning 

Vid diagnostisering eller misstanke om diabetes typ 1 skall föräldrarna samt barnet 

informeras om diagnosen och sedan utan dröjsmål remitteras till närmaste barnklinik 

(Carlsson & Forsander 2012, s. 534). Beroende på vilken ålder barnet är i, kan olika 

symtom uppkomma. Hos små barn är det vanligare med ketoacidos vid sjukdomsdebut, 

i Sverige har cirka 16-18 % av barnen ketoacidos i samband med insjuknandet. Detta är 

enligt Carlsson och Forsander (2012, s. 533) en världsunik låg siffra.  

 

När barnet inkommer till sjukhus vid misstanke om diabetes görs en omfattande och 

noggrann anamnes. Anamnesen består av information kring uppvisade symptom hos 

barnet, exempelvis viktnedgång, tecken på akut infektion, allmäntillstånd, grad av 

dehydrering, tecken på acidos, samt blodprover och urinprov för kontroll av glukos och 

ketonkroppar i urinen (Carlsson & Forsander 2012, s. 534-535). När diabetessjukdomen 

är fastställd blir barnet inlagd på en avdelning på sjukhus, då upp till en vecka (Hanås 

2014, s. 12). Om symptom för diagnosen saknas, krävs minst två fasteplasmaglukosprov 

där värdet är över 7,0 mmol/l, detta för att fastställa diagnosen. Alternativt behövs ett 

plasmaglukosvärde som överstiger 11,1 mmol/l om barnet inte är fastande. För att 

fastställa diagnos kan även ett oralt glukostoleranstest göras. Innan samt två timmar 

efter testet mäts plasmaglukosvärdet. Överstiger plasmaglukosvärdet 11,1 mmol/l är 

sjukdomen ett faktum (Svenska Diabetesförbundet 2016c).  

 

 

Komplikationer till diabetes mellitus typ 1 

Akuta komplikationer 

Vid insulinbehandling är hypoglykemi den vanligaste komplikationen. Barnet kan ha 

hypoglykemi med eller utan ketoacidos eller hypoglykemi med eller utan kramper och 

medvetslöshet (Hanås, Eriksson & Särnblad 2010, s. 253). Hypoglykemi innebär att 

blodsockret i kroppen har sjunkit på grund av hög insulindos och klassificeras när 

blodsockret ligger under 3,5–3,9 mmol/l (Carlsson & Forsander 2012, s. 540). Andra 

bidragande faktorer till hypoglykemi är kraftig fysisk ansträngning eller ett för litet 

intag av energi. För att inte drabbas av hypoglykemi är det en avgörande faktor att mäta 

blodsockret kontinuerligt (Bragd, Oskarsson, Adamson & Lins 2004, ss. 4202-4203).  

 

Ketoacidos är en annan akut komplikation till diabetes mellitus typ 1. Ketoacidos är en 

allvarlig och livshotande komplikation. Barnet uppvisar symptom som kräkning, 

buksmärtor samt en hög andningsfrekvens, symptomen misstolkas ofta för att vara 

gastroenterit (Hanås 2015). Ketoacidos uppstår vid ökad fettnedbrytning i levern, vilket 
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leder till bildning av ketoner i kroppen (Carlsson & Forsander 2012, s. 534). 

Ketonbildningen gör att blodet blir surt, detta för att kroppen använder fett som bränsle 

istället för kolhydrater (Svenska Diabetesförbundet 2016d). Vid en känd 

diabetesdiagnos kan ketoacidos uppstå vid akuta infektioner eller otillräcklig 

insulinbehandling, exempelvis vid halverad insulindos ifrån insulinpumpen. 

Insulinpumpar har enbart direktverkande insulin vilket snabbt leder till att barnet kan 

utveckla en ketoacidos (Hanås, Eriksson & Särnblad 2010, s. 254).  

 

Kroniska komplikationer 

På längre sikt kan det uppstå olika komplikationer i kroppen. Komplikationerna orsakas 

av högt blodsocker under en längre period. Många av kroppens viktiga celler som styr 

exempelvis hjärncellerna, nervtrådarna, njurarna, binjurarna, näthinnan, de röda 

blodkropparna och cellerna i blodkärlens väggar tar upp sockret till sina celler utifrån 

halten glukos i blodomloppet. För diabetiker är detta en nackdel då en stor mängd 

glukos tas upp av dessa celler när blodsockret är högt, därmed uppstår skador på 

cellerna (Hanås 2014, ss. 328-330). Dessa cellförändringar är en bidragande faktor med 

risk för hjärt- kärlsjukdomar, ögonskador som kan leda till synrubbningar, blindhet och 

skador i njurarna. Även nervtråds skador kan uppstå vid för högt blodsocker under en 

längre tid och som leder till försämrad känsel och genomblödning i de små 

hudkapillärerna, vilket bidrar till sämre sårläkning (Hanås 2014, ss. 329-338; 

International Diabetes Federation 2015, ss. 28-29).  

 

 

Behandling 

Insulin 

Diabetes mellitus typ 1 karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker till följd av relativt 

eller absolut insulinbrist (Carlsson & Forsander 2012, s. 531). Detta innebär att barnet 

med diabetes mellitus typ 1 nästan inte har någon insulinproduktion eller ingen 

produktion alls. För att överleva måste insulininjektioner ges. Insulin är ett livsviktigt 

hormon för att reglera energiomsättningen för födoämnena fett, protein och kolhydrater 

i kroppen (Svenska Diabetsförbundet 2012). Vid sjukdomsdebut ges insulinet 

intravenöst för att snabbt normalisera blodsockret (Hanås 2014, s. 12). För att kunna 

efterlikna kroppens egen funktion ges flerdosbehandling. Flerdosbehandling underlättar 

patientens vardag då hen får en friare livsstil och större flexibilitet (Hanås 2014, ss. 81-

82). Om insulinbehandlingen inte fungerar optimalt med flerdosbehandling och 

insulinpenna finns det något som heter insulinpump (Hanås 2014, s. 167). En 

insulinpump innebär att en liten nål samt plastslang sitter i underhudsfettet, där 

direktverkande insulin tillförs till kroppen via slangen (Hanberger 2016). 
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Kost 

Förr i tiden innebar sjukdomen diabetes mellitus typ 1 stora kostrestriktioner där 

främsta tyngdpunkten har varit förbud mot socker. Vid användning av 

flerdosbehandling eller insulinpump är det inte längre lika nödvändigt med strikt 

reglering av mattider och födointag (Hanås 2014, s. 209). Barn med diabetes typ 1 

behöver därför inte äta någon special- eller dietkost utan kan äta samma kost som alla 

andra barn utifrån näringsrekommendationerna (Svenska Diabetesförbundet 2016a). Det 

är viktigt med en varierad kost som innehåller alla beståndsdelar när barn växer och 

utvecklas. Kolhydraträkning är ett bra sätt att räkna intaget av kolhydrater vid en måltid, 

för att sedan kunna ta rätt mängd insulin till sin portion (Svenska Diabetesförbundet 

2016a). Hanås (2014, s. 209) skriver att om barnet har koll på hur kolhydrater i kosten 

påverkar blodsockret, desto bättre koll får de över sin diabetes.   

 

Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet har en god och positiv påverkan på blodsockret. Målet är 

att barn med diabetes aldrig ska uppleva känslan av att vara begränsade. Barn med en 

diabetesdiagnos ska delta på gymnastik och idrott i samma omfattning som sina 

klasskompisar. Under den fysiska aktiviteten kan blodsockerfall uppstå och det 

kompletteras med att inta kolhydrater under aktiviteten, exempelvis druvsocker. Motion 

sänker bara blodsockret om insulin finns tillgängligt och kan därför inte ersätta 

insulintillförseln. Det kan därför vara bra att beakta att eventuellt sänka insulindosen vid 

måltid om idrottslektionen exempelvis är närmare lunchen än med en till två timmar 

(Svenska Diabetesförbundet 2015, s. 10). Genom regelbunden fysisk aktivitet minskar 

risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, höga blodfetter samt 

högt blodtryck. Regelbunden fysisk aktivitet främjar även insulinkänsligheten (Hanås 

2014, s. 253). Insulinkänsligheten är kroppens svar på att sänka blodsockret vid en viss 

nivå insulin (Hanås 2014, s. 204). Kroppens insulinkänslighet kan variera beroende på 

olika faktorer. Faktorer som främjar insulinkänsligheten är exempelvis fysisk aktivitet, 

lågt blodsocker och nattetid. Vid försämrad insulinkänslighet krävs en större mängd dos 

insulin för att få samma effekt på blodsockret (Hanås 2014, ss. 204-206). 

 

 

Barnet i mötet med vården 

I åldern fyra till sex år börjar barnet bryta sig fria från föräldrarna och 

separationsångesten från föräldrarna är inte lika tydlig längre. Barnet börjar jämföra sig 

med andra och undersöker nu sin kropp. Vid undersökningar och behandlingar kan 

barnet uppleva det som ett straff för något fel hen gjort tidigare (Edwinson Månsson & 

Enskär 2008b&c, ss. 32 & 44). Hanås (2014, ss. 100-103) skriver att vid provtagning på 

små barn är det viktigt att använda plåster efter provtagning. Barnet kan se sig själva 

som en ballong och när det går hål på ballongen går den sönder, som barnet gör vid 

provtagning. Som förälder eller vårdpersonal är det viktigt att poängtera att plåstret gör 

så att blodet inte rinner ut och att det är lite blod som behövs vid provtagningen samt att 

kroppen kommer bilda mer blod (Ibid.). Strax innan undersökningar/behandlingar skall 

information ges till barnet, här är det viktigt att vara ärlig mot barnet och berätta om 

behandlingen/undersökningens syfte och om den kommer vara smärtsam (Edwinson 

Månsson 2008a, ss. 57-58). Det är viktigt att informationen som ges är kort och konkret 
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(Läkemedelsverket 2014, s. 14), detta för att skapa ett förtroende mellan vårdare och 

barnet (Edwinson Månsson 2008a, ss. 57-58). I denna ålder är distraktion effektivt och 

kan ske med hjälp av lek i olika former (Läkemedelsverket 2014, s. 14). Leken är av 

stor betydelse för barnet och därför kan det vara av stor vikt att blanda in lek när 

informationen ges, exempelvis genom att ta hjälp av en docka som undersökningens 

syfte kan visas på. Skisser och fotografier är även användbart där vårdpersonalen kan 

rita på skissen och förklara för barnet hur undersökningen/behandlingen ska gå till 

(Edwinson Månsson 2008a, ss. 57-58). Blåsa såpbubblor, sjunga, läsa sagor och se film 

är andra användbara metoder i denna utvecklingsfas (Läkemedelsverket 2014, s.14). 

