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Bakgrund	 Diabetes	typ	1	är	en	kronisk	sjukdom.	

Behandlingen	kännetecknas	av	tre	väsentliga	
delar;	kost,	motion	och	insulininjektioner.	
Diabetes	typ	1	behöver	hanteras	dagligen	
och	föräldrar	är	en	stor	del	i	sitt	barns	
behandling.	

Syfte	 Syftet	var	att	beskriva	vilka	erfarenheter	
som	föräldrar	till	barn	med	diabetes	typ	1	
har.	

Metod	 Litteraturstudie	med	kvalitativ	ansats.	Sju	
vetenskapliga	artiklar	som	sökts	fram	i	
databaserna	Cinahl	och	PsycINFO.	Analysen	
skedde	utifrån	Evans	(2002).		

Resultat	 För	många	föräldrar	så	innebär	sjukdomen	
en	chock.	Känslor	av	upprördhet,	
maktlöshet,	trötthet	och	stress	uppstår.	
Föräldrarna	uttryckte	ett	behov	av	
emotionellt	stöd	från	sjukvården	vilket	skulle	
hjälpa	dem	att	känna	en	större	trygghet.	För	
flera	familjer	var	det	även	svårt	att	få	tid	till	
vardagliga	saker	som	exempelvis	matlagning	

Slutsats	 Vården	handlar	inte	enbart	om	patienter.	
Lika	viktiga	är	föräldrarna.	För	
sjuksköterskan	gäller	det	att	ha	kunskapen	
att	bemöta	föräldrar	med	barn	som	har	
sjukdomen	diabetes	typ	1.	Den	här	studien	
visar	på	erfarenheter	som	många	föräldrar	
har.	Sjuksköterskan	måste	ha	kunskapen	att	
i	rätt	situation	ge	rätt	form	av	stöd.	
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BAKGRUND 

Diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 debuterar oftast före 35 års ålder och är ett kroniskt tillstånd. Tillståndet 
kännetecknas av kraftig eller total brist på insulin som orsakas av att celler i bukspottkörteln 
förstörs. (Hanås, 2014; Braun & Anderson, 2012). I Sverige insjuknar omkring 40 barn per 
100000 barn upp till 14 års ålder, vilket är ett högt nyinsjuknande i ett internationellt 
perspektiv (Ericson & Ericson, 2013). I det internationella perspektivet så varierar 
insjuknandet för barn under 15 år mellan ett halvt till 60 barn per 100000 
(Världshälsoorganisationen [WHO], 2016). 
 
Symtom på sjukdomen är bland annat att personen behöver kissa mycket, blir väldigt törstig, 
mår illa, ont i magen och känsla av trötthet och kraftlöshet. Symtomen utvecklas ofta 
långsamt, någon till några månader, och kan därför vara svåra att upptäcka. Då sjukdomen är 
kronisk så innebär det i dagsläget att behandlingen är livslång. En viktig sak med 
behandlingen är att undvika exceptionella svängningar i blodsocker då det kan orsaka både 
lång- och kortsiktiga komplikationer. Kortsiktiga komplikationer kan vara att personen blir 
medvetslös, medan långsiktiga komplikationer kan vara kärlskador (Bendt, 2017). 

Efter diagnos 
Innan behandling kan sättas in så måste sjukdomen diagnostiseras. Det görs genom ett test av 
blodsockret. Blodsockervärdet skall antingen vara över 7,0 mmol/L fastande eller över 11 
mmol/L icke fastande (Braun & Anderson, 2012). Referensintervallet för ett normalt fastande 
blodsocker anges mellan 3,9 till 6,7 mmol/L (Anderson, 2016; Braun & Anderson (2012). 
 
Behandlingsmålet för sjukdomen är att blodsockerhalten skall hållas inom normala värden 
vilket förhoppningsvis ger symtomfrihet och minskar risken för komplikationer. Den som är 
sjuk behöver därför kontrollera blodsockret flera gånger dagligen. Behandlingen kretsar kring 
tre faktorer som är kost, motion och insulininjektioner. Maten skall vara fiberrik, 
fettbalanserad, innehålla protein och innehålla rätt kolhydrater. Kolhydraterna skall i 
huvudsak vara långsamma kolhydrater och fettet skall vara omättat (Braun & Anderson, 2012; 
Ericson och Ericson, 2012).  
 
När det gäller motion så har det goda effekter på sjukdomen, exempelvis stimulans av 
musklernas blodsockerupptag. Dock är det viktigt att man motionerar med kunskap, 
erfarenhet och med fokus på aktuell blodsockerhalt. Det är även viktigt att man är medveten 
om att motion kan göra att insulindosen behöver reduceras (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Sista faktorn är insulininjektioner som är absolut nödvändigt vid sjukdomen. Insulin delas in i 
tre grupper; snabbverkande, medellångverkande och långtidsverkande. De olika grupperna 
kombineras på så sätt att de snabbverkande och medellångverkande intas före en måltid eller 
under dagens lopp. Långtidsverkande intas till natten. 
 
Föräldraskapet förändras efter diagnosen av sjukdomen diabetes typ 1. Tidigare forskning 
visar på att många föräldrar är rädda och oroliga för vad deras barn äter när de är med 
kompisar eller i skolan (Patton, Clements, George & Goggin, 2015). Något annat som 
forskning visar på är att sjukdomen påverkar barns aktiviteter. Föräldrar blir oroliga och 
känner att aktiviteter innebär en risk och ofta begränsas aktiviteterna (Nurmi & Stieber-Roger, 
2012). En oro finns även hos många föräldrar över att deras barn växer upp och blir 
självständiga, att barn väljer och prioriterar vad de själva vill göra (Ersig, Tsalikian, Coffey & 
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Williams, 2015). Sjukdomen orsakar även ständig planering för föräldrarna (Symons, 
Crawford, Isaac & Thompson, 2015).  

