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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 påverkar livet ur många 

aspekter, inte bara för den som har sjukdomen utan även för de anhöriga. Teoretisk 

utgångspunkt i detta arbete är familjefokuserad omvårdnad. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med 

diabetes typ 1  

 

Metod  

För att svara på syftet användes en litteraturöversikt som metod som besvarades med 15 

vetenskapliga artiklar. Sökningar gjordes i CINAHL och PubMed. Samtliga artiklar 

kvalitets rankades enlig Sophiahemmets högskolas riktlinjer och analyserades med 

inspiration av en integrerad analysmetod.      

 

Resultat 

Resultatet delades in i fem undergrupper utifrån det resultat som framgick. Dessa var 

“psykisk påfrestning och ansvarskänslor”, “oro, ängslan och stress”, “begränsningar i 

livet”, “påverkan på relationer” och “behov av stöd”. Flertalet anhöriga upplevde en stor 

belastning av att leva med en person som har diabetes typ 1. Erfarenheter och upplevelser 

varierade till stor del beroende på om det var en förälder till ett barn med diabetes typ 1 

eller en partner.   

 

 

Slutsats 

Det finns ett stort behov av fortsatta studier i ämnet. Familjefokuserad omvårdnad tros vara 

en väg till att förbättra upplevelsen för anhöriga och därigenom även för personen med 

sjukdomen.  

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Familjefokuserad vård, Diabetes typ 1, Upplevelser, Stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

ABSTRACT 

 

Background 

Type 1 diabetes is a chronic disease. Living with type 1 diabetes have an impact on life in 

many aspects, not only for the person with the disease but also for the family.     

The theoretical framework in this essay is Family focused nursing.  

  

Aim 

The aim was to describe the experiences of being family to a person with type 1 diabetes.  

 

Method 

In order to answer the aim a literature review was used as a method that was answered with 

15 scientific articles. Searches were made in CINAHL and PubMed. All included articles 

were quality ranked according to Sophiahemmet University’s guidelines and analyzes were 

made with the inspiration from an integrated method of analysis. 

 

Results  

The result was divided into five subgroups based on the result that appeared. These were 

“diabetes-related distress and sense of responsibility”, “concern, anxiety and stress”, 

“restrictions on life”, “need for support”, and “impact on relationships”. The majority of 

relatives experienced a great burden of living with a person with type 1 diabetes. 

Experiences varied greatly depending on whether they were a parent of a child with type 1 

diabetes or a partner. 

 

Conclusion 

There is a great need for further studies in the subject. Family-focused nursing is believed 

to be a way to improve the experience for family and thereby also for the person with the 

disease. 

 

Keywords: Experience, Experiences, Family-focused care, Type 1 diabetes, Support. 
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INLEDNING 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som har en stor inverkan på individens vardagliga liv 

men påverkar också de anhöriga som finns i dennes omgivning. För en person med 

sjukdomen kan belastningen vara väldigt stor (Guo, Yang, Wiley, Ou, Zhou, & 

Whittemore, 2019). Det krävs mycket för att klara av att manövrera en ständigt 

fluktuerande blodglukosnivå i kroppen. Ibland kan det vara svårt att ha fullständig 

egenkontroll när blodglukosnivån i kroppen blir alltför låg (hypoglykemi), varvid 

medvetandet försvagas och då kan en individ i den nära omgivningen vara livsavgörande 

(Bendixen, Kirkevold, Graue & Haltbakk, 2017). De anhöriga, såsom familjemedlemmar 

är således livsviktiga för personen som har sjukdomen.  

 

De anhöriga behöver även finnas där som mentalt stöd när individen med sjukdom 

upplever svårigheter med självhantering eller brist på hopp (Kalra et al., 2019). Att ständigt 

finnas tillgänglig för individen som har diabetes kan vara tärande på de anhöriga (Benzein, 

Hagberg, & Saveman, 2017). Känslor av hopplöshet, stress och oro förekommer 

(Haugstvedt, Wentzel-Larsen, Rokne & Graue, 2011). En engagerad anhörig kan vara 

skillnaden mellan liv och död för den som lider av sjukdomen (Gunn, Seers, Posner, & 

Coates, 2012). Trots det glöms de anhörigas upplevelser och välmående oftast bort. Det 

finns mycket forskning om hur det är att leva med diabetes typ 1 men inte lika många 

artiklar och undersökningar om hur det är att leva med en person som har sjukdomen. Det 

vi vill utforska med denna litteraturöversikt är anhörigas upplevelser och erfarenheter av 

att leva med en person som har diabetes typ 1 och hur vi som framtida sjuksköterskor kan 

arbeta med familjefokuserad omvårdnad för att upplevelsen hos de anhöriga ska förbättras. 