Genom leken kan vårdpersonal följa upp att barnen förstått informationen rätt 

(Edwinson Månsson 2008a, ss. 57-58). 

 

När barnet befinner sig i åldern 7 till 12 år tar den kognitiva utvecklingen fart. Barnet 

börjar förstå sammanhang och de vill vara som alla andra barn (Svenska 

Diabetesförbundet u.å., s. 19). Barnen förstår förklaringar och tidsbegreppet är nu 

tydligt, de förstår vad som ska hända några dagar framåt (Edwinsson Månsson & 

Enskär 2008b&c, ss. 33 & 46). Inför en undersökning/behandling kan barnet bli 

förberett upp till en vecka i förväg där dem får detaljerad konkret, kort, information om 

ingreppet (Läkemedelsverket 2014, s. 14). Barnet är ivrigt på att lära sig nya saker i 

denna ålder och vårdpersonal kan lära barnet medicinska termer. Vid 

undersökningar/behandlingar i denna ålder är dockan fortfarande ett bra redskap men 

kan upplevas av barnet som generande och det är därför viktigt att försäkra barnet om 

att dockan enbart är till för undervisningens syfte (Edwinson Månsson 2008a, ss. 58-

59). Anatomiska skisser, film, webbsidor och fotografin fungerar även som hjälpmedel 

inför förberedandet av en undersökning/behandling. Genom att bjuda in barnet till att 

känna på de olika föremål som ska användas tillåts barnet att komma med spontana 

tankar och funderingar kring ingreppet. Vid större ingrepp kan barnet, om det är 

möjligt, få träffa ett barn i sin egen ålder som genomgått samma sak, detta för att barnet 

ska få en känsla av sammanhang och kontroll, samt veta att hen inte är ensam i sin 

situation (Läkemedelsverket 2014, s. 14).  

 

I ålder 12-18 år utvecklas ett abstrakt tänkande där barnet resonerar mer logiskt och kan 

fundera realistisk om framtiden (Edwinson Månsson 2008b, s. 44). Den här tiden kallas 

för latensfasen och är en väntan inför puberteten. Under puberteten formas barnet till en 

självständig, vuxen, individ, men pendlar samtidigt ofta mellan att vara stor och liten. 

Självständigheten är skör och barnet försvarar sin integritet starkt (Hanås 2014, ss. 369-

370). Barnet är mycket intresserad av sin kropp och är medveten om att hen äger den 

(Hanås 2014, s. 371). En ökning av sitt deltagande samt ansvarstagande för olika 

diabetesrelaterade färdigheter kommer som en naturlig del i denna fas (Hanås 2014, s. 

370). Barnen i denna ålder är mycket mottagliga för undervisning och vill gärna lära sig 

om nya saker, inklusive sin diabetes. För att skapa en känsla av självständighet kan 

barnet behöva experimentera med sin egen insulindos, för att kunna anpassa dosen 

insulin efter sin egen vardag (Hanås 2014, ss. 369-371). Inför 

undersökningar/behandlingar är det viktigt att bjuda in barnet till en diskussion där 

information om undersökningen/behandlingen diskuteras, då barnet vill bli väl 

informerat om hur diabetesen påverkar kroppen (Edwinson Månsson 2008a, s. 59; 

Hanås 2014, s. 371). För att underlätta samtalet kan skisser av människokroppen eller 

fotografier användas (Edwinson Månsson 2008a, s. 59). 
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Lagstiftning gällande barns rättigheter 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skriver att när barn och unga möter vården 

skall all vård tillgodose patientens behov av trygghet samt vara av god kvalitet. Barnen 

ska alltid sättas i centrum och barnets mänskliga rättigheter samt barnets bästa ska alltid 

tillfredsställas (Söderbäck 2010, s. 13). Under våren 2010 lades en ny strategi fram för 

att stärka barns rättigheter i Sverige (Regeringskansliet 2009/10:232). Den nya strategin 

betyder att all lagstiftning skall utformas i samtycke med barnkonventionen, vilket 

innebär att barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 

(Ibid.). Berörda yrkesprofessioner och beslutsfattare måste ha kunskap om barnets 

rättigheter samt även kunna förverkliga kunskapen i sina verksamheter (Söderbäck 

2010, s. 17). I barnkonventionen finns det fyra artiklar (artikel 2, 3, 6 och 12) som 

benämns för huvudprinciperna och är vägledande för hur resterande artiklar i 

konventionen ska tolkas (Unicef 2009). De fyra huvudprinciperna innefattar att alla barn 

från 0-18 år har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. 

Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet och alla barn har rätt att överleva, 

leva och utvecklas. Huvudprinciperna poängterar att barnet har rätt att få sina åsikter 

beaktade i alla frågor som berör honom eller henne samt att såväl barnets fysiska hälsa 

som den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen skall tas hänsyn till 

(Söderbäck 2010, s. 16). Artikel 24 i barnkonventionen (Unicef 2009) beskriver barns 

rätt att få bästa möjliga uppnåeliga vård vid sjukvård och rehabilitering. Inget barn ska 

berövas sin rätt att ha tillgång till en hälso-och sjukvård som strävar efter att erhålla 

hälsa (Unicef 2009).  

 

 

Sjuksköterskans roll 

Alla världens sjuksköterskor har ett ansvar att utifrån ett gemensamt förhållningssätt 

arbeta mot god omvårdnad. Vården skall alltid ges respektfullt och omsorgsfullt, 

oberoende av sjukdom eller funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, 

nationalitet, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, kön eller social ställning. 

Sjuksköterskan ska erbjuda vård till alla grupper (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 

ss. 2-3). International council of nurses (ICN), beskriver en etisk kod för sjuksköterskor 

där de grundläggande ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och förebygga lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014, ss. 2-3). 

Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha som utgångspunkt att förstå personens 

livsvärld genom att visa hänsyn och lyhördhet inför patienten, tillvarata och stödja 

patientens resurser samt fokusera på vad som bevarar en persons hälsa trots sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 13). På så sätt kan det lättare tydliggöras vad 

som är patientens egentliga behov och resurser samt vilka vårdaktiviteter som kan 

hjälpa patienten till välbefinnande (Ekebergh 2009, s. 60). 

 

För att kunna tillgodose patientens grundläggande behov vid diabetes mellitus typ 1 

måste sjuksköterskan vara uppdaterad gällande sjukdomen och patientgruppen. Vid 

nyupptäckt diabetes ligger fokus först och främst på att hantera patientens psykiska 

reaktioner, men också att korrigera det fysiska tillståndet. Det är viktigt att bidra till att 

patienten själv ska kunna ta ansvar för sin behandling och leva ett självständigt liv. 

Sjuksköterskans största uppgift är att inte enbart fokusera på de medicinska 
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behandlingsmålen utan också på livssituationen och därigenom individualisera 

omvårdanden för patienten (Dammen Mosand & Stubberud 2011, ss. 499-500). Inom 

barnsjukvården är det viktigt att sjuksköterskan fångar in hela familjen där de befinner 

sig för att kunna ge det rätta stödet (Edwinsson Månsson & Enskär 2008, s. 29). 

Sjuksköterskan största ansvarar är att erbjuda en vård med utgångspunkt från patientens 

värdighet, rättigheter och säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 

 

Sjuksköterskans samtal med barnet 

Sandberg (2014, ss. 158-159) belyser att det alltid är en utmaning för sjuksköterskan att 

möta ett barn i vården, då det ställer särskilda krav på samtalskompetensen. Samtalet 

kan kompliceras i och med att sjuksköterskan och barnet inte delar samma ordförråd, 

vilket gör det svårt att förstå varandras frågor och svar. Kenny och Corkin (2013, s. 22) 

påpekar hur viktigt det är att sjuksköterskan förstår hur barnet utvecklas normalt och hur 

utvecklingen kan avbrytas vid en kronisk sjukdom. Sandberg (2014, ss.158-159) 

förklarar att en viktig del av sjuksköterskans arbete är att få barnen att känna sig trygga, 

eftersom detta oftast ger mer adekvata och fullständiga svar. För att uppnå en tillit hos 

barnet krävs det att sjuksköterskan agerar lugnt vid bemötandet och ger barnet det 

utrymme och empati som hen behöver. Det kan också underlätta om sjuksköterskan och 

barnet får tid att bekanta sig med varandra. En sjuksköterskas arbete med barn kan 

förklaras som ett “känsloarbete” där barnens livsvärld och känslor sätts i beaktning hela 

tiden. Att få barnen att känna sig delaktiga och viktiga i sin vård skall alltid främjas i 

vårdarbetet och det kan vara av stor vikt att vara på samma “nivå” som barnet vid ett 

samtal. Detta kan exempelvis innebära att befinna sig i samma ögonhöjd som barnet 

eller att använda sig av fantasifulla beskrivningar av den tekniska utrustningen (Ibid.). 

 

Söderbäck (2010, s. 18) skriver att det tyvärr oftast är vårdpersonalens perspektiv som 

formar den vård och det bemötande ett barn får. Den vårdmiljö som vårdpersonalen 

upplever varje dag är vardag för dem, men för barn och föräldrar är sjukhusmiljön ofta 

skrämmande och kan skapa osäkerhet. Bemötandet, information och att inge trygghet är 

därför av stor betydelse (Ibid.). Barnens delaktighet skall alltid sättas i fokus där de 

skall få komma till tal och visas respekt, oavsett ålder. För att uppnå den bästa möjliga 

vård som barn har rätt till, måste all vårdpersonal ha bred kompetens i möten med barn 

och deras anhöriga (Söderbäck 2010, s.19). Vårdpersonal har länge haft ansvar för att ge 

ut kunskap, undervisning och information till patienter och det är ofta sjuksköterskans 

roll att omdefiniera de medicinska begreppen till mer pedagogiska ord. Orden från 

vårdpersonalen ska sedan forma patienten, oavsett ålder, till att kunna förändra sin 

livsstil, kunna sköta sin egen medicinering samt ha förståelse för sin sjukdom 

(Pilhammar Andersson 2007, ss. 12-13).  

 

 

Vårdvetenskaplig förankring 

Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) skriver att livsvärlden erfars genom hälsa, 

välbefinnande, lidande och sjukdom. Livsvärlden beskriver hur vi förstår och ser på oss 

själva, andra och allt annat i världen. Genom denna uppfattning kan livsvärlden förstås 
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som världen såsom den erfars, personlig och unik för varje individ. Wiklund (2003, s. 

40) uttrycker att livsvärlden är den verklighet som vi upplever genom våra kroppar, den 

värld som vi lever i. Livsvärlden är dock inte kopplad till den fysiska världen utan 

upplevs subjektiv av varje individ (Ibid.). 