På sjukhuset  
Vid upptäckten av diabetes så blir man oftast inlagd en vecka på en avdelning. I början kan 
det vara svårt att få en överblick över situationen och det kan uppstå förvirring. Föräldrar kan 
ställa frågor som ”varför är det mitt barn som drabbats?”.  Familjer bör få tid till att känna 
efter och vänja sig vid den uppkomna situationen. Efterhand så får familjen göra besök i 
hemmet över dagen och även över natten. Man ska ha hunnit prata med en dietist och även 
med en kurator som kan hjälpa till med exempelvis vårdbidrag. Även en psykolog kan 
kopplas in då diabetes är en sjukdom som kan omkullkasta vardagen för familjer familj och 
dess barnuppfostran.  
 
För att hantera sjukdomen så behöver barn och föräldrar undervisas när de är på avdelningen. 
Undervisningen riktas främst till föräldrarna när det är yngre barn som drabbats. Barn som är 
nära eller i puberteten skall från början ta del i undervisningen. Efter att barnet fått återvända 
hem så fortsätter kontakten med sjukvården. I början sker kontakten och återbesöken ofta för 
att senare övergå till var tredje månad. Återbesöken syftar till att se hur man hanterar 
sjukdomen, exempelvis genom ett blodprov som visar hur blodsockernivån varit över tid och 
även hälsokontroll en gång per år (Hanås, 2014).  
 
I en studie av Kime (2013) deltog både föräldrar och barn/unga människor. Föräldrar beskrev 
att de hade en god relation med vårdteamet men att de fått för lite kunskap om hur vården 
skulle bedrivas framöver, dels på kort sikt och dels på längre sikt. De hade heller inte blivit 
informerade vilka komplikationer sjukdomen kunde leda till på lång sikt.  

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Familjefokuserad omvårdnad har valts som teoretisk referensram i den här studien. Begreppet 
har valts då sjuksköterskan i sin yrkesroll möter både närstående och patienter. Vidare är 
fokus i den här studien på närstående och specifikt föräldrar. Föräldrar är i ett 
vårdvetenskapligt perspektiv en definition på närstående (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad 
Med en systemteoretisk utgångspunkt tar vårdaren hänsyn till hela systemet (Öquist, 2008) 
och enligt Wright, Watson och Bell (2012) är familjeenheten ett system som utgörs av 
individer. Deras beteende påverkar och påverkas av andra i enheten. Individerna bryr sig om 
varandra och engagerar sig i varandra känslomässigt. Ömsesidigt engagemang och känslor av 
samhörighet knyter ihop individerna till en familj (ibid; Benzein, Hagberg, Saveman, 2012).  
 
Hur en familj ser ut kan variera. Lagen har sin definition och bestämmer vem som har det 
juridiska ansvaret för att ett barn får god omvårdnad. Lagen bestämmer dock inte hur 
individen själv definierar sin familj. Familjen kan bestå av olika konstellationer. För att 
nämna några så finns det familjer som består av ensamstående föräldrar med barn, två 
biologiska föräldrar som bor ihop med barn/barnet, familj där man saknar genetiska och 
juridiska band till varandra och familj som är utvidgad med släktingar (Magnusson-Österberg, 
2016).  
 



 

3 

Vid sjukdom så påverkas övriga familjemedlemmar. Det sker en förändring av familjens 
struktur och funktion, vilket kan ske hastigt. För familjens medlemmar kan det krävas att de 
hittar nya sätt att hantera vardagslivet efter sjukdom. Nya resurser och rutiner utvecklas som 
gör att familjen förhoppningsvis kan fungera (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). För att 
familjen skall fungera så behöver familjen öppna upp sig mot omgivningen och vice versa. 
Familjen behöver vara beredd på att ta hjälp av exempelvis sjukvården och sjukvården 
behöver vara beredda på att hjälpa familjen. I de fall där varken familjen eller omgivningen 
delar med sig av information till varandra så riskeras familjens existens. Till en början så kan 
resultatet bli att familjen isoleras och fastnar i låsta mönster. I ett längre perspektiv kan 
familjens existens hotas, familjen klarar inte av att hantera förändringar (Öquist, 2008). I de 
flesta familjer finns resurser och färdigheter för att hantera svårigheter, dock kan det vara så 
att familjen behöver mycket stöd för att upptäcka dess förmågor (Wright et al., 2012).  
 
Ett perspektiv som ofta råder i vården är att professionen är experten, där professionen står 
högst i hierarkin. Professionen har sina regler och riktlinjer, exempelvis att personalen är de 
som vet bäst i olika situationer. När det handlar om rådgivning och att delge information så 
utgår ofta personalen ifrån att de vet bäst. Personalen är de som avgör vilken information som 
är värdefull och när den skall ges. Närståendes inflytande har dock alltmer börjat respekteras 
(Benzein et al., 2012).  
 
Sjuksköterskans roll innehåller många utmaningar. En av de största utmaningarna är att ta sig 
tid till att eftersträva ett familjefokuserat perspektiv i dagens vård och omsorg (Benzein et al., 
2012). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Vid upptäckten av diabetes typ 1 så blir hela eller delar av familjen oftast inlagd en vecka på 
en avdelning. Under vårdtiden bör familjer få tid till att vänja sig vid den uppkomna 
situationen.  Föräldrar bör ses som en resurs av sjukvården då de är en central del i den 
fortsatta och kommande behandlingen. Föräldrar behöver kunskap och information om de 
centrala delarna i behandlingen som är kost, motion och insulininjektioner. Då sjukdomen är 
kronisk så är delarna i behandlingen livslånga.  
 
Ett samspel behöver råda med sjukvården och föräldrar till ett barn med sjukdomen så att inte 
familjens existens hotas. Familjens funktion och struktur förändras och det krävs nya sätt att 
hantera vardagslivet efter sjukdomen. Efter diagnosen så förändras föräldraskapet och flera 
föräldrar oroar sig för vad deras barn äter när de är med sina kompisar.  
 