 

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för sjukdomar med kroniskt förhöjd glukoshalt i 

blodet (hyperglykemi). Det finns olika typer av diabetes där de två vanligaste 

huvudgrupperna är typ 1- och typ 2-diabetes. Det finns olika uppkomstmekanismer till 

diabetes. Det förhöjda blodsockret kan antingen bero på en insulinbrist i blodet eller att det 

finns en nedsatt känslighet för insulin i vävnaderna (insulinresistens). Båda företeelserna 

leder till att upptaget av glukos i alla insulinberoende vävnader försämras. Större mängder 

av glukos finns då kvar i blodet och orsakar hyperglykemi (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Hos en person med en normalt fungerande insulinproduktion portionerar pankreas ut 

insulin i proportion till det vi har ätit. Vid diabetes typ 2 regleras inte blodsockret 

automatiskt på samma sätt, utan kräver tillförsel av insulin i en viss grad beroende på hur 

hög insulinresistensen är. Livsstilsförändringar som rätt kost och regelbunden motion kan 

förbättra insulinkänsligheten i vävnaderna, vilket leder till ett minskat behov av insulin 

(Kneck, 2011). Diabetes typ 1 är däremot en kronisk sjukdom som inte beror på 

insulinresistens utan på en autoimmun betacellsdestruktion. Kost och livsstilsförändringar 

har betydelse men kan inte ändra orsaken till sjukdomen och inte heller ta bort behovet av 

insulin. Personer med diabetes typ 1 är beroende av insulin dygnet runt och har sjukdomen 

livet ut (Ericson & Ericson, 2012). 
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Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 utvecklas, till skillnad från diabetes typ 2, tidigt i livet. Vanlig ålder för 

insjuknande är 5–14 års ålder. Symptom vid en begynnande av diabetes typ 1 är frekvent 

miktion, ökad törst, ökad hunger, viktnedgång. Andra symtom som upplevs är dimsyn och 

trötthet. Vanligtvis utvecklas dessa symtom väldigt snabb vid insjuknandet (Ericson & 

Ericson, 2012). Orsaken till diabetes typ 1 är ännu inte kartlagd. Diabetes typ 1 

kännetecknas av en betacellsdestruktion som så småningom leder till en insulinbrist där 

personen blir helt beroende av insulin för att överleva. Detta beror vanligen på en 

autoimmun reaktion där autoantikroppar; GADA, ICA och IA-2A utövar sin effekt mot 

öcellerna i bukspottkörteln vilket gör att de tillslut inte kan producera insulin (Agardh & 

Berne, 2010). Autoimmun diabetes kan vidare delas in i en snabbt fortskridande form 

klassisk diabetes typ 1 som utvecklas i tidig ålder och en långsamt fortskridande variant 

som heter LADA (latent autoimmune diabetes in adults) (Agardh & Berne, 2010).  

 

Anledningen till varför denna autoimmuna process startar hos personer med diabetes typ 1 

och varför T-celler som är en form av antikroppar börjar attackera och bryta ned betaceller 

i bukspottkörteln är ännu inte fastställd (Copenhaver & Hoffman, 2017). Uppkomsten tros 

bero på en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer (DiMeglio, Evans-Molina, 

& Oram, 2018). Det finns en viss genetisk predisposition till utveckling av diabetes typ 1. 

Om båda föräldrarna har diabetes typ 1 ökar risken att utveckla sjukdomen med 10–20 

procent. Förutom en genetisk inverkan tror man även att det finns omgivningsfaktorer som 

påverkar sjukdomsutvecklingen men dessa är ännu okända (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Hypoglykemi 

Hypoglykemi är den vanligaste och mest fruktade bieffekten av insulinbehandling. 

Det är ett tillstånd som huvudsakligen förekommer hos personer med diabetes typ 1 och är 

det största problemet med att hålla en nästintill normal blodglukosnivå (Frier, 2014). 

Hypoglykemi har stora fysiska och psykiska konsekvenser och kan till och med vara 

dödlig (Van Beers et al., 2016). En mild hypoglykemi definieras av att personen själv kan 

behandla sitt tillstånd (Frier, 2014). Däremot är en svår hypoglykemi omöjlig att hantera 

själv och kräver hjälp av anhörig eller sjukvård (Frier, 2014). Symtom vid hypoglykemi 

varierar och kan yttra sig på ett flertal olika sätt, som minskad medvetandegrad, 

svettningar, darrningar, oro och avvikande beteende kan förekomma (Ericson & Ericson, 

2012). Det är inte heller helt ovanligt att personen visar ett inadekvat uppträdande såsom 

irritation, aggressivitet och ett sluddrigt tal (Ericson & Ericson, 2012). Incidensen av mild 

hypoglykemi hos en vuxen individ med diabetes typ 1 är omkring en till två gånger per 

vecka. Förekomsten av svår hypoglykemi är mer sällsynt och förekommer i genomsnitt 

några gånger per år (Van Beers et al., 2016). Medvetslöshet förekommer endast vid ett av 

fyra fall av svår hypoglykemi (Frier, 2014). Att hålla blodsockret runt normalvärdet 

minskar risken för mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer och minskar 

dödligheten hos patienter med diabetes typ 1 (Van Beers et al., 2016). Emellertid är det 

svårt att ständigt hålla en jämn blodsockernivå där hypoglykemi är en stor begränsande 

faktor för att upprätthålla målvärden (Van Beers et al., 2016). Lägre glukosnivå är att 

föredra framför en högre glukosnivå eftersom högre blodglukosnivåer ger större risk för 

komplikationer (Van Beers et al., 2016).  
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Behandling 