 

Wiklund (2003, s. 41) skriver att enligt vårdvetenskapen ses människan som en 

flerdimensionell enhet, där det kroppsliga, själsliga och andliga är huvudperspektiven. 

Dessa dimensioner går inte att dela upp, utan människan är en hel enhet. Wiklund 

(2003, s. 48) beskriver även utifrån den franske filosofen Merleau-Ponty att alla 

människor har ett unikt förhållande till sin egen kropp och att kroppen alltid är 

närvarande. Merleau-Ponty (Wiklund 2003, s. 48) menar att en människa inte kan gå 

ifrån sin kropp eftersom det är genom kroppen vi upplever oss själva och får tillgång till 

världen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 131) är kroppen ett biologiskt föremål 

ur medicinskt synvinkel och vården har alltid berört det humanistiska synsättet. Att 

förstå hälsa, sjukdom och vårdande ur ett vårdvetenskapligt sätt, med livsvärlden som 

bas, kompletteras den medicinska vetenskapen (Ibid.). Alla som arbetar med vårdande 

behöver ha sin grund i både den medicinska vetenskapen samt i det vårdvetenskapliga 

perspektivet (Dahlberg och Segesten 2010, s. 157).  

 

Att bli diagnoserad med diabetes i tidig ålder innebär en förändrad värld både för barnet 

och familjen. Ekra och Gjengedal (2012, s. 8) beskriver hur många barn till en början 

upplever sin kropp som främmande då en sjukdom innefattar mycket nya förändringar. I 

början av sjukdomsdiagnosen drabbas barnen av en dubbel hemlöshetskänsla då varken 

sjukhuset eller hemmet känns som en lugn eller säker plats. Den största oron låg i den 

nya diagnosen och de nya förändringarna gav barnen nya erfarenheter som var tvungna 

att bearbetas, vilket också innebar att livsvärlden var tvungen att förändras och arbetas 

med. Ekebergh (2009, s 31) skriver att livsvärlden beror på våra erfarenheter, vår 

förståelse och vårt synsätt på det som skall läras. Genom att reflektera och fundera över 

händelser medvetandegör vi vår värld och på så sätt kan vi synliggöra livsvärlden för 

oss själva. Livsvärlden ligger därmed som grund för allt vårt lärande (Ibid.). 

 

Lidande 

I den vårdvetenskapliga teorin kan lidande betraktas som någon form av hot, kränkning, 

förlust av människans själv eller som en känsla att förlora kontrollen. Ofta är lidandet 

också förenat med skuldkänslor (Wiklund 2003, ss. 96-97). Lidandet är en del av hälsan 

och upplevs subjektivt av människan. Lidandet berör hela människan, men utesluter inte 

att hälsa kan upplevas samtidigt. För att bevara hälsan måste därför lidandet lösas och 

människan måste sträva efter att skapa förutsättningar för sin egen hälsa (Wiklund 2003, 

ss. 98-99). Ekebergh (2009, s. 22) beskriver att lidande och välbefinnande står i symbios 

till varandra då det ständigt pågår en rörelse mellan välbefinnande och lidande. I mötet 

med patienter är det viktigt att möta lidandet genom att vara lyhörd, visa intresse, ge 

tröst och visa respekt. I professionen som sjuksköterska måste vi ge patienten 

möjligheten att kunna uthärda lidandet och acceptera lidandet som en naturlig del av 

livet (Ibid.). 
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Att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom kan innebära att ett sjukdomslidande 

uppstår. Sjukdomslidandet tillsammans med livslidande hör till människans existens 

och är oftast oundvikligt, men det är upp till vårdaren att bekräfta patienten på ett sådant 

sätt att välbefinnande kan göras möjligt (Wiklund 2003, ss. 26-27). Såsom lidandet 

upplevs subjektivt, görs även kroppen. Att se kroppen som subjektiv, som en levd 

kropp, ger ett helhetsperspektiv på patienten. Den levda kroppen är en odelbar enhet och 

innefattar det fysiska, psykiska och existentiella i ett. Kroppen är fylld av våra 

erfarenheter, upplevelser och minnen och ligger till grund för livsvärlden (Wiklund 

2003, ss. 26-27). Birkler (2007, s. 21) skriver att patienten vid en sjukdom kan sakna 

något, exempelvis sin kroppsliga eller biologiska balans. Sjukdomen kan då göra 

individen påmind om lidande och först då märks avsaknaden av välbefinnande. 

Wiklund (2003, ss. 26-27) berättar att lidandet kan drabba både livsvärlden och den 

subjektiva kroppen, vilket påvisar hur viktigt det är att ha en förståelse till patienten och 

hela dess livsvärld.   

 

Hälsa  

Liksom lidande är hälsa en subjektiv upplevelse och ses alltid utifrån individens 

perspektiv. Hälsa går också hand i hand med välbefinnande, där välbefinnandet måste 

vara i ett jämviktstillstånd för att uppnå hälsa. Hälsa och välbefinnande är alltså 

ingenting som vi lägger märke till, utan det är en upplevelse eller en känsla (Ekebergh 

2009, ss. 25-26). World Health Organization (WHO 2003), definierar hälsa som ett 

absolut tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Målet för vården är alltså 

att uppnå välbefinnande och en jämvikt för patienterna.  

 

Wikblad (2012, s.137) skriver att när en patient skattar sin hälsa eller livskvalitet, tas 

hela livssituationen i beaktning. Dahlberg och Segesten (2010, s. 48) förklarar att hälsa 

har synonymer, såsom hälsotillstånd, friskhet, välbefinnande, sundhetstillstånd och god 

fysik. Att vara vid god hälsa kan också innebära att vara lycklig, ha god kondition samt 

att vara vid alla sina sinnens fulla bruk. Hälsa beskrivs alltså som en komplex 

företeelse, vilket berör hela människan både kroppsligt och själsligt (Ibid.).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sverige är ett av länderna i världen med flest antal insjuknade barn och ungdomar i 

diabetes mellitus typ 1 (Barndiabetesfonden u.å.). Att bli diagnotiserad med diabetes 

mellitus typ 1 i ung ålder leder till många begräsningar och förändringar. Sjukdomen 

kommer följa med barnen under uppväxten och vara en central del i livet samt kan även 

medföra många komplikationer och långsiktiga konsekvenser. Då Sverige är ett av 

länderna i världen där det finns ett stort antal barn med diabetes mellitus typ 1, ökar 

kraven och kompetensen på sjukvårdspersonal, men även på samhället. Tidigare 

forskning har påvisat att barn med diabetes mellitus typ 1 har en ökad risk för att 

drabbas av psykosociala sjukdomar, såsom depression, ökad ångest och låg självkänsla. 

Att vara barn och få en kronisk sjukdom, i detta fall diabetes mellitus typ 1, innebär att 

vara tvungen att växa upp fortare än sina vänner, eftersom sjukdomen innebär ett stort 
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ansvar gällande blodsockerkontroll, matrutiner och insulintillförsel. Familjen är en stor, 

central, del i barnets vård då den fungerar som en trygghet för barnet. Familjen har en 

oersättlig roll. Att det sker ett bra samspel mellan familj och vårdpersonal under 

sjukvårdsvistelsen har en stor innebörd för barnen. Sjuksköterskans möte med barnet är 

betydelsefullt och genom att visa hänsyn och lyhördhet kan patientens egentliga behov 

samt resurser tydliggöras. Sjuksköterskans utgångspunkt behöver då vara att förstå 

patientens livsvärld där barnets känslor sätts i beaktning. Vi önskar genom denna 

litteraturöversikt öka förståelsen för hur barnet upplever att det vardagliga livet 

påverkas vid en kronisk sjukdom som diabetes mellitus typ 1. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av hur vardagen påverkats hos barn som 

diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1. 

 

 

METOD 

Design 

Examensarbetet baseras på Axelssons (2012, s. 204) modell för systematisk 

litteraturstudie av publicerade vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie innehåller en 

tolkande eller beskrivande analys av publicerad empirisk data utifrån primärkällor 

(Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2016, s. 6; Axelsson 2012, s. 203). Både 

kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades och sammanställdes i examensarbetet. 

Axelsson (2012, s. 205) menar att genom att göra en litteraturstudie som examensarbete 

lägger studenten en grund för att söka och sammanställa kunskap, vilket är viktigt inför 

den kommande verksamhet och professionen som studenten kommer vara delaktig i. 

Friberg (2012, s. 121) skriver att ett kunskapsvärde finns i varje enskild studie, men att 

större kunskap inom en särskild företeelse kan framkallas om flera studier 

sammanställs. 

 

Urval 

Studiens syfte var att beskriva upplevelser av hur det dagliga livet påverkats hos barn 

som diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1. Artiklar som var publicerade mellan 

2006 och 2016 valdes till resultatet. Detta för att få ett så adekvat och tillförlitligt 

resultat som möjligt. Artiklarna skulle vara “Peer reviewed”, vara relevanta för syftet 

samt vara skrivna på svenska eller engelska. De valda artiklarna hade även någon form 

av forskningsetisk granskning eller någon form av etiskt resonemang. 11 artiklar valdes 

till resultatet. De artiklar som inte uppfyllde kriterierna valdes bort från studien. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen grundades på att samla in vetenskapliga artiklar från olika databaser. 

Sökningen gjordes i två databaser, Cinahl och Medline, samt en sökmotor via 

Högskolan i Borås, Summon 2.0. Artiklarna skulle svara an på syftet och behandla 
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antingen ett barn- eller ungdomperspektiv samt fokusera på barn mellan 6 till 14 år. För 

att veta att artiklarna var relevanta till examensarbetet skulle artiklarna stämma överens 

med vårt urval och baseras på empirisk data. Vid sökningarna har vissa ord trunkerats 

för att få ett bredare sökresultat, detta för att få en bättre inriktning på vårt ämne. För att 

kombinera sökningen, göra avgränsningar och koppla ihop sökningen på fler än ett 

sökord har orden AND, OR och NOT använts (Se bilaga 1). Vid urval av artiklar har 

författarna läst rubriker och abstract, för att finna relevanta artiklar till examensarbetet.  

 

Första sökningen gjordes 161024 och resulterade då i 11 artiklar som valdes till 

resultatet. Efter att författarna noggrant hade läst igenom och granskat artiklarna valdes 

nio artiklar bort, då dessa inte stämde överens med syftets innebörd. En ny sökning med 

tillägg av NOT famil*, NOT parents, “Newly diagnosed” och “Life World” gjordes 

161101, där sex artiklar hittades och valdes till resultatet. Totalt genererade sökningarna 

11 artiklar som alla behandlade barns upplevelse av att leva med diabetes. Fem artiklar 

beskrev ett barnperspektiv och fyra artiklar ett ungdomsperspektiv. Utöver detta fanns 

en artikel som behandlade ett perspektiv från både barn och ungdomar samt en artikel 

som behandlade både barn och föräldrars perspektiv.  