Sjukvården har ett ansvar att ge föräldrar rätt förutsättningar så att de kan hantera vården av 
sitt barn. Sjukvården behöver se föräldrar som individer och vara beredda på att föräldrar kan 
behöva varierande information. För att förstå föräldrar så är det väsentligt att ta del av deras 
erfarenheter så att vården kan utvecklas och att föräldrar kan känna att dem ges 
förutsättningar till att ta hand om sitt sjuka barn.  

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva vilka erfarenheter som föräldrar till barn med diabetes typ 1 har.  
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METOD 
 
En litterär sammanställning av vetenskapliga artiklar användes som metod för den här studien. 
En kvalitativ ansats valdes då det enligt Forsberg och Wengström (2016) är ett bra redskap att 
använda sig av för att förstå människors personliga erfarenhet av omgivningen. 

Datainsamling 
Den här studien är en litteraturstudie baserad på expertgranskade (peer-reviewed) artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter.   
 
De vetenskapliga artiklarna söktes fram i två olika databaser. En databas består av dokument 
som sorterats och oftast granskats (Östlundh, 2012). Databaserna som användes var Cinahl 
och PsycINFO. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning medan PsycINFO täcker 
psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2016).  
 
Sökningen skedde vid olika tillfällen under två dagar i databaserna. Sökorden som användes 
var diabetes type 1, qualitative research, family, parents, challenges, qualitative study, 
experience. Enligt Forsberg och Wengström (2016) så kan ämnesordlistor användas som kan 
hjälpa till att begränsa ett sökresultat. Sökningarna var hanterbara så ämnesordlistor användes 
inte. Sökorden kombinerades i databasernas sökfunktion för att få fram specifika artiklar och 
metoden när olika sökord kombineras kallas boolesk sökteknik (Östlundh, 2012).  För 
detaljerat sökschema, se bilaga 1.  

Urval 
Sökningarna ledde till att sökresultat genererades. För att välja ut artiklar som kunde besvara 
syftet i den här studien så genomlästes först artiklarnas titlar vilket enligt Östlundh (2012) är 
till stor nytta vid ett första urval. Därefter togs hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier. 
Artiklarna som sedan valdes gick slutligen igenom en kvalitetsgranskning.  
 
Inklusionskriterier 
Till den här studien har ett av kraven varit att materialet skall vara av kvalitativ ansats. 
Forsberg och Wengström (2016) menar att en kvalitativ ansats ger forskaren en förståelse av 
en människas upplevelser av ett fenomen.  
 
Avgränsningarna som gjordes var att artiklarna skulle vara peer reviewed, tillgång till fulltext 
och publicerade från och med 2008 fram till då sökningarna gjordes. Vetenskapligt material är 
färskvara och tidsavgränsningen sattes till nio år. När det gällde avgränsningen peer reviewed 
så garanterar det inte att artiklarna verkligen är vetenskapliga så artiklarna kontrollerades även 
via Ulrichs web (Östlundh, 2012). Ett annat krav var studiedeltagarna i artiklarna skulle vara 
föräldrar med barn som bor med dem. 
 
Exklusionskriterier 
Artiklar på annat språk än engelska eller svenska exkluderades. Även artiklar som behandlade 
andra sjukdomar i kombination med diabetes typ 1 exkluderades.  
 
Kvalitetsgranskning 
Enligt Friberg (2012) skall kvalitetskrav ställas på de artiklar som analyseras. Valet föll på att 
använda en mall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, se bilaga 2. Tio 
artiklar kvalitetsgranskades och de sju med högst kvalitet gick vidare till analysen. För 
överskådlig bild av artiklar, se bilaga 3. 
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Analys 
Vid analysarbete så använder man sig av en helhet och bryter ner det i delar. Delarna sätts 
sedan ihop till en ny helhet (Friberg, 2012). En metod för detta är den som beskrivs i artikeln 
av Evans (2002).  
 
Analysprocessen bestod i att de granskade artiklarna lästes ett antal gånger till en början. 
Upprepande läsning gjordes för att få en uppfattning om helheten och språklig förståelse då 
artiklarna var skrivna på engelska.  Under sista läsningen, som skedde digitalt, så markerades 
de nyckelfynd som ansågs vara betydelsefulla utifrån syftet. Alla nyckelfynd översattes och 
skrevs in i ett Worddokument där även artikelnamn och sidnummer noterades.  
 
Varje nyckelfynd granskades och fick ett tema. Efter att alla nyckelfynden var granskade och 
fått ett tema så placerades de i ett nytt Worddokument i tabellform. Återigen lästes 
nyckelfynden och varje nyckelfynd i sitt tema blev analyserat och fick ett undertema.  
Därefter sorterades tabellen utifrån de olika teman och underteman som kommit fram, se 
tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt av analysprocess 
Artikel- och 
sidnummer 

Nyckelfynd Tema Undertema 

4:225 ”Föräldrar hade lärt sig att i viss 
utsträckning förlita sig på all 
information om barndomsdiabetes 
sedan diagnosen… dock så medförde 
nya situationer ett ökat behov av 
uppdatering av information” 

Kontakt med vården Kunskap och 
information 

4:226 ”Föräldrar upplevde att efter diagnosen 
så krävdes det ständig planering… de 
hade svårigheter att finna inspiration, 
tid och nöje för vardagliga uppgifter 
som matlagning” 

Hantera vardagen Utmaningar i 
hemmet 

14:1335–1336 ”När föräldrarna väl var hemma så 
hjälptes dem åt… de blev överraskade 
och imponerade av sig själva att de 
hade lärt sig att hantera diabetes så 
fort… det ökade självförtroendet var 
relaterat till känslor av kompetens då 
de jämförde sig med släktingarna som 
inte hade varit involverade…” 

Hantera vardagen Ansvars-fördelning 
och ansvarstagande 

10:584 ”Föräldrar beskrev att det hade varit 
bättre ifall personalen hade gett 
uppmuntran och stöttat emotionellt i ett 
första skede” 

Kontakt med vården Fysiskt och psykiskt 
stöd 

Sista steget i analysprocessen var att forma ett resultat för att beskriva fenomenet.  