Vid diabetes typ 1 krävs tillförsel av insulin flera gånger per dag eftersom 

insulinproduktionen inte finns eller är kraftigt nedsatt (Ericson & Ericson, 2012; Kneck, 

2011). Insulinbehandlingen sker genom insulininjektioner eller med hjälp av en 

insulinpump (Ericson & Ericson, 2012). Insulin ska ges i proportion till behov och 

beroende på det man ätit och hur mycket man har eller ska röra på sig (Agardh & Berne, 

2010). Målet med insulinbehandlingen är att hålla en jämn blodsockernivå och att undvika 

hyper- eller hypoglykemi. Blodsockret behöver därför mätas ett antal gånger per dag 

(Agardh & Berne, 2010). Idag finns det ett flertal olika hjälpmedel som exempelvis 

insulinpump med automatisk sensor som känner av blodsockret och reglerar mängden 

insulin därefter (Ericson & Ericson, 2012). Det finns dock ännu ingen känd fungerande 

metod att bota diabetes typ 1 (Ericson & Ericson, 2012). Förutom insulinbehandling är 

motion och en diabetesriktig kost viktigt. Personer med diabetes typ 1 ska helst äta en kost 

innehållande mycket fibrer och långsamma kolhydrater (Evert et al., 2013). 

 

En dåligt behandlad diabetes typ 1, där nivåerna av blodglukos är för låga- eller för höga, 

kan orsaka flera olika komplikationer och följdsjukdomar (DiMeglio et al., 2018). 

Allvarliga komplikationer som kan inträffa under kort tid är ketoacidos (ett tillstånd vid 

hög blodglukos) och hypoglykemi (låg blodglukos). Andra komplikationer som kan 

utvecklas under en längre tid är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursvikt, svårläkta fotsår 

och skador på ögonen som exempelvis retinopati. Det kan också uppstå skador av för lågt 

blodsocker orsakat av en för stor tillförsel av insulin (DiMeglio et al., 2018). 

 

Att leva med diabetes typ 1  

Att leva med diabetes typ 1 är som att ha ett heltidsarbete med balansering av 

blodglukosvärden och det har en stor påverkan på det dagliga livet (Diabetesförbundet, 

2016). Diabetes typ 1 är en livslång och krävande sjukdom (Lašaitė, Ostrauskas, 

Žalinkevičius, Jurgevičienė, & Radzevičienė, 2016). Individer med diabetes typ 1 behöver 

dagligen sköta sin egenvård. Det är svårt att ständigt hålla en jämn blodsockernivå och det 

förekommer ofta en oro för komplikationer. Sjukdomen utgör en stor psykisk belastning 

för individen och en minskad livskvalitet (Lašaitė et al., 2016). Livet förändras inte bara 

för den drabbade personen men också för de anhöriga (Diabetesförbundet, 2016). Kneck 

(2011) menar att det stöd som ges av vården är viktigt och upplevs som hälsofrämjande för 

personer med diabetes.   

 

Att vara anhörig 

Begreppet anhörig är nära sammankopplat med att ha en relation via blodsband, äktenskap 

eller ett samboförhållande (Benzein et al., 2014). Socialstyrelsens termbank (2004 a) 

beskriver anhörig som en person som är en del av familjen eller tillhör de närmaste 

släktingarna. Begreppet närstående är nära besläktat med begreppet anhörig, men har en 

bredare betydelse. Det syftar istället på personer i individens nära omgivning, individer 

som personen anser sig själv ha en nära relation till (Socialstyrelsens termbank, 2004 a). 

Det är ofta det närmaste sociala nätverket och inkluderar grannar och vänner (Benzein et 

al., 2014). I denna studie är begreppet anhörig centralt. Där utgångspunkten anhörig 

framförallt kommer vara utifrån en vuxen persons perspektiv. 
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Familj 

Genom tiderna har familjen sett ut på olika sätt och haft olika funktion. 

Familjekonstellationen har förändrats men dess huvudsakliga principer har bestått, 

socialisation och reproduktion (Benzein et al., 2014). Tidigare, i bondesamhället, levde 

flera generationer tillsammans som en storfamilj och arbetade ihop. På 1900-talet uppkom 

begreppet kärnfamilj, en mindre social enhet bestående av mamma, pappa och barn. 

Kärnfamiljen har länge setts som en norm i Sverige och fått symbolisera samhällets minsta 

beståndsdel (Benzein et al., 2014). Nuförtiden är kärnfamiljen inte längre det självklara 

idealet. Sambofamiljen, enföräldersfamiljer och samkönade familjen har blivit allt 

vanligare. I samband med nya familjekonstruktioner har begrepp som bonusbarn och 

plastmormor införlivats i språket (Benzein et al., 2014). Enligt Wright och Leahey (2009) 

kan en familj även vara de personer som någon säger att de är. Det kan således vara en 

grupp individer som inte är anknutna till varandra genom släktskap, äktenskap eller delat 

hushåll. På så sätt har begreppet familj en känslomässig betydelse. Bateson (1998) menar 

att familjen kan ses som ett system där personerna känner tillhörighet och påverkar 

varandra som en hel enhet.  