 

I ämnessökningen användes MeSH-termer, fritext och relevanta avgränsningar. MeSH 

termer som användes var Diabetes Mellitus, type 1 och Diabetes Mellitus. Fritexten i 

sökorden innehöll:  Child*, Adolescen*, Experience*, parents, Life world*, “Newley 

diagnosed”, feeling*, perspective*, “Self image”, “Body image”, “Live With”, young 

people, “Well being”, Nursin*, “Long-term illness” och famil* (Se bilaga 1).   

 

Dataanalys 

Dataanalysen syftar till att noggrant läsa igenom all vald litteratur samt vetenskaplig 

forskning, för att få en uppfattning av hela materialet (Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd 2016, ss. 6-7; Axelsson 2012, s. 212). Valda artiklar till studien har analyserats 

utifrån Axelssons (2012, ss. 212-214) modell för litteraturstudie. Modellen valdes då vi 

ansåg den var lätt att följa och instruerade i arbetet med att identifiera relevanta 

subkategorier och huvudkategorier. Studien är en kvalitativ litteraturstudie där både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har granskats. 10 av de valda artiklarna var av 

kvalitativ ansats, och en artikel var av kvantitativ ansats. Artiklarna lästes igenom flera 

gånger och korrelerades med varandra utifrån likheter och skillnader, för att få en 

uppfattning av innehållet och urskilja fynd som svarade an på syftet. Anteckningar 

gjordes i artiklarna för att kunna identifiera meningsbärande begrepp och för att skapa 

en struktur, de begrepp som hittades i flera artiklar valdes till nyckelord. Viktiga 

meningar ströks under med färgpennor i olika färger för att urskilja vad som tillhörde 

nyckelorden. Därefter delades de in i respektive subkategorier. För att få ett bra 

sammanhang i studien bildades huvudkategorier utifrån de subkategorier som vi ansåg 

höra ihop. En sammanställning av artiklarnas syfte, metod och urval samt resultat 

gjordes, detta för att få en överblick av artiklarna (Se bilaga 2).  
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RESULTAT  

Utifrån de 11 artiklar som valdes till examensarbetet framkom 10 subkategorier och fyra 

övergripande huvudkategorier. Huvudkategorierna identifierades utifrån syftet att 

beskriva hur upplevelser av det vardagliga livet påverkats hos barn med diabetes 

mellitus typ 1. I figur 1 nedan presenteras subkategorier och kategorier. 

 

Figur 1 

 
 

Kontroll över sjukdomen 

Att ha kontroll på sitt blodsocker 

Hypoglykemi är en vanlig komplikation till diabetes (De Cássia Sparapani, Jacob & 

Castanheira Nascimento 2015, s. 19). I flera studier (De Cássia Sparapani, Jacob & 

Castanheira Nascimento 2015, s. 19; Freeborn, Dyches, O Roper och Mandleco 2013, 

ss. 1893-1894; Carroll & Marrero 2006, s. 246; Babler & Strickland 2015, s. 356) 

uttryckte barnen oro för blodsockerkontrollen. Enligt Ekra och Gjengedal (2012, s. 5) 

kände barnen sig oroliga över att utveckla hypoglykemi under nattetid, i skolan, under 

aktiviteter eller när de var ensamma. De kände ofta att sjukdomen upptog en stor del av 

deras liv (Ibid.). Blodsockermätningen påverkade barnens känsla av självständighet 

eftersom de upplevde negativa känslor såsom rädsla, smärta och osäkerhet kring att 

behöva sticka sig själva för att mäta blodsockret (De Cássia Sparapani, Jacob och 

Castanheira Nascimento 2015, s. 19; Freeborn et al. 2013, ss. 1893-1894; Ekra & 

Gjengedal 2012, s. 5). Ekra och Gjengedal (2012, s. 5) beskriver att barnen upplevde 

hypoglykemi som en konstig och underlig känsla, där barnen kunde känna av symtom 

såsom att vara yr, hungrig, svettas eller vara irriterade. Freeborn et al. (2013, s. 1893) 

belyser att det är viktigt att barnen kan identifiera symptom vid lågt blodsocker. Om 

barnet känner igen symptomen kan adekvat hjälp ges vid rätt tidpunkt. Det var av stor 

vikt att barnen hade någon i sin närhet som kunde hjälpa dem vid låga blodsockernivåer 

(Ibid.). Även Ekra och Gjengedal (2012, s. 5) påtalar i sin studie att det är nödvändigt 
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för barnen att bli mer medvetna om tidiga tecken från kroppen, speciellt vid lågt eller 

högt blodsocker.   

 

Att ha kontroll över rutiner 

I Freeborn et al. (2013, s. 1893) studie berättar barnen att administration av insulin var 

en daglig utmaning och att börja med insulin kunde även innebära att barnen upplevde 

att de blev hungrigare än vanligt (Ekra & Gjengedal 2012, s. 4). Barnen upplevde att 

insulinadministration var besvärligt samt att det gjorde ont. Insulinadministration var 

lättare när de hade en insulinpump, men trots detta var det fortfarande besvärligt (Ekra 

& Gjengedal 2012, s. 4).  

 

Enligt Carroll och Marreros (2006, s. 246) studie ansåg barnen att diabetes var en 

tidskrävande sjukdom. Detta baserat på att de behövde kontrollera sitt blodsocker, räkna 

mängden kolhydrater i kosten samt beräkna dosen insulin till maten utefter mängden 

kolhydrater. Scholes, Mandleco, Roper, Dearing, Dyches och Freeborn (2012, s. 1240) 

har i sin studie påvisat attityds och aktivitets skillnader i egenvården hos barnen. Barnen 

med högt långtidsblodsocker (HbA1c) struntade i att beräkna mängden kolhydrater i sin 

kost och gissade på vilken dos insulin de behövde. Barnen med lågt långtidsblodsocker 

hade förlikat sig med diagnosen. Räkna kolhydrater hade blivit som en vardagsrutin för 

barnen när de tillagade måltider (Ibid.). Rabbone, Scaramuzza, Ignaccolo, Tinti, 

Sicignano, Redaelli, De Angelis, Bosetti, Vincenzo Zuccoti och Cerutti (2014, s. 390) 

har i sin studie jämfört fyra grupper barn med diabetes mellitus typ 1 för att korrelera 

effekten av kolhydraträkning där barnen hade en automatiserad boluskalkylator (ABC) 

eller inte. De barn som inte hade en ABC hade en signifikant försämring i sitt 

långtidsblodsocker gentemot de barn som räknade mängden kolhydrater samt hade en 

ABC. Enligt Babler och Strickland (2015, s. 357) är det viktigt att barnen förstår vilka 

konsekvenser som kan uppstå i förhållande till deras syn på sjukdomen.  

 

 

Att leva med en kronisk sjukdom 

Känslan av att vara annorlunda 

I Babler och Stricklands (2015, s. 355-356) studie berättar barnen att de kommer ihåg 

sitt insjuknande som omvälvande, det var en stor förändring för dem att behöva lära sig 

om sjukdomen och dess tillstånd då de var tvungna att hantera sjukdomen. För barnen 

var förändringen drastisk då de visste att sjukdomen aldrig skulle försvinna, utan skulle 

vara med dem hela livet. Ekra och Gjengedal (2012, s. 4) belyser hur barnen vid sitt 

insjuknande upplevde sjukhuset som främmande och att de till en början var rädda, 

ängsliga och osäkra. Däremot upplevde barnen att allteftersom de anpassade sig till 

sjukhusmiljön desto bättre hanterade de sjukdomen (Ibid.). 

 

Carroll och Marrero (2006, ss. 245-246) relaterar till att många barn upplevde det som 

att det var sjukdomen som hade kontroll över deras liv och inte tvärtom, vilket gjorde 

att de fick ha mer ansvar än jämnåriga barn. Moreira och Dupas (2006, s. 29) skriver i 

sin studie att det även fanns de barn som trots sin diabetes inte alls kände sig 
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annorlunda. Däremot upplevde de att de levde ett annorlunda liv än deras jämnåriga 

vänner (Marshall, Carter, Rose & Brotherton 2009, s. 1706). 

 

Även De Cássia Sparapani, Jacob och Castanheira Nascimento (2015, ss. 19-20) har i 

sin studie påvisat att då barnen upplevde sig som annorlunda jämfört med jämnåriga 

vänner ledde detta till känslor av osäkerhet och skam. Barnen i studien tyckte det var 

svårt att skapa vänskapsrelationer eftersom de inte ville berätta om sin diagnos för 

vännerna. Freeborn et al. (2013, s. 1894) beskriver hur en 10-årig flicka var rädd att 

hennes vänner inte längre ville leka med henne, då hon alltid var tvungen att lämna mitt 

i leken för att kolla sitt blodsocker. Leken eller lektionen stördes av att barnen alltid 

behövde kolla sitt blodsockervärde, vilket gjorde att många barn kände sig utanför 

(Ibid.). Marshall et al. (2009, s. 1707) skriver att barnen inte ville bli behandlade 

annorlunda på grund av sin diabetes. Freeborn et al. (2013, s. 1894) belyser barnens 

känsla av att vara ensamma, ofta på grund av att de inte kände några andra barn med 

diabetes. Freeborn et al. (2013, s. 1894) berättar vidare om en 10-årig pojke som 

äntligen kände sig normal när även hans yngre bror fick diabetes, pojken hade då någon 

som han kunde dela sina upplevelser med. Huus och Enskär (2007, s. 30) skildrar 

barnens upplevelse av att bli behandlade annorlunda än tidigare, både av föräldrarna, 

vännerna och i skolan. Barnen upplevde att föräldrarna vakade mer över dem än vad de 

gjorde över deras syskon som inte hade diabetes. Huus och Enskär (2007, s. 30) 

beskriver också hur barnen upplevde att de blev behandlade annorlunda av vännerna 

efter diagnosen. Exempelvis var det många barn som inte ville ta sitt insulin eller 

använda sin pump framför sina vänner eller jämnåriga barn, då detta fick dem att känna 

sig uteslutna och annorlunda (Ibid.). 

 

En förändrad vardag 

De Cássia Sparapani, Jacob och Castanheira Nascimento (2015, ss. 19-20) har i sin 

studie påvisat att barn med en diabetesdiagnos upplever flera former av hinder relaterat 

till sin sjukdom. Barnen i studien upplevde att de inte kunde genomföra vanliga 

aktiviteter som jämnåriga skolkamrater, då de ständigt behövde kolla att blodsockret låg 

på en bra nivå (Ibid.). Mycket av problematiken för barnen var att komma ihåg att ta sitt 

insulin i samband med lek (Huus & Enskär 2007, s. 30; Babler & Strickland, 2015, s. 