Etisk granskning 
I studier där människor deltar så skall man säkerställa att deras rättigheter skyddas (Polit & 
Beck). Artiklarna i den här studien är alla godkända av en etisk/institutionell kommitté. Några 
artiklar har ett längre resonemang medan andra en kortare mening om att forskningen 
godkänts. Forsberg och Wengström (2016) betonar att det är viktigt att välja studier som fått 
tillstånd av en etisk kommitté eller noggranna överväganden gjorts.  Granskningen gjordes 
noggrant och studien har även tagit del av Vetenskapsrådet (refererad i Forsberg och 
Wengström, 2016) som beskriver vad god vetenskaplig sed innebär, exempelvis att plagiering 
inte får förekomma.  
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RESULTAT 
 
Resultatet i den här studien baseras på två teman som är ”Kunskap och information” och 
”Hantera vardagen”. Exempelvis framkom att många föräldrar ansåg att vården kunde ge dem 
ett större emotionellt stöd. 

Kontakt med vården 
 
Kunskap och information 
Under vistelser på sjukhus så var många föräldrar positiva till vården och såg informationen 
som värdefull, men det fanns även föräldrar som upplevde att de blev överhopade av 
instruktioner och råd. Föräldrarna kunde inte tillgodogöra sig informationen då de fortfarande 
var både upprörda och stressade över att deras barn har diabetes typ 1. All information 
innebar även att föräldrar kunde bli trötta och känna maktlöshet (Rankin et al. 2014; Sparud-
Lundin & Hallström, 2016). I studien av Sparud-Lundin och Hallström (2016) upplevde 
många föräldrar att de blev bemötta av personal med varierad kunskap om diabetes. Detta 
ledde till att föräldrar blev frustrerade. Olika kulturer möts i vården och i studien av Sullivan-
Bolyai et al. (2014) upplevde föräldrar att det blev problem när exempelvis dietister saknade 
kunskap om deras kultur. Känslor av exponering och brist på integritet var något som en del 
föräldrar upplevde när man var tvungen att ta emot information inför andra i sjukhusmiljön 
(Sparud-Lundin & Hallström, 2016).  
 
Stöd av professionell hjälp kunde föräldrar få via telefon när de var hemma med sitt barn. 
Möjligheten till det berömdes av föräldrar. Dock fanns det vissa föräldrar som motvilligt 
sökte hjälp då de kände att de inte hade en personlig relation med vårdpersonalen och att de 
kunde dömas som misslyckande föräldrar (Rankin et al. 2014). Flera föräldrar kände glädje 
när fysiska möten med läkare ställdes in då de upplevde mötena som traumatiska. 
Anledningen var att föräldrarna kände att de misslyckats eller att de inte gör saker och ting 
rätt (Sullivan-Bolyai et al., 2014). Föräldrar ansåg dock att kontakten med vården var viktig 
för att få bekräftelse på att man hanterade sjukdomen ordentligt och lärt sig att förlita sig på 
informationen. Dock medförde nya situationer ett ökat behov hos föräldrar att uppdateras med 
ny information (Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009).  
 
Fysiskt och psykiskt stöd 
Föräldrarna uttryckte ett behov av praktiskt stöd i hemmets miljö. Föräldrarna behövde 
vägledning som tog hänsyn till familjeförhållanden och hur man skulle hantera de utmaningar 
som fanns i att hantera barnets livsföring i verkliga livet. Exempelvis hur kolhydraträkning 
fungerar utifrån vad familjen åt eller hur man injicerar sitt barn med insulin utan att göra 
barnet upprört eller oroligt. Vissa föräldrar uttryckte även att vårdpersonal kunde göra 
hembesök för att fastställa hur föräldrarna hanterade situationen eller ifall de behövde 
emotionellt stöd (Rankin et al. 2014).  
 
En del föräldrar hade önskat att de fått ett mer emotionellt stöd i form av uppmuntran i ett 
första skede på sjukhuset. Stödet hade gett föräldrarna en trygghet som hade gjort dem mer 
mottagliga att tillgodogöra sig praktiska råd. Föräldrar beskrev även att vårdpersonalen hade 
missat att förbereda dem tillräckligt väl när det gäller hur det är att ha ett barn med diabetes 
typ 1 och hur det skulle påverka deras liv (Rankin et al. 2014). I studien av Sparud-Lundin 
och Hallström (2016) betonade föräldrar som fått möjlighet att vara i en sjukhusbaserad 
hemmiljö efter diagnosen, att det gav föräldrarna ett ökat självförtroende. Den 
sjukhusbaserade hemmiljön lät familjer ta ett stort ansvar kring hanteringen av sjukdomen 
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men att de fortfarande hade god tillgång till vårdpersonalen. Miljön liknade verkligheten och 
kunde förbereda och träna familjerna att hantera situationer som med stor sannolikhet skulle 
inträffa när de var hemma i sin egen bostad.  

Hantera vardagen 
 
Ansvarsfördelning och ansvarstagande 
Föräldrarna beskrev olika sätt att hantera sjukdomen. Några föräldrar tog ansvar för allt, andra 
föräldrar balanserade ansvarsfördelningen mellan sig själva och barnet. Exempelvis så kunde 
barnet sköta det mesta av egenvården medan föräldrarna övervakade hanteringen från distans. 
Det fanns även föräldrar som stod tillbaka och lät ungdomarna vara så självständiga som 
möjligt med ett perspektiv att ungdomarna nästan var vuxna och behövde lära sig att ta ansvar 
(Sullivan-Bolyai et al. 2014). Föräldraskapet ställdes på sin spets för andra föräldrar. Det 
uppstod en ambivalens, dels ett ökande ansvar med tanke på det sjuka barnet och dels att 
barnet behövde lära sig att ta ansvar. Svårigheter uppstod i hur man som förälder skulle guida 
barnet till att bli en självständig individ och det hanterades inte alltid framgångsrikt. Föräldrar 
beskrev även att de inte kunde informera barnens vänner och föräldrar om sjukdomen hela 
tiden utan överlät ansvaret till äldre barn. När det gällde yngre barn så fanns det en acceptans 
hos föräldrarna att barnet hade en högre blodsockernivå när de var med vänner eller släkt 
(Wennick et al., 2009). 
 