 

De anhöriga (familjen och andra nära relationer) är för många människor den närmaste 

fysiska, sociala och emotionella miljön. Vid sjukdom och ohälsa blir det ofta en 

omställning för hela familjen som kan medföra en stor belastning för de anhöriga och den 

sjuke. Familjen vill oftast finnas till hands för den som är drabbad, eftersom personen med 

sjukdom har ett ökat behov av stöd och förståelse från sin omgivning, varvid familjen ofta 

utgör detta stöd naturligt (Benzein et al., 2014).  

  

Att leva med en person med kronisk sjukdom 

Anhörigas roll i vården av en närstående är viktig (Benzein et al., 2017). Familjen är ofta 

de personer som befinner sig i en persons nära omgivning. Vid sjukdom och ohälsa vänder 

sig därför personer ofta till familjen för stöd. När en familjemedlem insjuknar eller drabbas 

av ohälsa påverkas ofta hela familjen som en enhet (Benzein et al., 2017). Familjen, 

sjukdomen och vårdgivandet är nära sammankopplade i många kulturer (Bhalla, Suri, Kaur 

& Kaur, 2014). I studien av Bhalla et al. (2014) beskrevs ett par som varit tillsammans så 

länge att de såg det som naturligt att ta på sig ansvaret för vårdandet av sin partner. 

Anhöriga personer och familj som vårdar en nära kallas för informella vårdgivare 

(Eriksson, Wejåker, Danhard, Nilsson & Kristofferzon, 2019). De utför ofta vårdandet vid 

sidan av andra sysselsättningar (Bhalla et al., 2014). När en medlem i familjen drabbas av 

en kronisk/svår sjukdom påverkas hela familjen genom att vanemässiga rutiner och roller 

ändras. Familjen kan lätt tappa fotfästet, speciellt i situationer där det handlar om ett 

livshotande tillstånd för den drabbade (Benzein et al., 2014). I begynnande fasen av ett 

insjuknande i ohälsa eller sjukdom involveras anhöriga för att personen ska kunna 

upprätthålla ett normalt liv i de dagliga aktiviteterna (Eriksson et al., 2019). Samtidigt 

försöker de anhöriga anpassa sig till den rådande situationen (Eriksson et al., 2019). Det 

kan antingen bli en positiv eller negativ upplevelse, mycket beroende på vilken 

information som delges de anhöriga (Davidson, 2009). Enligt studien gjord av Davidson 

(2009) fanns det ett stort behov och en önskan hos de anhöriga att få information vid en 

närståendes insjuknande. Där information om sjukdomen, dess behandling, biverkningar, 

potentiella komplikationer och alternativa behandlingar värdesattes. Vidare ville de 

anhöriga även veta vad som kunde förväntas vid insjuknandet av sjukdomen (Davidson, 
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2009). För att underlätta upplevelsen för anhöriga till personer som har sjukdom eller som 

är på väg att insjukna, behöver de få stöd från vården (Eriksson et al., 2019). Vidare menar 

Eriksson et al. (2019) att de anhörigas personliga styrkor och resurser behöver tas tillvara. 

Genom att använda en omvårdnadsteori som fokuserar på tillvaratagande av befintliga 

resurser kan vården ge verktyg till de anhöriga för att de ska kunna bibehålla ett “normalt 

liv” trots förändring och på så vis bidra till ökad hälsa hos de anhöriga. 

 

Stöd   

I mötet med andra människor påverkar vi varandra och på sikt utvecklas ett ömsesidigt 

beroende, där en individ behöver hjälp ena stunden och vid ett annat tillfälle är det någon 

annan i det sociala nätverket som behöver stöd (Benzein et al., 2014). Enligt Seikkula 

(1996) kan detta beroende stärka personers känsla av att känna sig betydelsefulla. Om 

familjen inte får den hjälp eller det stöd de behöver inom det sociala nätverket så finns det 

professionella stödet från vården (Benzein et al., 2014). 

 

Socialt stöd 

Socialt stöd ges vanligtvis av anhöriga eller närstående i ett socialt nätverk (Benzein et al., 

2014). Enligt (Langford, Bowsher, Maloney, & Lillis, 1997) kan socialt stöd delas upp i 

fyra delar: emotionellt, instrumentellt, informativt och bekräftande stöd. Emotionellt stöd 

involverar det som uttrycks i omtänksamhet, tillit, kärlek och empati (Langford et al., 

1997). Stödet förmedlas effektivt via kommunikation som leder till att individen känner sig 

älskad, omtyckt, värdesatt, uppskattad och behövd i det sociala sammanhanget. Langford 

et al. (1997) definierar instrumentellt stöd som att erbjuda materiella tjänster eller 

materiellt stöd, till exempel att ge finansiellt stöd eller att avlasta i vårdandet av en anhörig. 