653), då de hela tiden behövde tänka på hur olika aktiviteter (Huus & Enskär 2007, s. 

30; Freeborn et al., 2013, s. 1893; De Cássia Saparapani, Jacob och Castanheira 

Nascimento 2015, s.19) och måltider påverkade deras blodsocker (Freeborn et al, 2013, 

s. 1893). Många aktiviteter innebar att barnen behövde avbryta mitt i leken för att ta 

något att äta, annars fanns det risk för hypoglykemi, vilket upplevdes som väldigt 

jobbigt för barnen (De Cássia Saparapani, Jacob & Castanheira Nascimento 2015, s. 

19).  

 

I Ekra och Gjengedal (2012, s. 6) studie hanterade barnen sin diabetes själva i skolan, 

vilket ledde till känslor av osäkerhet och oro kring att administrera insulinet korrekt. 

Barnen tyckte det var lämpligt att ha en mobiltelefon så de kunde ringa till sina föräldrar 

när de var osäkra. Freeborn et al. (2013, s. 1893) skriver att barnen upplevde att 

diabetesen var påfrestande under skoltiden då barnen ofta blev avbrutna i lek eller under 

lektionerna för att ta sitt insulin samt att de ofta var tvungna att lämna skolan för att 

besöka läkare. Barnen såg den nya kosten och att behöva ta insulin som begränsningar 
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och hinder i vardagen (Marshall et al. 2009, s. 1706; Moreira & Dupas 2006, s. 28). 

Carroll och Marrero (2006, s. 250) påtalar att sjukdomen oftast påverkade skolan när 

blodsockret var instabilt och att de då behövde missa resten av lektionen för att gå till 

skolsköterskan. Carroll och Marrero (2006, s. 250) skriver också att barnen upplevde 

skolsköterskan som överbeskyddande och gärna ville kontrollera hur barnets 

blodsockervärde var, vilket gav barnen en känsla av ledsamhet och irritation.   

 

De Cássia Saparapani, Jacob och Castanheira Nascimento (2015, s. 19) skriver i sin 

studie att barnen hade en stor önskan om att äta godis och att de upplevde att inte kunna 

göra detta som en av de svåraste sakerna med att ha diabetes. Vissa barn såg 

hypoglykemi som ett tillfälle för att få äta godis och vara som alla andra barn utan några 

kostrestriktioner (De Cássia Sparapani, Jacob och Castanheira Nascimento 2015, ss. 19-

20; Freeborn et al. 2013, s. 1894). Huus och Enskär (2007, s. 30) påtalar däremot att 

många barn sedan sin diagnos har lärt känna sin kropp och att de har fått lära sig att 

nyttigare mat ger ett bättre resultat på kroppen och måendet. Även Babler och 

Strickland (2015, s. 356) skriver att det var nödvändigt för barnen att lära sig om sin 

diabetes och sjukdomens medicinska tillstånd för att kunna hantera sjukdomen. Moreira 

och Dupas (2006, s. 29) belyser att barnen var tvungna att acceptera sjukdomens nya 

behov, såsom leva utan sötsaker, kontrollera mängden mat samt välja annan typ av mat 

för att kunna ta hand om sin kropp hela livet.  

 

 

Relationers betydelse 

Familjen 

När barnet insjuknande i diabetes mellitus typ 1 var det viktigt att ha sin familj 

närvarande, detta för att bibehålla de dagliga rutinerna så mycket som möjligt. Genom 

stöttning från familjen skapades också ett självförtroende hos barnen (Ekra & Gjengedal 

2012, s. 4). Enligt Berntsson, Berg, Brydolf och Hellström (2007, s. 422) är stöd från 

familjen grundläggande för barnen. Barnen ville att föräldrarna skulle vara avvaktande i 

omvårdnaden av diabetesen, men att de fortfarande skulle beakta deras sjukdom samt 

uppmuntra dem. Ekra och Gjengedal (2012, s. 4) skriver att barnen inte ville sova utan 

sina föräldrar vid sjukhusinläggning. Scholes et al. (2012, s. 1238) skriver att barnen 

upplevde föräldrarna mer oroliga och stressade sedan de fick diagnosen. Enligt Marshall 

et al. (2009, s. 1706) upplevde barnen att trots att föräldrarna övervakade de mycket, 

fick de ett närmare förhållande till sina föräldrar. Barnen berättar också att föräldrarna, 

speciellt mammorna, var de som hela tiden fokuserade på att hålla diabetesen i schack 

och på så sätt var de stora stöttepelare (Scholes et al. 2012, ss. 1239-1240). Samtidigt 

var det svårt för barnen att uttrycka i ord hur viktigt det var för dem att ha sina föräldrar 

eller syskon i närheten (Ekra & Gjengdal 2012, s. 4). Sjukdomen kom alltid i första 

hand och hela familjen blev därför tvungen att anpassa sig efter de rutiner och 

begränsningar som sjukdomen krävde (Moreira & Dupas 2006, ss. 28-29; Huus & 

Enskär 2007, s. 30). Enligt Berntsson et al. (2007, s. 422) var det väldigt viktigt för 

barnen att föräldrarna litade på att de själva kunde hantera sjukdomen, även om det 

kanske skulle innebära att något blev fel eller att vissa aktiviteter sköts upp. Berntsson 

et al. (2007, s. 422) skriver vidare att föräldrarnas förtroende och närhet gav barnen 

uppmuntran men också skydd, vilket tog fram en känsla av delaktighet och större glädje 

i vardagen hos barnen.  
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Vännerna 

Enligt Ekra och Gjengedal (2012, s. 4) var det viktigt för barnen att få besök av vänner 

när de var inlagda på sjukhus, även att ha tillgång till en mobiltelefon var viktigt för att 

kunna hålla kontakten med vännerna. Berntsson et al. (2007, s. 422) beskriver att 

vännerna upplevs som en viktig del i barnens liv. Vännerna stod för en känsla av glädje 

och bekräftelse, att umgås med vännerna hjälpte barnen att återigen uppleva frihet och 

spontanitet. Huus och Enskär (2010, s. 30) skriver att barnen upplevde bra stöd från 

skolan och sina vänner, vilket gjorde att många barn efter sitt insjuknande såg fram 

emot att komma tillbaka till skolan igen (Ekra & Gjengedal 2012, s. 6). Enligt Freeborn 

et al. (2013, s. 1894) var vissa barn däremot rädda för att deras vänner inte längre ville 

vara deras vänner, just på grund av att de nu blev ”annorlunda” med sin nya sjukdom. 

Freeborn et al. (2007, s. 1894) skriver vidare att barnen kunde bli irriterade på sina 

vänner när de behandlade dem annorlunda på grund av diabetesen. Enligt Huus och 

Enskär (2007, s. 30) mådde barnen däremot bra när vännerna frågade om sjukdomen, då 

detta tydde på att vännerna visade omtanke.  

 

Barnen i Freeborn et al. (2013, s. 1894) studie beskrev en känsla av ensamhet då de inte 

kände någon med samma erfarenheter av diabetes. Flera studier (Scholes et al. 2012, s. 

1239; Freeborn et al. 2013, s. 1894) belyser vikten av att ha jämnåriga vänner med 

diabetes, där barnen kunde jämföra erfarenheter, vilket var en viktig del av barnets liv 

för att de inte skulle känna sig ensamma.  

 

Sjukvården 

Barnen i Ekra och Gjengedals (2012, s. 6) studie upplevde att de lärde sig mest om sin 

sjukdom de gånger de varit inlagda på sjukhus, då de upplevde en stor tilltro till 

vårdpersonalen. Berntsson et al. (2007, s. 422) belyser hur sjuksköterskor och läkare tog 

sig tid att lyssna på barnen och att detta sågs som något värdefullt. Det var viktigt för 

barnen att inte bli ifrågasatta, speciellt när de uttryckte symptom på ohälsa (Ibid.). I 

kontrast belyser Scholes et al. (2012, ss. 1238-1239) i sin studie att barnen inte tyckte 

om när vårdpersonalen använde sin auktoritet och pratade nedlåtande till dem. Många 

barn upplevde också att de saknade känslomässigt stöd från vårdpersonalen. Resultatet 

av detta blev då att barnen inte kände att de kunde prata med någon inom vården om hur 

de upplevde sin situation och sjukdom. Enligt Moreira och Dupas (2006, s. 31) är det av 

stor vikt att förstå barnets beteende, rädslor och förtvivlan för att möta dem i sin 

sjukdom, både fysisk och psykiskt. Även Carroll och Marrero (2006, s. 249) beskriver 

vikten av att alltid sätta barnet i centrum, att alltid se barnet som en individ först och 

inte någon med en sjukdom. Barnen belyser att de gärna ville att vårdpersonalen skulle 

ställa frågor om andra saker, exempelvis om skolan, vänner eller sporten de spelar, och 

inte enbart ställa frågor gällande sjukdomen (Ibid.).  
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Framtiden 

Rädsla för långtidskomplikationer 

I flera studier (Ekra och Gjengedal 2012, s. 5; Carroll & Marrero 2006, s. 246; Moreira 

& Dupas 2006, s. 28) påvisar författarna att den största omställningen för barnen var att 

inse att de hade en kronisk sjukdom som de skulle leva med resten av livet. I Scholes et 

al. (2012, s. 1239) studie trodde vissa av barnen att ett botemedel för sjukdomen skulle 

finnas medan andra visste att de skulle få leva med sjukdomen.  

 

De Cássia Sparapani, Jacob och Castanheira Nascimento (2015, s. 19) beskriver att 

barnen var rädda för långtidskomplikationer som var relaterade till sjukdomen. Barnen 

upplevde känslor som brist på kontroll, skuld och skam över att de hade diabetes 

mellitus typ 1 (Ibid.). De hade hört att folk dog av diabetes (Ekra & Gjengedal 2012, s. 

5). Enligt De Cássia Sparapani, Jacob & Castanheira Nascimento (2015, s. 19) var 

barnen dåligt insatta i vad diagnosen innebar samt hur diabetesen påverkade kroppen. 

De förstod inte de olika restriktionerna, potentiella komplikationer samt att de inte var 

medvetna om sin egen kropp (Moreira & Dupas 2006, s. 28). Barnen ville helst inte 

berätta om sin diagnos eller fråga om hjälp när det var något de inte förstod (De Cássia 

Sparapani, Jacob & Castanheira Nascimento 2015, s. 19).  