En del föräldrar i studien av Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson (2013) beskrev ett 
beroende av att övervaka blodsockernivån hos barnet. Detta medförde att mycket kraft gick åt 
till att inte överföra sin egen ångest till barnet. Föräldrars sömn kunde även påverkas av att 
övervaka blodsockernivån. I studien av Rankin et al. (2014) så var många föräldrar oroade 
över att deras barn inte skulle upptäcka symtom på lågt blodsocker när de sover. Detta hade 
till följd att en del föräldrar inte sov alls eller att sömnen blev avbruten med jämna mellanrum.  
När det gällde ungdomars ansvarstagande kring egenvården av sjukdomen så betraktade 
föräldrarna sig som betydelsefulla. Föräldrarna kunde tillåta sig att ändra inställning och 
släppa kontrollen när det behövdes, dock kunde det innebära att sorg uppstod. Exempelvis 
fanns det föräldrar som kände skuld över att inte ha varit bättre förbilder, att de låtit ungdomar 
vansköta och brista i sin egenvård. En rädsla infann sig över att låta ungdomar ta ansvar. 
Föräldrar kunde även känna att det var svårt att hitta aktiviteter för deras barn, särskilt med 
tanke på att barnen lätt fastnade framför datorn. Föräldrar behövde försäkra sig om att barnen 
fick den nödvändiga träningen (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011, s. 307; Wennick 
et al., 2009). Det fanns även föräldrar som blev oroade över att deras barn prioriterade andra 
saker än egenvården av sjukdomen (Marschall, Carter, Rose & Brotherton, 2008).   
 
Relationen mellan föräldrar blev bättre, föräldrarna kom närmre varandra då de fick ett 
gemensamt projekt. Många föräldrar gjorde det bästa av situationen för sitt barn, oavsett om 
de levde ihop eller var åtskilda. Andra föräldrar blev överraskade och imponerade av sig 
själva då de lärt sig att hantera diabetesen fort. Självförtroendet ökade och känslor av 
duglighet uppstod (Sparud-Lundin et al., 2013; Sparud-Lundin & Hallström, 2016). Föräldrar 
som var skilda och med delad vårdnad hade i vissa fall bättre ansvarsfördelning än en del gifta 
par. Dock kunde ansvarsfördelningen variera. För en ensamstående förälder så var det tungt 
när inte den andra föräldern var inblandad i de dagliga aktiviteterna (Sparud-Lundin et al., 
2013).  
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Utmaningar i hemmet 
Att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 var utmanande. Föräldrar upplevde att det 
krävdes ständig planering och att det var svårt att finna inspiration och tid till exempelvis 
matlagning. Dock var föräldrarna tvungna att ompröva sitt tidigare liv. Det gällde att anpassa 
sig till nya dagliga rutiner och aktiviteter relaterade till sjukdomen (Sparud-Lundin et al., 
2013; Wennick et al., 2009).  
 
Situationer som kunde uppstå när föräldrarna kommit hem med sina barn från sjukhuset var 
att de vägrade att ta sitt insulin. Hos en del föräldrar kunde det leda till att båda föräldrarna 
behövde sjukskriva sig för att hantera den svåra situationen. Det fanns även föräldrar som 
oroade sig över eventuella situationer som de saknade kunskap att hantera (Sparud-Lundin & 
Hallström, 2016). I studien av Rankin et al. (2014) beskrevs att några föräldrar hade nålfobi 
eller stark oro över att orsaka smärta hos sitt barn. Föräldrar fick då kämpa länge för att 
förbereda sig mentalt.  
 
För många föräldrar var det inte bara en uppgift att dagligen hantera sjukdomen utan det var 
även känslosamt. Föräldrarna beskrev att det var en kamp att förbereda sina ungdomar att bli 
självständiga individer och kampen kunde bestå av att förmå ungdomar att testa sig, att få 
dem att dokumentera vad de ätit och druckit. Att inte kunna kontrollera blodsockret uttryckte 
sig i frustration och uppgivenhet (Sullivan-Bolyai et al. 2014). Många föräldrar stödde sina 
barn när det gällde egenvården. Vad som fungerade positivt var att hjälpa barnen med att 
påminna om blodsockerkontroll, injicera insulin och ge råd om kostval. Kommunikation med 
barnen om vilka komplikationer som skulle kunna uppstå ifall det blir fel i hanteringen av 
sjukdomen var också något som fungerade enligt några föräldrar. Vad som inte fungerade var 
när man skuldbelade sitt barn, dömde, tjatade eller kontrollerade (Dashiff et al. 2011).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metodens olika delar består av val som gjorts. Ett första val var att använda en kvalitativ 
ansats. Att beskriva föräldrars erfarenheter i en litteraturstudie gör att redan befintlig 
forskning används. Användandet av tidigare forskning möjliggör att nya kombinationer av 
data kan framkomma, samt att tid kan besparas (Codex, 2016). Det får även anses vara en 
styrka då författaren hade begränsad tid till den här studien.  
 
Analysen och resultatet baseras på sju artiklar. Valet av artiklar grundades på valda sökord 
och inklusions- och exklusionskriterier. Författaren anser att sökorden passade in för att kunna 
svara på syftet. Artiklarna presenterar föräldrars erfarenheter i samband med att ha ett barn 
med diabetes typ 1. Detta anser författaren vara en styrka eftersom sökordet erfarenhet tydligt 
kan kopplas till studiens syfte. Vad som kan vara en svaghet i valet av metod var att 
datainsamling och analys skulle kunna påbörjats samtidigt. Enligt Forsberg och Wengström 
(2015) så kan det under inledningen av undersökningen uppstå ett mönster eller att forskaren 
upptäcker ett oväntat fynd vilket gör att undersökningen kan utvecklas.  
 