Informativt stöd tillhandahålls när en person genomgår en påfrestande situation. Det 

informativa stödet hjälper personen att lösa problem. Bekräftande stöd innebär 

kommunikation som främjar självutvärdering. Att bekräfta individens handlingar och 

uttalanden är en form av bekräftande stöd (Langford et al., 1997). Studien av Miller och 

Dimatteo (2013) visar tydliga samband mellan socialt stöd och förmågan av egenvård vid 

sjukdom. Det framgår också att både funktionellt och emotionellt stöd är viktigt för 

personen som har diabetes typ 1. Stödet från anhöriga hjälper personen med sjukdomen att 

hantera den (Miller & Dimatteo, 2013). Miller och Dimatteo (2013) menar också att 

anhöriga är i behov av att utveckla sitt sociala stöd.  

 

Sjuksköterskans professionella stöd 

Till skillnad från relationer i det sociala nätverket är relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare inte jämlik. Det är inte ett ömsesidigt beroende och den professionella 

vårdgivaren ber inte om gentjänster. Stödet från vården utgår istället från evidens och 

beprövad erfarenhet. Familjefokuserad omvårdnad och hälsostödjande familjesamtal är en 

del av det professionella stöd som kan ges till familjer (Benzein et al., 2014). En av 

sjuksköterskans uppgifter är att identifiera och stödja det sociala nätverket. Det kan göras 

genom att hjälpa hela familjen att förstå sina egna styrkor och resurser (Benzein et al., 

2014). Anhöriga kan ha svårt att identifiera sina resurser i en besvärlig situation (Carlsson 

& Wennman-Larsen, 2014). Genom att familjen får förståelse för sina resurser kan de 

enklare hantera situationer av ohälsa och sjukdom (Benzein et al., 2017). Sjuksköterskor 

kan även uppmuntra till gruppträffar där anhöriga kan dela känslor, kunskaper och 

erfarenheter med varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Som en del av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är stödet en viktig funktion. Patienter och anhöriga är 
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ofta i behov av stöd för att bibehålla hoppet, främja hälsan och lindra lidandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Oavsett om det finns ett fungerande socialt nätverk eller inte 

har det visat sig att familjefokuserad omvårdnad är en effektiv form av omvårdnad 

(Benzein et al., 2017). Vid avsaknad av familj eller ett aktivt socialt nätverk är det 

professionella stödet extra betydelsefullt (Benzein et al., 2014).  

 

Information som stöd 

Kalra et al. (2019) betonar vikten av utbildning och information från vården till anhöriga. 

Davidson (2009) menar i sin studie att familjer och andra anhöriga som saknar stöd löper 

större risk för stress och andra sjukdomar om informationen de får om deras närstående är 

bristande. Ofta blir informationen bristfällig på grund av tidsbrist eller att anhöriga inte är i 

rätt sinnesstämning för att ta emot information. Många anhöriga menade att den 

information som de fick oftast var otillräcklig eller att de fick information vid fel tillfälle. 

Information till anhöriga är viktigt. Informationen bör även vara anpassad i varje enskilt 

fall. I studien undersöktes behovet av sjuksköterskor som var specialutbildade och hade 

som uppgift att tillgodose anhörigas behov av information. Det ledde till att anhöriga 

visade mindre stressymptom och var mer nöjda (Davidson, 2009).  

 

 

Teoretisk utgångspunkt; familjefokuserad omvårdnad     

Familjefokuserad omvårdnad omfattar omvårdnadsrelationen mellan familjen och 

sjuksköterskan (Benzein et al., 2014). De senaste årtiondena har anhöriga involverats allt 

mer i vården, ofta som tillgång för personen som är sjuk eller för vårdgivare (Benzein et 

al., 2017). Vid familjefokuserad omvårdnad finns ett fokus på familjens betydelse för 

individens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt hur det påverkar hela familjen (Benzein 

et al., (2017). 

 

Det finns ett antal framtagna antaganden om familjefokuserad omvårdnad:   

   “ 

• människor påverkas av och påverkar andra människor 

• varje situation kan ses ur olika perspektiv och tolkas på olika sätt 

• om problem kan ses ur olika perspektiv ökar förutsättningarna för att finna 

alternativa lösningar 

• om människor kan dela varandras perspektiv ökar förutsättningarna för att förstå 

varandra 

• människor har interna styrkor och externa resurser, men är inte alltid medvetna om 

eller har tillgång till dem 

• reflektion är en förutsättning för utveckling ” (Benzein et al., 2014, s. 70). 

 

Benzein et al. (2017) menar att beroende på vilken uppfattning sjuksköterskan har om 

familjen, blir familjen bemött på olika sätt inom hälso- och sjukvården. Det är essentiellt 

att vårdgivare försöker utesluta förutfattade meningar. Vidare är det ett bra 

tillvägagångssätt att arbeta med familjefokuserad omvårdnad där varje familjemedlem och 

familj ses som unik.  

 

Inom familjefokuserad omvårdnad finns tre olika fokus som sjuksköterskor kan anta i 

mötet med patienten och dennes familj. Fokus på patienten där patientens behov och 

önskningar står i centrum. Fokus på de närstående där de närstående inkluderas i 
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beslutsfattande och önskningar. Fokus på familjen där hela familjen samlas för att 

tillsammans titta på de önskemål som är viktiga hos var och en av alla familjemedlemmar 

(Benzein et al., 2014). Familjefokuserad omvårdnad som bygger på ett systematiskt 

förhållningssätt nämns som familjecentrerad omvårdnad. Med familjecentrerad omvårdnad 

ses familjen som en enhet eller ett system, där samtliga familjemedlemmar utgör var sin 

del (Benzein et al., 2017). Där bygger omvårdnaden på en dialog mellan familjen och 

sjuksköterskan. Det finns flera modeller framtagna för att samtalet ska ske i en så icke-

hierarkisk miljö som möjligt, där familjens interna styrkor och externa resurser tas till vara 

på (Benzein et al., 2014). 