 

Att blicka framåt 

Flera studier påpekar att barnen upplevde att de var tvungna att växa upp fortare än sina 

jämnåriga (Carroll & Marrero 2006, s. 246; Huus & Enskär 2007, s. 30). Berntsson et 

al. (2007, s. 420) poängterar att det var viktigt att barnen förlikade sig med sjukdomen 

samt att samspela med den. En viktig aspekt för att kunna förlika sig med sjukdomen 

var att ha kunskap om kroppens normala funktion samt mediciners påverkan (Ibid.). 

Enligt Moreira och Dupas (2006, s. 29) försökte barnen att inte tänka så mycket på vad 

sjukdomen kunde medföra längre fram, utan hellre på att försöka leva livet i samspel 

med diabetesen. Barnen var rädda för att ses som annorlunda och inte passa in bland 

vänner (De Cássia Sparapani, Jacob & Castanheira Nascimento 2015, s. 20; Babler & 

Strickland 2015, s. 356; Huus & Enskär 2007, s. 30). Babler och Strickland (2015, s. 

357) lyfter fram att det är viktigt att barnet ser möjligheterna, att det går att leva med 

diabetes, för att de ska kunna utveckla sitt förtroende kring hur de ska hantera 

sjukdomen. Enligt Marshall et al. (2009, s. 1708) studie var begreppet “normal” starkt 

förknippat för barnen, de ville bli sedda och behandlade som att de inte hade diabetes. 

Marshall et al. (2009, s. 1708) menar att anledningen till att barnen vill ses som 

“normala” var för att diabetesen kan påverka deras identitet och de vill inte bli jämförda 

med sjukdomen.    

 

Barnet upplevde en känsla av framgångsrik egenvård vid stöttning i de olika momenten 

som var karakteriserade med diabetesomvården (Babler & Strickland 2015, s. 358). 

Moreira och Dupas (2006, s. 29) belyser behovet av att förstå sjukdomen utöver de 

fysiska och biologiska gränserna, för att kunna förlika sig med sjukdomens existens. Att 

acceptera det nya “normala” blev definierat genom att hantera sjukdomen genom 

psykisk och emotionellt sunt förnuft (Babler & Strickland 2015, s. 357). Enligt Moreira 

och Dupas (2006, s. 29) måste barnen sluta “slåss” med sig själva, sina önskningar, 

rädslor, förpliktelser och behov. Eftersom de måste förlika sig med diagnosen behöver 
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de också möta hela livsvärlden. Två studier (Scholes et al. 2012, s. 1239; Carroll & 

Marrero 2006, s. 246) lyfter fram att flera av barnen var besvikna över att sjukdomen 

påverkade deras framtida karriärsval. Babler och Strickland (2015, s. 357) belyser att 

barnen upplevde att hjälpa andra i samma situation som att ge tillbaka genom kunskap 

och motivation, men även fungera som en förebild för yngre barn med diabetes. Genom 

att hjälpa andra upplevde barnen det som hjälp för sig själva att finna nya karriärmål i 

livet (Ibid.). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av hur det vardagliga livet påverkats hos 

barn som diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1. Vi har valt att beskriva barnens 

upplevelser genom en litteraturstudie, som utgick från Axelssons (2012, ss. 203-219) 

modell, istället för att genomföra en empirisk studie. Anledningen till att vi valt att göra 

en litteraturstudie är för att det redan finns mycket forskning inom det valda området. 

Vid genomgång av tidigare publicerad forskning fann vi att det inte fanns artiklar som 

innefattade vårt åldersspann. De åldersspann som fanns i databaserna var mellan 6-12 år 

och 13-18 år. Vi har valt att belysa barn mellan 6 till 14 år. Från artiklarna valde vi att 

välja ut de åldrar som stämde överrens med vårt urval. Författarna anser att den valda 

åldern ger utrymme till en bredare kunskap för sjukvårdspersonal, då tidigare forskning 

har kategoriserat barnen som “barn” eller “unga vuxna”. Enligt FN:s barnkonvention 

(Unicef 2009) avses varje människa under 18 år att vara barn. Vi har därför valt att 

använda benämningen barn genomgående i studien.  

 

Vi har använt oss av databaserna Cinahl och Medline för att hitta de artiklar vi använt 

oss av i resultatet. Då dessa databaser är inriktade på omvårdnad och medicin ansåg vi 

att de var mest lämpade. Även tre artiklar från sökmotorn Summon 2.0 har inkluderats i 

examensarbetet. Samtliga artiklar är “peer-reviewed” och tagna från vetenskapliga 

tidsskrifter, vilket författarna anser skapar en validitet i examensarbetet. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt besvara syftet. Vid studier med och 

om människor är det viktigt att ha ett etiskt övervägande. Vi har därför undersökt alla 

artiklar innan de valdes ut till studien. Kravet för att de skulle inkluderas i studien skulle 

vara att artiklarna var forskningsetiskt granskade eller hade någon form av etiskt 

resonemang. Det var viktigt att deltagarna i studien deltagit frivilligt samt lämnat 

informerat samtycke till att vara med i studien. Författarna till våra utvalda studier 

skulle också ha följt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i studien. Då många av studierna handlar om barn under 15 år skulle 

forskaren dessutom inhämtat samtycke från föräldrar/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 

2002, ss. 7-14). Inga artiklar exkluderades efter att den etiska granskningen utfördes.  

 

Författarna har valt att använda 11 artiklar i examensarbetet. Antalet valda artiklar för 

examensarbetet anser författarna stärker arbetets validitet. Det kan anses som en svaghet 

att vi enbart har valt att inkludera en kvantitativ artikel i examensarbetet, men då vi har 

valt att beskriva barns upplevelser av diabetes mellitus typ 1 genomgående i 
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examensarbetet, anser vi att kvalitativa artiklar svarar bättre an på syftet än vad de 

kvantitativa artiklarna gör. Författarna har inkluderat vetenskapliga studier från 2006 

och framåt vilket kan anses som en svaghet, då forskningsresultat publicerade 2006 kan 

betraktas som mindre nytt resultat. Däremot har författarna uppmärksammat efter 

granskning av en stor mängd vetenskapliga artiklar inom området, att barnens 

upplevelser påminner mycket om varandra. Därför anser författarna att valet av 

åldersspannet på artiklarna inte påverkade validiteten i examensarbetet. Vi anser att en 

styrka i examensarbetet är att artiklarna granskades separat och slutligen gemensamt. 

För att säkerställa att texternas innehåll uppfattades på samma sätt diskuterade 

författarna med varandra, detta för att synliggöra vår egen samt varandras förförståelse. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 489) menar att trovärdigheten ökar om 

förförståelsen ständigt arbetas med. Att använda granskning som metod och diskutera 

med varandra minimerar även tolkningsfel då alla valda artiklar var skrivna på engelska.  

 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar på att diabetes mellitus typ 1 medförde en förändrad livsvärld för 

barnen och att det i samband med att de fick sin diagnos, blev en stor omställning för 

dem både psykiskt och fysiskt. Barnen upplevde sig annorlunda gentemot sina vänner, 

de kände att de inte längre kunde leva sitt liv som de tidigare gjort då sjukdomen 

innebar många nya förändringar och begränsningar. De nya rutinerna samt kontrollerna 

påverkade ofta barnens vardag negativt. Resultatet påvisade också att barnen var 

beroende av stöd från familj, vänner, skola men även sjukvården. Barnen upplevde 

ibland diabetesen som skrämmande och behövde då mycket uppmuntran för att själva 

kunna hantera sjukdomen. Det svåraste för barnen var att acceptera att de skulle leva 

med sjukdomen hela livet.  

 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att diskutera och problematisera kring kategorierna: Att leva med en kronisk 

sjukdom, Relationers betydelse och Framtiden. Vi anser att dessa kategorier väger 

tyngst genom examensarbetet.  

 

I resultatet framgår det att barn med diabetes mellitus typ 1 kan uppleva känslor som 

skuld, skam och utanförskap. I en studie av Moffat, Dorris, Connor och Espie (2009, s. 

183) belyste att det inte enbart är barn med diabetes mellitus typ 1 som kan uppleva 

känslor som utanförskap, skuld och skam, utan även samma eller liknande känslor går 

att finna hos barn med andra kroniska sjukdomar. Moffat et al. (2009, s. 183) påvisar att 

barn med epilepsi upplevde känslor av utanförskap och ensamhet, relaterat till sin 

sjukdom. De skriver att flera av barnen i studien inte ville berätta om sin epilepsi för 

sina vänner (Ibid.). De känslor som barnen med epilepsi upplevde är liknande med de 

känslor som uppstod hos barn med diabetes. Moffat et al (2009, s. 186) exemplifierar 

även att barnen i studien trodde att de skulle växa ifrån sin epilepsi. Även här kan 

likheter finnas då barnen med diabetes inte trodde att de skulle växa ifrån sin sjukdom, 

men flera trodde och hoppades på att de skulle finnas ett botemedel.  
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Vi finner att det är viktigt med individanpassad information till barnet. Även om barnet 

är litet när hen får en kronisk sjukdom tycker vi att det är essentiellt att 

sjukvårdspersonal ger barnen adekvat information utefter deras utvecklingsnivå. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 240-241) är en av de viktigaste vårdande handlingarna 

att främja lärande. För att främja lärande måste varje patient lära om sig själv, 

medmänniskor och omvärlden, för att sedan kunna förhålla sig till sin existens samt 

kunna påverka den (Ibid.). Vi menar att detta är en betydande aspekt att beakta som 

sjukvårdspersonal. Om vi kan bygga upp en bra relation samt lära barnet om dess 

sjukdom kan känslor som oro, skuld och skam elimineras. Genom vår relation med 

barnet kan vi få dem att uppleva en trygghet gentemot oss som vårdpersonal, vilket kan 

göra att de vågar ställa frågor när det uppstår något som de inte förstår. Detta kan sedan 

leda till att barnen blir medvetna om sin egen kropp, potentiella komplikationer och 

varför det är viktigt med egenvård. Enligt NHS Confederation (2012, s. 9) är patienter 

som är engagerade och informerade om egenvården kring sin sjukdom de som uppnår 

god hälsa samt livskvalité. Författarna för examensarbetet anser att all vårdpersonal har 

skyldighet att knyta ihop säcken och inte enbart “släcka bränder”. En skyldighet som 

innebär att göra det rädda barnet tryggt, för att de inte ska uppleva hot mot sig själva 

och sin kroppsliga integritet.  