Ett annat sökresultat kunde ha blivit presenterat i sökningar ifall trunkering använts då det 
möjliggör att alla böjningsformer av sökordet presenteras. Dock krävs det kunskap att 
använda trunkering eftersom det kan ge ett sökresultat som inte är relevant och betydande 
antal fler träffar (Östlundh, 2012). Författaren tog inte kontakt med en bibliotekarie vilket kan 
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ses som en svaghet eftersom bibliotekarier är experter på hur databaser fungerar (Forsberg 
och Wengström, 2016).   
Fler databaser hade kunna använts för att söka fram artiklar och ett annat resultat hade kunna 
presenterats. Dock anser författaren att en styrka var att använda både Cinahl och PsycINFO 
då de hanterar artiklar inom omvårdnadsforskning (Forsberg och Wengström, 2016).  
Kvalitativ granskning har gjorts av alla artiklar som ingår i studien. Olika metoder och mallar 
kan användas. Författaren valde att använda en mall från Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering som får anses vara en tillförlitlig mall eftersom den kommer från en statlig 
myndighet. Artiklarna granskades av författaren och tillförlitligheten hade möjligen blivit 
högre ifall fler än författaren granskat artiklarna. 
 
Forskning regleras av regler och föreskrifter som kan vara mer eller mindre tvingande och rör 
både etik i yrkesrollen och det personliga ansvaret. Vårdvetenskaplig forskning som arbetar 
för att få fram ny kunskap som kan hjälpa människor till bättre hälsa kan orsaka en viss risk. I 
yrkesrollen som forskaren så skall ansvar tas för de människor som ingår i forskningen, både 
vad gäller deras välbefinnande och deras personliga information som samlats in. Forskningen 
skall även vara förenlig med god vetenskaplig praxis vilket beskrivs i 
Helsingforsdeklarationen. Det personliga ansvaret handlar om att forskaren är den som är 
ytterst ansvarig för att forskningen är moralisk och håller god kvalitet (Codex, 2016). De 
vetenskapliga artiklar som användes för att beskriva syftet har genomgått en etisk granskning 
och godkänts vilket får anses utgöra en styrka (Forsberg och Wengström, 2016). Alla artiklar 
som förekommer i studien redovisas i bilaga 3. 

Resultatdiskussion 
Föräldrar har många olika erfarenheter om att ha ett barn med diabetes typ 1 och nedan 
kommer olika resultat att diskuteras. Bland annat så beskrev många föräldrar att de inte hade 
tid med matlagning. De ansåg även att de behövde få ett större emotionellt stöd från vården. 
I resultatet framkom bland annat att när ett barn insjuknar i en sjukdom som diabetes typ 1 så 
omkullkastar det vardagen. Sjukdomen påverkar livspusslet och för en del föräldrar så blev 
det svårt att få tid till exempelvis matlagning. Även föräldrar i studien av Patton et al. (2015) 
beskriver att det var många hinder i samband med matlagning och äta hälsosamt. Det 
dominerande hindret var tidsbrist, tiden räckte inte till för att planera, handla och tillaga 
maten.  
 
Mat och måltider är viktiga i våra liv. För ett barn med diabetes typ 1 där kosten är en viktig 
del i behandlingen så är måltider särskilt viktiga. Dock är det en komplicerad uppgift att laga 
en komplett och hälsosam måltid och balansera tillagningen av olika ingredienser. Samtidigt 
är det i dagens samhälle så att matlagning inte prioriteras så högt på grund av tidsbrist 
(Westergren, 2014). Det behöver inte enbart vara familjer med ett sjukt barn som känner att 
det är svårt att få vardagen att fungera.  
 
Med tanke på att kosten är en viktig del i behandlingen av diabetes typ 1 så är det intressant 
att dagens samhälle skapar tidsbrist hos många människor. I studien av Rovner et al. (2010), 
som beskriver måltidssituationer så skapas tidsbristen bland annat av föräldrars 
arbetsscheman vilket leder till att det blir svårt för familjer att äta tillsammans. Föräldrar 
behöver hitta nya sätt att hantera vardagslivet efter sjukdom som gör att familjen kan fungera 
(Benzein et al., 2014). Eftersom det finns familjer med olika ekonomiska förutsättningar och 
även sociala olikheter, exempelvis möjlighet att få hjälp av omgivningen, så har samhället ett 
ansvar. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan vården och andra myndigheter så att 
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eventuellt stöd från andra myndigheter kan erbjudas. Där har sjuksköterskan en central roll i 
att även ha kunskap i hur samspelet fungerar mellan vård och andra myndigheter.  
Vårdpersonal har i sin rådgivande roll avgjort vilka råd eller vilken information som är 
värdefull och när den skall ges till föräldrar (Benzein et al, 2012). Detta är intressant, 
vårdpersonal kan ge råd angående vad de tror är bäst i olika situationer vilket kan vara ur 
exempelvis ett medicinskt perspektiv. Det är dock lika viktigt att i andra situationer tänka hur 
det ser ut för ett sjukt barns föräldrar ur ett socialt perspektiv. För sjuksköterskan är det viktigt 
att veta att det förekommer föräldrar som kanske inte har möjligheten att följa behandlingsmål 
som berör kosten. Det finns hjälp att få ifrån andra professioner än sjuksköterskor, exempelvis 
psykologer, kuratorer och dietister. En kurator kan hjälpa till med ansökan om vårdbidrag 
(Hanås, 2014).  
 