 

Problemformulering  

Personer med diabetes typ 1 upplever ofta sin sjukdom som en tung börda och det finns ett 

stort behov av stöd från de anhöriga. De anhöriga upplever i sin tur en stor påfrestning av 

att ständigt behöva vara tillgänglig för att kunna stötta personer med sjukdom. Det stöd 

som finns och ges är oftast riktat mot den som är drabbad och inte till de personer som 

finns i den drabbades omgivning. Vi vill därför belysa de anhörigas upplevelser och 

erfarenheter av att leva med en person som har diabetes typ 1. Genom familjefokuserad 

omvårdnad finns en förhoppning om att sjuksköterskor ska kunna erbjuda det stöd 

anhöriga behöver.  

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med 

diabetes typ 1. 

 

METOD  

Design  

Det självständiga arbete som studenterna på Sophiahemmets Högskola skrev var en 

litteraturöversikt och följde skolans riktlinjer. Det var en studiedesign väl anpassad för ett 

examensarbete på kandidatnivå eftersom det gav en inblick i 

informationssökningsprocessen och möjliggjorde en analys av rådande forskning 

publicerad i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017a). En litteraturöversikt gjorde det även 

möjligt att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område genom att granska och göra en 

sammanställning av valda artiklar (Segersten, 2017). I en litteraturöversikt kan både 

kvalitativa och kvantitativa studier ingå för att ge ett så brett perspektiv som möjligt 

(Friberg, 2017a). Kvalitativ forskning undersöker personers upplevelser och erfarenheter. 

Den kvalitativa metoden används ofta för att skapa en djupare förståelse eller insikt och 

bygger ofta på personliga intervjuer. Kvalitativa studier var vidare en bra metod för att 

studera anhörigas upplevelser (Billhult, 2017b). I detta arbete lades fokus på kvalitativa 

studier då de svarade bättre mot syftet. Kvantitativ forskning innehåller istället mätbara 

data och är en bra metod för att se skillnader och samband. Kvantitativa studier genomförs 

ofta genom enkäter eller standardiserade mätinstrument vilket är ett utmärkt sätt att få fram 

numerisk data (Borglin, 2017).  
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Urval  

Avgränsningar 

Vid informationssökningsprocessen gjordes avgränsningar utifrån årtal och språk, 

avgränsningar som passar en litteraturöversikt (Östlundh, 2017). Urvalet begränsades till 

artiklar som var skrivna på engelska. Eftersom flertalet forskningsstudier och 

vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska var det engelska artiklar som användes. 

Avgränsningen gjordes även till att endast inkludera artiklar publicerade under en 

tioårsperiod, mellan år 2009–2019. Krav ställdes även på att alla de artiklar som togs med 

skulle vara peer-reviewed, vilket betyder vetenskapligt granskade av experter inom 

ämnesområdet. Anledningen var att endast inkludera artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och med största sannolikhet är baserade på evidens (Östlundh, 

2017). 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som handlar om anhöriga till en person med diabetes typ 1, deras erfarenheter och 

upplevelser inkluderades. Även artiklar om familjefokuserad omvårdnad och dess 

påverkan på familjens hälsa togs med. Vidare inkluderades endast originalartiklar i 

resultatet för att ha hög tillförlitlighet. Dessa inklusionskriterier användes vid sökprocessen 

för att finna artiklar som passade syftet i litteraturöversikten, vilket beskrivs av Kristensson 

(2014) och Friberg (2017b). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte var relevanta för studiens syfte eller problemformulering exkluderades. 

Artiklar som enbart fokuserade på diabetes typ 2 valdes bort eller artiklar där det var oklart 

om det var diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 exkluderades. Vid artikelsökning av artiklar 

till resultatet uteslöts även sekundärkällor; såsom litteraturöversikter, avhandlingar och 

metaanalyser (Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes mellan den 5 och 25 september 2019. För att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar användes olika bibliografiska databaser (Karlsson, 2017). Eftersom 

det finns många vetenskapliga publikationer så användes lämpliga databaser som hade 

artiklar utifrån litteraturöversiktens syfte. Databaser som användes var Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medline (PubMed). I 

CINAHL finns artiklar som handlar om omvårdnad (Kristensson, 2014). PubMed har 

inriktning på biomedicinska artiklar till exempel omvårdnad och medicin (Kristensson, 

2014). Vid datainsamling togs det hjälp av en bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola. 

Östlundh (2017) benämner att bibliotekarier som är utbildade i området kan vara till stor 

hjälp för att få hjälp att specificera informationssökningar ytterligare och på så vis få en 

mer noggrann information. Vidare ska denna litteraturöversikt vara reproducerbar, det vill 

säga att en person ska kunna komma fram till samma resultat och slutsats genom att 

använda samma kriterier för datainsamling som i denna litteraturöversikt.  