 

I resultatet skriver vi också att barnen ansåg att familjen var viktig under sjukdomens 

förlopp. Barnen strävade efter en så normal vardag som möjligt där familjen var barnens 

stöttepelare. I vårdandet av barn bedömer författarna att det är viktigt att se till hela 

barnets livsvärld, men likaså de människor som ingår i barnets livsvärld. Familjen var 

för barnet en trygghet och därmed måste vi som vårdpersonal också möta föräldrarnas 

livsvärld. Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayards (2006, s. 28) skriver i sin studie att 

en stor rädsla för föräldrarna handlade om att ge insulin till barnet eftersom de kände att 

ett misstag med sprutan faktiskt kunde döda barnet. Mycket rädsla handlade också om 

att lämna barnet ensamt, främst i andra människors ansvar såsom skola och barnvakter, 

speciellt när sjukdomen var ny för både familjen och barnet själv (Ibid.). Utifrån 

Sullivan-Bolyai, Rosenberg och Bayards (2006, s. 28) studie går det tydligt tolka att 

varje enskild familjemedlem kan påverkas olika och att mycket av ansvaret för barnets 

diabetes låg på föräldrarna. För att undvika ett vårdlidande tror vi att det är viktigt att 

vårdpersonalen även engagerar sig i föräldrarna och ger det stöd som behövs, för att 

kunna hantera sjukdomen på bästa sätt. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 211-215) 

skriver att ett vårdlidande uppstår för patienten när sjuksköterskan uppträder oengagerat 

eller inte tillåter patienten vara delaktig i sin vård. Ayala, Howe, Dumser, Buzby och 

Murphy (2014, ss. 1248-1249) poängterar att genom kunskap och professionellt stöd 

från sjukvårdspersonal får föräldrar ett ökat självförtroende och vågar vara mer 

självständiga i sitt barns eller ungdoms behandling, vilket också påtalar hur viktigt det 

är att vårda hela familjen för att uppnå bästa möjliga vård (Ibid.). Som vårdpersonal 

finns en skyldighet som innebär att föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sjukhuset 

med sitt barn och en skyldighet att föräldrarna ska känna att dem klarar av att stötta sitt 

barn i den nya diagnosen tills barnet är tillräckligt stort att klara av medicinering och 

kontroller själv. Detta tycker vi borde vara en genomgående reflektion hos alla 

professioner inom hälso- och sjukvård. 

 

 

 



21 

 

En ny studie (Gallo, Campbell Hill, Eaton Hoagwood & Serene Olin 2016, ss. 341-342) 

identifierar de fem viktigaste komponenterna i familjecentrerad vård. Dessa går ut på att 

sjuksköterskan utbildar patienten och dennes familj, att familjen delar information med 

sjuksköterskan, socialt och känslomässigt stöd från sjukvården, delat beslutstagande och 

att anpassa vården efter familjens situation (Ibid.). Att utgå från ett familjeperspektiv 

anser vi kan hjälpa föräldrarna hantera sina känslor kring sjukdomen och de utmaningar 

de kommer ställas inför. Detta för att på så sätt också kunna hjälpa sina barn med att 

hantera sin sjukdom och den ohälsa de kan komma att ställas inför. Wiklund (2003, ss. 

104-105) påtalar att vårdlidande kan motverkas genom att vårdpersonalen reflekterar 

kring sin roll i vårdandet och därigenom blir medveten om sitt förhållningssätt i sin 

profession. Att ständigt använda reflektion i sitt yrke som sjuksköterska tror vi kan 

hjälpa patienterna och deras anhöriga att själva reflektera och hantera sjukdomen.  

 

I resultatet har vi påpekat att flera studier har noterat hur viktigt det är att barnen ser 

vilka möjligheter som kan finnas i livet, men även vilka konsekvenser som är relaterade 

till sjukdomen. Vi finner att det är viktigt att förlika sig med sin sjukdom, oavsett vilken 

sjukdom det gäller, för att kunna hantera olika situationer genom livet. Tillkommer en 

kronisk sjukdom tidigt i livet, vilket varit fallet för barnen i artiklarna vi granskat i vårt 

examensarbete, anser vi att det är av stor vikt att så tidigt som möjligt försona sig med 

sjukdomen. Hansson Scherman (1998, s. 45) poängterar att hälsa innebär balans mellan 

relationerna för det psykiska, sociala samt det somatiska. Enligt Mutlu, Mutlu, Taskirian 

och Ozger (2015, ss. 1274-1275) har barn med diabetes mellitus typ 1 låg fysisk 

aktivitetsnivå och har hög risk för psykosociala sjukdomar, inklusive depression, ökad 

ångest och låg självskänsla. Utifrån Hansson Scherman (1998, s. 45) och Mutlu et al. 

(2015, ss. 1274-1275) studier kan vi avläsa att det är viktigt med en balans i sin hälsa, 

för att ohälsa inte ska uppstå. Vi tycker att det är viktigt för barn med diabetes mellitus 

typ 1 att tidigt lära sig följa sin sjukdom genom uppväxten samt få mycket kunskap om 

förebyggande vård, detta för att kunna bidra till sig egen utveckling. En så god 

blodsockerkontroll som möjligt kan minska risken för framtida komplikationer för 

barnen och ungdomarna med diabetes mellitus typ 1. För att uppnå detta krävs rätt vård 

och behandling, samt utbildning och stöd för barnen. Tillgång till hjälpmedel såsom 

insulinpump tror vi kan bistå till ett förbättrat HbA1c, vilket kan leda till att eventuella 

framtida komplikationer kan skjutas framåt. Barnen slipper då även det lidandet som 

annars kanske hade uppstått.  

 

Diabetes mellitus typ 1 medför många följdkomplikationer och på så sätt även 

långsiktiga konsekvenser för de drabbade. Diabetes mellitus typ 1 räknas som en 

folksjukdom då sjukdomen har en förekomst på minst en procent av befolkningen samt 

att sjukdomen innebär allvarliga konsekvenser för både de drabbade och samhället 

(Pellmer, Wrammer & Wrammer 2012, s. 165). På längre sikt ökar dessa konsekvenser 

risken för förtidig död, hjärtinfarkt och stroke (Pellmer, Wrammer & Wrammer 2012, 

s.174), vilket innebär att sjukdomen kommer medföra en ökad kostnad för samhället. 

Med stöd från hälso- och sjukvården och kontinuerliga besök hos diabetessjuksköterska, 

och att tydligt arbeta med förebyggande vård, tror vi kostnaden för samhället kan hållas 

nere.  
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SLUTSATSER 

Vår önskan med denna studie är att ge ökad kunskap i mötet med barn som 

diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1, om att barnets livsvärld samt vardag blir 

förändrad. Utifrån examensarbetet har vi sett ett genomgående tema, där barnen ofta 

känner sig utanför och annorlunda. För att barnen ska kunna hantera sin sjukdom på 

bästa möjliga sätt krävs stöd från både familj och sjukvården. Utifrån resultatet har vi 

fastställt dessa slutsatser:  

 

 Individanpassad vård där barnet sätts i fokus är viktigt för att sjukvårdspersonal 

ska kunna se barnets egna behov samt resurser  

 För att minimera känslor av utanförskap och att vara annorlunda behöver barnen 

möta andra barn med diabetes mellitus typ 1 

 Barn med diabetes mellitus typ 1 behöver få individanpassad information för att 

främja lärande, så att de ska kunna lära sig att själva hantera sjukdomen 

 För att undvika att rädsla inför sjukdomen uppkommer behövs en 

familjecentrerad vård, detta för att skapa en trygghetskänsla hos barnet 
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BILAGA 1 SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsning Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

2016-10-24 

Cinahl 

Adolescen* AND (MH “Diabetes 

Mellitus, Type 1”) AND 

Experience* 

2005-01-01 - 2016-12-31 

Peer-reviewd 

Engelskt språk 

 

154 

 

2 

2016-11-01 

Cinahl 

Child* AND (MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1") AND 

experienc* OR feeling* OR 

perspective* OR “self image” OR 

“body image” OR “live with” 

NOT famil* NOT parents 

2010-01-01 - 2016-12-31 

Peer-reviewd 

Engelskt språk 

Barn 6-12 år 

 

 

 

129 

 

 

 

2 

2016-10-24 

Cinahl 

Adolescen* OR Young people 

AND (MH “Diabetes Mellitus, 

Type 1”) AND “Living with” OR 

Perspective* AND “Well-being”  

2007-01-01 - 2016-12-31 

Peer-reviewd 

Engelskt språk 

 

 

180 

 

 

1 

2016-10-24 

Summon 2.0 

Högskolan i 

Borås 

Long-term illness AND “Living 

with” AND “Well-being” AND 

Adolescents 

2007-01-01 - 2016-12-31 

Fulltext 

Vetenskapliga 

publikationer 

Peer-review 

Ämnesområde: Care 

 

 

323 

 

 

1 

2016-10-24 

Summon 2.0 

Högskolan i 

Borås 

Children AND Living with AND 

Diabetes AND Experience 

2006-01-01 - 2016-12-31 

Fulltext 

Vetenskapliga 

publikationer 

Peer-review 

Ämnesområde: Nursing 

 

 

3322 

 

 

2 

2016-11-01 

Medline 

Adolescents AND Experience* 

AND “Diabetes Mellitus, Type 1” 

2006-01-01 - 2016-12-31 

Engelskt språk 

 

239 

 

1 

2016-11-01 

Medline 

(“MH Diabetes Mellitus Type 1”) 

OR (“MH Diabetes Mellitus”) 

AND Parent* OR“Newly 

diagnosed” OR Chil* OR 

Diabete* OR Nursin* OR Life 

world* OR Experience* 

2005-01-01-2016-12-31 

Peer-reviewd 

Engelskt språk 

Barn 6-12 år 

Ämnesområde: Diabetes 

mellitus, type 1 

 

 

 

303 

 

 

 

2 
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BILAGA 2 ARTIKELMATRIS 

Artikel Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare 
Babler, E. & Strickland, C. J. 

Titel 
Normalizing - Adolescent 

Experience Living With Type 

1 Diabetes 

Årtal 2015 

Tidsskrift The Diabetes 

Educator 

Att få en större 

förståelse för 

ungdomar och 

deras upplevelse 

av att leva med 

diabetes samt 

bygga ett 

teoretiskt 

paradigm för 

interventionell 

studiedesign.  

En kvalitativ studie enligt 

Grounded theory. Det 

gjordes 15 djupgående 

intervjuer på 11 

ungdomar mellan 11-15 

år, som hade typ 1 

Diabetes. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades sedan 

ordagrant.  

Presenteras utifrån 6 

kategorier kring begreppet 

normalisering. 

Kategorierna är: 

-Minnas hur det var att få 

diagnosen och förstå att livet 

förändras 

-Förhindra en kris/Stabilisera 

blodsocker 

-Förena diabetes med livet 

utanför hemmet 

-Sträva mot självständighet 

-Acceptera livet som det är nu 

-Hjälpa andra i samma 

situation 

Författare Berntsson, L, 

Berg, M, Brydolf, M. & 

Hellström, A-L. 