Då diabetes typ 1 är en långvarig sjukdom så kan det bli så att en sjuksköterska följer familjer 
i både med- och motgång. Föräldrakonstellationer kan ombildas och föräldrar kan förlora sitt 
jobb med mera. Sjuksköterskan behöver vara uppdaterad kring föräldrars livssituation och för 
det så krävs en god relation till föräldrarna. Problem kan uppstå och ett råd kanske inte är 
aktuellt från början, men kan bli det efterhand. Ett annat problem kan även vara att en 
sjuksköterska som träffat familjen under lång tid slutar sitt arbete. När det gäller 
sjuksköterskans roll så är det av stor vikt att vara medveten om att förändringar kan ske hos 
familjerna. Sjuksköterskan kan behöva ställa obekväma frågor till föräldrar och även till 
barnet med sjukdomen om hur hemsituationen ser ut. En central del i det professionella 
förhållningssättet är att ta sig tid till att bemöta familjerna där de befinner sig och för att ta del 
av det så är det av stor vikt för sjuksköterskan att ständigt vara närvarande i mötet med 
familjer. Att inse att förändringar kan ske och att ingen familj är den andra lik är faktorer att ta 
hänsyn till för sjuksköterskan.  
 
I resultatet beskrev föräldrar olika sätt att hantera sjukdomen. Det förekom föräldrar som tog 
ansvar för allt medan andra föräldrar delade ansvaret med sitt barn. Barnet kunde exempelvis 
sköta det mesta av sin egenvård medan föräldrar övervakade från distans. Vad som är rätt 
eller fel är svårt att veta. I studien av Lindberg och Söderberg (2015) beskrivs att för många 
av ungdomarna så var det viktigt att de själva fick ta ansvar för sin sjukdom och att det var 
svårt för föräldrarna att släppa ansvaret. Dock var det viktigt att de fick fortsatt stöd från sin 
familj. Med andra ord så kan det vara så att föräldrar och barn ska dela ansvaret för att vården 
ska bli så bra som möjligt. Individerna påverkas och påverkar varandra i en familj och man 
involverar sig i varandra känslomässigt. Man bryr sig även om varandra (Wright et al., 2012; 
Benzein et al., 2012). Barn med sjukdom behöver stöd av sina föräldrar för att kunna 
handskas med sin sjukdom. Föräldrar behöver hitta balansen i sitt föräldraskap för med största 
sannolikhet så vill de göra det bästa för sina barn. Barn utvecklas olika och författaren till den 
här studien tror att man mognar vid olika tidpunkter. Det medför att det är upp till föräldrarna 
att veta när det är dags att låta barnet få ta större ansvar för sin sjukdom. Lika väl som 
föräldrar behöver finnas som stöd för sina barn så behöver föräldrar stöd av vården då de tar 
på sig en del av vårdansvaret (Dahlberg och Segesten, 2010; Carlsson & Wennman-Larsen, 
2014).  
 
Författaren anser att sjuksköterskor som både träffar barn och föräldrar har ett ansvar att lära 
känna familjen. Att kunna se på vilket plan varje familj befinner sig när det gäller hur man 
handskas med sjukdom är av stor vikt för att en så god vård av sjukdomen skall kunna 
erhållas. Detta överensstämmer med det som sjuksköterskor beskriver i studien av Pannicker 
som belyser långvariga sjukdomar (2013). Sjuksköterskor har skyldighet att ge föräldrar 
makten över situationen då det är de i vårdteamet som spenderar mest tid med föräldrar och 
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barn. Det är även som Wright et al. (2012) menar att för att inte familjens existens skall hotas 
så behöver familjen stöd att upptäcka deras förmågor. Med det i fokus så betyder det att 
sjuksköterskan har en betydande roll, inte bara för att föräldrar ska ta makten över situationen 
utan även att familjen skall kunna existera. Sjuksköterskan behöver ta reda på om föräldrarna 
inser allvaret i att vara en stor del i vården av det drabbade barnet. Sjuksköterskan bör även se 
varje familj som en unik enhet så att varje familj kan få den hjälp som passar bäst. En del 
familjer behöver mer stöd än andra, samtidigt som sjukvårdens resurser är begränsade. Med 
det i åtanke så har sjuksköterskan ett avgörande ansvar att se vilka familjer som har ett större 
behov av stöd än andra. För att ta reda på det så kan det vara viktigt att båda träffa föräldrar 
och barn enskilt, men även i grupp.  Genom sådana möten så kan sjuksköterskan få en inblick 
i hur familjerna fungerar och vilka resurser som finns hos individerna, men även vad som 
behöver stärkas.  
 
Många föräldrar upplevde att kontakten med vården var positiv samt att information de fick 
var värdefull. För många föräldrar fanns det dock inget utrymme att tillgodogöra sig 
informationen. Föräldrar var fortfarande i chock över att sjukdomen drabbat deras barn. 
Känslor av upprördhet, maktlöshet, trötthet och stress var något som föräldrar kände. 
Liknande beskrivs av Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks och Verhaak (2015) där 
föräldrar beskriver känslor av osäkerhet och ångest. Känslorna uppstod då föräldrarna blivit 
utsatta för intensiva instruktioner av vårdpersonal under första veckan när deras barn drabbats 
av långvarig sjukdom. Sjukdomen hade stor påverkan på deras dagliga liv.   
 
Enligt resultatet i den här studien så önskade föräldrar mer emotionellt stöd. Enligt Benzein et 
al. (2012) så finns det ett perspektiv i vården som talar om att vården vet bäst i alla 
situationer, dock har närståendes inflytande mer och mer börjat respekteras (Benzein et al., 
2012). I ett läge där föräldrar har ett sjukt barn i en långvarig sjukdom som diabetes typ 1 så 
är det viktigt att beakta föräldrars känslor. Som den här studien beskriver så hade ett 
emotionellt stöd kunna gett föräldrar en större trygghet vilket underlättat för dem att 
tillgodogöra sig praktiska råd. I studien av Howe, Ayala, Dumser, Buzby och Murphy (2012) 
menar föräldrar på att det är viktigt att vårdpersonal ansluter sig till familjen på en 
känslomässig nivå. När vårdpersonal kunde känna igen och hantera föräldrars känslomässiga 
behov så uppstod djup uppskattning.  Kan sjuksköterskan vinna ett förtroende hos föräldrarna 
så är mycket vunnet. Finns förtroendet mellan föräldrarna och sjuksköterskan så blir det 
lättare att föra en öppen dialog vilket i ett vidare perspektiv skapar god hantering av 
sjukdomen. 
 