(Polit & Beck, 2017). 

 

Sökord 

För att söka i dessa databaser finns olika söktermer. Dessa söktermer är indexord som är 

länkade till artiklar i databaserna. För att få fram söktermer för CINAHL användes 



 9

 

 

   

CINAHL egna subject headings som betecknas [MH] och för PubMed, används Medical 

Subject Headings som betecknas [MeSH Terms] (Kristensson, 2014). MeSH-termer togs 

fram genom att använda relevanta sökord på svenska och översätta dessa i Svensk MeSH 

(Karolinska Institutet, u.å.) för att få fram engelska indexord. Sökningarna i PubMed 

gjordes med MeSH-Termerna “family” och “diabetes mellitus, type 1” som 

bassökningsord. För att få mer precist resultat kombinerades de orden med andra MeSH-

Termer, “self care”, “hypoglycemia” och “perception” och fritext som var relevanta till 

syftet, “experience”, “experiences” och “impact”. Även i CINAHL användes subject 

headings “family”, “life experience” och “diabetes mellitus, type 1” och kombinerades 

med fritextsökningsordet “experience” för att få fram sökresultat. För att kombinera 

sökorden användes Booleska sökoperatoren AND som kombinerar söktermer med 

varandra (Kristensson, 2014). Sökord som användes vid fritextsökning var “impact”, 

“experience”, “experiences” i PubMed och i CINAHL “experience”. Fritextsökning är en 

sökning där sökningen är fri från indexord (Kristensson, 2014). Sökordet “family nursing” 

användes men gav inte relevanta träffar. I tabell 1 presenteras alla sökningar som 

resulterade i en artikel som användes till resultatet.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

1 

PubMed 

2019-09-24 

  

(((Diabetes Mellitus, 

Type 1[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(family[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(Self Care[MeSH 

Terms] AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang]) 

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska 

  

212 17 8 2 

2 

PubMed 

2019-09-24 

  

(((Diabetes Mellitus, 

Type 1[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(family[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(experience AND "last 

10 years"[PDat] AND 

English[lang]) 

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska 

  

71  21  7  4  
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3 

PubMed 

2019-09-24 

  

(Diabetes Mellitus, 

Type 1/psychology*) 

AND 

Perception[MeSH 

Terms]  

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska  

70 13 6 1 

4 

PubMed 

2019-09-24 

  

(((Diabetes mellitus, 

type 1[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(Family[MeSH 

Terms] AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(impact AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang]) 

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska 

  

136 43 9 3  

5 

PubMed 

2019-09-24 

  

(((Diabetes Mellitus, 

Type 1[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(Hypoglycemia[MeSH 

Terms] AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang])) AND 

(family[MeSH Terms] 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang]) 

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska 

  

82 9 6 1 

6 

PubMed 

2019-09-25 

  

((experiences) AND 

family[MeSH Terms]) 

AND "diabetes 

mellitus, type 

1"[MeSH Terms]  

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska  

69 14 5 1 

7 

CINAHL  

2019-09-25 

  

(MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1") 

AND (MH "Family") 

AND experience   

Publiceringsår: 

2010–2019 

Språk: 

Engelska 

Peer Reviewed 

Research  

Article 

13 3 2 1 

8 

CINAHL 

2019-09-25  

(MH "Diabetes 

Mellitus, Type 1") 

AND (MH "Life 

Experiences")   

Publiceringsår: 

2009–2019 

Språk: 

Engelska 

31 8 3 1 
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Peer Reviewed 

Research  

Article 

2019-09-25 Manuell sökning 
    

1 

TOTALT 
 

681* 128 46 15 

* Hänsyn till eventuella dubbletter har inte tagits. 

 

Manuell sökning 

Så kallad “snowballing” sökning (Kristensson, 2014) användes. Det innebär att sökningar 

efter relevanta artiklar görs i referenslistor på litteratur eller artiklar. “Snowballing” 

resulterade i en artikel (Rintala, Paavilainen, och Åstedt-Kurki, 2013) som användes i 

resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning  

Granskning av de valda artiklarnas kvalitet är av stor vikt för att ta reda på om en artikel är 

tillförlitlig eller inte. Det är också till för att innehållet av litteraturöversikten ska hålla god 

kvalitet (Friberg, 2017b). Vid en kvalitetsgranskning undersöks artikelns resultat, hur 

resultatet kommit fram samt den teoretiska utgångspunkten som använts (Friberg, 2017b). 

Vid bedömning av studiernas kvalitet utgick vi ifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Bilaga A). Det är ett bedömningsunderlag som avser att klassificera 

och bedöma kvalitet på kvantitativa och kvalitativa metodansatser (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999) och (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016). Studierna som användes i 

denna litteraturöversikt granskades och tillgavs en kod baserat på vilken typ av studie de 

var och vilken kvalitet de hade. De kategorier som studierna delas in var Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), icke- kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K). Kvalitet delades in i: hög kvalitet (I), 

medel kvalite (II) och låg kvalitet (III) utifrån hur de uppfyllde kriterierna för respektive 

grupp (se bilaga A) (Berg et al., 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016). Vid 

randomiserade studier var exempelvis tillvägagångssättet i studien av stor betydelse för 

kvalitet såsom antalet deltagare. Vid kvalitativa studier är det däremot viktigt att 

tolkningen av resultatet analyseras utifrån risken för systematiska fel (Henricson & Billhult 

2017).   