Titel Adolescents´experience 

of well-being when living 

with a long-term illness or 

disability.  

Årtal 2007 

Tidsskrift Scandinavian 

journal of caring sciences 

Att beskriva 

innebörden av att 

må bra i det 

dagliga livet för 

ungdomar som 

lever med 

långvarig sjukdom 

eller med ett 

funktionshinder.  

 

En kvalitativ 

intervjustudie med öppna 

frågor gjordes. Deltagarna 

var svenskspråkiga 

ungdomar i åldern mellan 

12-19 år, 8 män och 7 

kvinnor. Ungdomarna 

skulle vara diagnostiserad 

med en sjukdom i mer än 

två år och ha erfarenhet 

av sjukhusvård. 

Deltagarna valde ut 

platsen för intervjuerna 

och varade mellan 30-90 

min. 

Presenteras utifrån tre teman: 

-känsla av acceptans av 

sjukdom som en naturlig del 

av livet 

-känsla av stöd från 

familj/vänner/vården/samhället 

-Känsla av personlig 

utveckling 

 

Författare Carroll, A. E. & 

Marrero, D. G 

Titel The role of Significant 

Others in Adolescent 

Diabetes 

Årtal 2006 

Tidsskrift The Diabetes 

Educator 

Undersöka hur 

diabetes påverkar 

ungdomars 

uppfattningar om 

livskvalitet i 

allmänhet och 

deras relationer 

med föräldrar, 

kamrater, skolan 

och läkare. 

Deltagarna deltog i fem 

olika focusgrupper och 

var 31 ungdomar i åldern 

13-18 år som lever med 

diabetes i en storstad. En 

kvalitativ analys utifrån 

intervjuer gjordes. 

Intervjuerna 

transkriberades och teman 

valdes ut efter relevans.  

Tre huvudteman framkom i 

resultatet: 

-Personliga uppfattningar av 

att leva med diabetes 

-Påverkan på relationer 

-Påverkan på skolan 

 

Även tre teman framkom: 

-Föräldrarelationer 

-Relationer vänner emellan 

-Relationen med läkare 
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Författare De Cássia, V., 

Jacob, E. & Castanheira 

Nascimento, L 

Titel  What is it like to be a 

child with type 1 diabets 

mellitus? 

Årtal 2015 

Tidsskrift Pediatric nursing 

Öka förståelsen 

kring hur det är att 

vara ett barn med 

diabetes mellitus 

typ 1 samt 

utforska faktorer 

som krockar med 

sjukdomen. 

En kvalitativ 

intervjustudie med hjälp 

av dockor. Intervjuerna 

spelades in och var 

mellan 40 minuter och en 

timme och 20 minuter. 

Materialet transkriberades 

och kategorier samt 

subkategorier 

identifierades. 13 tjejer 

och sex killar i åldern 7-

12 år deltog i studien.  

Presenteras med fem 

huvudteman: 

- Motstridiga önskemål  

- Osäkerhet, rädsla och smärta 

- Oro kring 

långtidskomplikationer 

- Saknar kunskap kring 

sjukdomen  

- Fördom, reaktion och skam 

Författare Ekra, E. M. R. & 

Gjengedal, E 

Titel Being hospitalized with 

a newly diagnosed chronic 

illness - A phenomenological 

study of children’s lifeworld 

in the hospital. 

Årtal 2012 

Tidsskrift Coaction 

publishing 

Undersöka 

barnens 

erfarenheter av 

inläggning på 

sjukhus, vid 

nydiagnostiserad 

diabetes typ 1- 

och få en ökad 

förståelse för 

sjukdomens 

påverkan på 

barnens livsvärld 

En kvalitativ metod med 

fenomenologiskt ansats 

användes i studien, där 

barnens livsvärld låg i 

fokus. Fem pojkar och 

fem flickor mellan 6-12 år 

och som nyligen blivit 

diagnostiserad med 

diabetes deltog. En flicka 

tackade nej. En 

kombination av 

intervjuer, observationer 

och bildmaterial 

användes. Varje barn 

intervjuades två gånger, 

alltid med en förälder 

närvarande. Data 

insamlades mellan 

oktober 2008 och februari 

2010, från det att barnet 

blev diagnostiserad och 6 

månader framåt. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

sedan. 

Två huvudteman och fem 

underteman presenteras i 

studien, alla med “förändring 

genom erkännande och 

anpassning” som fenomen. 

Huvudteman innefattar:  

-En obekant men bekväm 

miljö  

-Att anpassa sig till ett nytt liv 

 

Underteman innefattar: 

-En barnvänlig atmosfär 

-Att ha egentid 

-Att ha familjen nära 

-Känna sjukdomen genom 

kroppen 

-Ha förståelse för sjukdomen 

 

Författare Freeborn, D., 

Dyches, T., Roper, S. O. & 

Mandleco, B.  

Titel Identifying challenges 

of living with type 1 diabetes: 

child and youth perspectives  

Årtal 2013 

Tidsskrift Journal of Clinical 

Nursing  

Identifiera 

utmaningar som 

barn och 

ungdomar med 

diabetes typ 1 

möter.  

Beskrivande kvalitativ 

intervju design, med sex 

fokusgrupper, under en 

fyramånadersperiod. 

Materialet spelades in 

auditivt och 

transkriberades samt 

analyserades 

ordagrant med kvalitativ 

Presenteras med tre teman: 

- Lågt blodsocker 

- Egenvårds aktiviteter 

- Att känna sig annorlunda 
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metodik. Oberoende 

utredare kodade 

intervjuerna och teman 

för att säkerställa 

tillförlitligheten. Totalt 

deltog 16 barn i åldern 

från 6 till 18 år. 11 av 

deltagarna var killar och 5 

var tjejer.   

Författare Huus, K  & 

Enskär, K 

Titel Adolescents’ experience 

of living with diabetes 

Årtal 2007 

Tidsskrift Peadiatric Nursing 

Förklara 

ungdomars 

upplevelse av att 

leva med Diabetes 

typ 1.  

En kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats 

användes. 6 flickor och 2 

pojkar, mellan 14-18 år 

intervjuades. Deltagarna 

hade varit diagnostiserade 

med diabetes mellan 3-11 

år. Datainsamling via 

ostrukturerade enskilda 

intervjuer som spelades 

in. Intervjuerna inledde 

med en öppen fråga, 

därefter fick deltagarna 

tala fritt. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades efter 

Giorgi’s sju steg (1997).  

Ungdomarna kände sig 

annorlunda jämfört med 

jämnåriga vänner. Diabetes typ 

1 innebär ett större ansvar, 

begränsningar, rutiner och 

planering. Ungdomarna 

svängde mellan att känna sig 

normala och inte normala. 5 

teman presenterades:  

-Att vara annorlunda 

-Att bli behandlad annorlunda 

-Leva ett vanligt liv 

-Att känna sin kropp 

-Att ta hand om sig själv 

Författare Marshall, M., 

Carter, B., Roser, K. & 

Brotherton, A. 

Titel Living with type 1 

diabetes: perseptions of 

children and their parents 

Årtal 2009 

Tidsskrift Journal of Clinical 

Nursing 

Utforska och 

beskriva barns och 

deras föräldrars 

erfarenheter av att 

leva med diabetes 

mellitus typ 1. 

En fenomenologisk studie 

med samtalsintervjuer. 

Intervjumaterialet 

analyserades med hjälp av 

tematisk analys. 10 barn, 

4-17 år, och 11 föräldrar, 

10 mammor och en 

pappa, deltog i studien. 

Presenteras med fem 

huvudrubriker: 

- Övergång 

- Tillgivenhet 

- Förlust 

- Mening 

- Uppnå normalitet  

Författare Moreira, P. L. & 

Dupas, G. 

Titel Living with diabetes: 

the experience as it is told by 

children 

Årtal 2006 

Tidsskrift Revista Latino-

Americana de Enfermagem 

Förstå de 

erfarenheter som 

barn med diabetes 

upplever. 

Bestod av intervjuer 

bestående av Grounded 

theory. Intervjuer med 11 

barn, nio tjejer och tre 

killar deltog i studien 

Sju ämnen identifierades: 

- Att uppleva något oväntat 

- En hård verklighet 

- Att vara rädd för det som 

händer 

- Leva under kontroll 

- Försöka anpassa sig till en ny 

verklighet 

- Mogna med diagnosen 

- Att se sjukdomen från en 
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annan vinkel 

Författare Rabbone, I., 

Scaramuzza, A. E., Giovanna 

Ignaccolo, M., Tinti, D., 

Sicignano, S., Redaelli, F., De 

Angelis, L., Bosetti, A., 

Vincenzo Zuccoti, G. & 

Cerutti, F.  

Titel Carbohydrate counting 

with an automated bolus 

calculator helps to improve 

glycaemic control in children 

with type 1 diabetes using 

multiple daily injection 

therapy: An 18-month 

observational study.   

Årtal 2014 

Tidsskrift Diabetes research 

and clinical practice 

Undersöka 

effekten av 

kolhydratsräkning, 

med eller utan en 

automatiserad 

boluskalkylater 

hos barn med 

diabetes mellitus 

typ 1.  

Kvantitativ undersökning 

som bestod av fyra 

grupper på totalt 85 barn, 

mellan åldern 9-16 år. 

Studien är en 

observationsstudie som 

pågick under 18 månader. 

Datainsamlingen gjordes 

från deltagarnas 

medicinska journaler.  

Presenteras med fem rubriker: 

- Klinisk överblick, demografi 

och disposition  

- HbA1c 

- Insulinutrustning 

- Glykemisk index 

- Säkerhet 

Författare Scholes, C., 

Mandleco, B., Roper, S., 

Dearing, K., Dyches, T. & 

Freeborn, D.  

Titel A qualitative study of 

young people´s perspectives 

of living with type 1 diabetes: 

do perceptions vary by levels 

of metabolic control? 

Årtal 2013 

Tidsskrift Journal of 

advanced nursing 

Undersöka om 

unga människor 

med olika nivåer 

på sitt glykemisk 

index har olika 

synsätt på 

sjukdomen och 

sitt liv.  

Kvalitativ beskrivande 

studie bestående av öppna 

intervjuer. Intervjuerna 

var mellan 60-90 minuter 

långa och spelades in. 14 

ungdomar deltog i 

studien.   

Presenteras av två huvudteman 

och sex subteman. 

Huvudteman: 

- Likheter  

- Skillnader 

 

Subteman: 

- Familj 

- Människor utanför familjen 

- Vårdpersonal 

- Kunskap om sjukdomen 

- Uppfattning 

- Föräldrars delaktighet 

- Attityd kring egenvård 

 

 

 