Vilken är sjuksköterskans roll i det hela? Sjuksköterskan är den som ofta förmedlar kontakt 
mellan olika professioner i vården som exempelvis läkare och dietister. Sjuksköterskan 
behöver ha insikt i hur det är att vara förälder till ett barn med en sjukdom som diabetes typ 1 
och hur den kan påverka en familj. Den här studien visar på att föräldrar kan känna att det blir 
svårt att få tiden att räcka till att laga mat. För sjuksköterskan kan det då vara viktigt att förstå 
det och hjälpa familjen att hitta vilka förmågor familjen ändå kan tänkas ha.  
 
Något annat som framkommit är att många föräldrar inte är mottagliga för information, inte 
under vissa förutsättningar. Föräldrar kan fortfarande vara chockade och för sjuksköterskan är 
det viktigt att kunna se att föräldrarna verkligen uppfattat och förstått informationen som lagts 
fram. Ofta kanske en läkare inte har så mycket tid till att svara på frågor eller möta föräldrarna 
på ett emotionellt plan utan sjuksköterskan kan behöva visa på ett emotionellt stöd för att en 
vårdande relation skall skapas. För att en relation skall fungera så krävs det att det finns 
förtroende mellan olika parter och att parterna är medvetna om varandras förväntningar. 
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Föräldrar förväntar sig att sjukvården skall hjälpa hela familjen med att hantera sjukdomen 
och i vissa fall kanske sjukvården enbart fokuserar på den som är sjuk. I sjuksköterskans roll 
är det avgörande att möta föräldrarna på deras planhalva så att föräldrarna får den hjälp de 
behöver. En del föräldrar behöver praktiska råd, medan andra föräldrar kan behöva en 
sjuksköterska som bemöter föräldrarnas känslor. Att som sjuksköterska inse olikheterna hos 
föräldrar är avgörande för att en så god vård som möjligt skall kunna ges. 
 
Föräldrar hanterar föräldraskapet på olika sätt, en del föräldrar tar på sig hela ansvaret och en 
del föräldrar släpper ansvaret helt och låter barnet få sköta sin egenvård. Enligt studien av 
Lindberg och Söderberg (2015) så anser en del ungdomar att de behöver ta eget ansvar, men 
även att de behöver stöd. Sjuksköterskan som möter föräldrar och barn behöver därför vara 
införstådd i hur ansvaret i föräldraskapet kan variera. Sjuksköterskan behöver även ta reda på 
vilka förutsättningar föräldrar och barn har att dela på ansvaret. Hur föräldrar ser på 
föräldraskapet behöver undersökas och även hur barn ser på sin sjukdom. Både föräldrar och 
barn behöver ta makten över situationen och sjuksköterskan kan fungera som bollplank 
mellan dem. Finns det konflikter mellan barn och föräldrar hur sjukdomen skall hanteras så 
kan sjuksköterskan utifrån sin professionella roll hjälpa familjen att hitta balansen i ansvaret. 
Det är dock avgörande att familjens individer kan känna tillit till sjuksköterskan och att de 
vågar berätta hur sjukdomen påverkar individerna. Det är avgörande att sjuksköterskans roll 
inger förtroende hos individerna så att det går att komma till rätta med eventuella brister i 
hanteringen av sjukdomen. Vilken kunskapsnivå som finns hos barn och föräldrar är något 
som sjuksköterskan bör undersöka för att utifrån det, kunna se vilka förutsättningar som finns 
hos individerna att tillsammans hantera sjukdomen. Med hjälp av att veta vilken kunskapsnivå 
som finns hos individerna så kan sjuksköterskan hjälpa familjerna att hitta olika 
ansvarsområden i de fall där det inte fungerar i familjerna.  

SLUTSATS 
Vården handlar inte enbart om patienter. Lika viktiga är föräldrarna. För sjuksköterskan gäller 
det att ha kunskapen att bemöta föräldrar med barn som har sjukdomen diabetes typ 1. Den 
här studien visar på erfarenheter som många föräldrar har. Sjuksköterskan måste ha 
kunskapen att i rätt situation ge rätt form av stöd. Det kan vara råd som berör vilka 
möjligheter familjen har att få stöd från samhället, men det kan också vara ett emotionellt stöd 
när föräldrar är på sjukhuset. För många föräldrar var det av stor vikt att i ett första skede bli 
sedda som emotionella individer, där emotionellt stöd kan skapa en vårdande relation. 
Trygghet är även väsentligt för att en vårdande relation skall kunna skapas vilket i ett vidare 
perspektiv möjliggör en öppen dialog mellan föräldrar och sjuksköterskan.  
 
Framtida forskning bör fokusera på att se vilken kunskap som finns hos föräldrar till barn med 
diabetes typ 1. Forskningen bör undersöka olika familjer och olika familjekonstellationer för 
att få en inblick i likheter och skillnader mellan exempelvis familjer med en förälder och 
familjer med två föräldrar. Det är viktigt att sjukvården inser att idag så finns det olika 
familjekonstellationer och även att familjer har olika förutsättningar att hantera långvariga 
sjukdomar som diabetes typ 1. Forskningen bör även titta närmre på familjer som levt olika 
länge med sjukdomen för att på det viset även där påvisa likheter och skillnader. 
Kunskapsnivå är något som bör undersökas, även vilka förväntningar föräldrar kan tänkas ha 
av sjukvården.  
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