 

Val av artiklar gjordes gemensamt för att svara på syftet i litteraturöversikten och utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna granskades av två oberoende granskare, som 

i det här fallet var författarna till denna litteraturöversikt (Rosén, 2017), vilket gav ett 

mindre utrymme för egna tolkningar och för den egna förförståelsen (Kristensson, 2014). 

Granskningen delades upp i två faser. Första fasen bestod av en grovsållning utifrån titel 

och abstrakt. Den andra fasen omfattade en mer noggrann läsning (Rosén, 2017). Studier 

som bedömdes som irrelevanta sorterades bort allt eftersom under arbetets gång. Under 

den senare fasen granskades resultatet i kvarvarande artiklar och vägdes mot syftet i 

litteraturöversikten (Rosén, 2017). Slutligen inkluderades 15 artiklar som fördes in i en 

matris utifrån författare, årtal, land, titel, syfte, metod, deltagare, resultat och typ. Vilket 

ger läsaren information om vilka artiklar som granskats (Friberg, 2017b).  
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Dataanalys  

Femton originalartiklar inkluderades i den här litteraturöversikten. Dessa artiklar finns 

markerade i referenslistan med en asterisk (*). Vid dataanalys har en integrerad 

analysmetod använts. Metoden gör det enkelt att värdera kvaliteten på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (Kristensson, 2014). Analysen bestod av tre moment. Det första 

momentet gick ut på att läsa igenom de valda artiklarna. Läsandets mål var att identifiera 

likheter och skillnader mellan de olika artiklarna i resultatdelen. Under det andra momentet 

delades likheterna in i olika kategorier. En kategori sammanfattade resultatet hos en artikel. 

Alla artiklar med liknande resultat sammanfördes under respektive kategori för att kunna 

leda fram till ett svar på syftet och problemformuleringen i litteraturöversikten 

(Kristensson, 2014).  

 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Denna litteraturöversikt följer god forskningssed där forskningsetiska överväganden tagits 

i beaktande och avsteg som fabricering, förvanskning och plagiering inte gjorts 

(Helgesson, 2015). Avvikelser som fabricering av data och resultat har undvikits genom att 

endast inkludera det resultat som hittats i tillförlitliga forskningsartiklar. Vidare har 

förvanskning, såsom att ändra forskningsresultat eller plagiering genom att få någon 

annans arbete att framstå som sitt eget (Helgesson, 2015), inte gjorts i denna 

litteraturöversikt. Kjellström (2017) menar att ett arbete ska innehålla referenser för att 

vara av god kvalitet. I den här litteraturöversikten har referenser gjorts enligt 

Sophiahemmet Högskolas APA referensmanual (Sophiahemmet Högskola, 2019). Vid 

granskning av resultat har vetskapen om förförståelse tagits i beaktande. Anledningen var 

att undvika att insamlat material ska präglas av vår egen tolkning och därigenom påverka 

tillförlitligheten. För att stärka resultatet och inte riskera att den enskilda personens 

förförståelse ska påverka resultatet bör analys och tolkning av material göras av minst två 

personer tillsammans (Kristensson, 2014). Vilket har gjorts av författarna i denna 

litteraturöversikt.  

 

Under arbetets gång värderades artiklarnas etiska motiv och hur det resultat som togs fram 

skulle kunna komma till som mest nytta (Kjellström, 2017). Det är vidare viktigt att 

litteraturöversikten är av god kvalitet och god evidens (Henricson, 2017b). 

Litteraturöversikten består därför endast av artiklar som är peer-reviewed (Östlundh, 

2017). Ett annat krav som ställdes var att alla de artiklar som togs med skulle vara etiskt 

granskade eller godkända. Det vill säga att studierna antingen hade fått tillstånd från en 

etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjordes i samband med studien 

(Forsberg & Wengström, 2017). En grundläggande aspekt för att en studie ska anses vara 

etiskt godkänd eller övervägd menar Helgesson (2015) är att informerat samtycke 

inhämtats av individerna som deltagit i forskningsstudien. Utöver denna princip tar 

Helsingforsdeklarationen upp deltagarnas rätt att dra sig ur en studie och deras rättighet att 

erfordra att forskningen prövas ur ett etiskt hänseende (Helgesson, 2015).  

 

Författarna till denna litteraturöversikt har tagit hänsyn till eventuella risker med de studier 

som har inkluderats utifrån dess trovärdighet och sannolikhet att eventuella risker skulle 

inträffa om forskningen togs med. Vid val av studier eller intervjuer var det vidare viktigt 
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att reflektera över varför en viss grupp eller typ av studie valdes och att valen bygger på 

vetenskapliga och etiska godtagbara aspekter (Kjellström, 2017). Det är viktigt att 

studierna som denna litteraturöversikt använder sig av är gjorda utifrån etiska principer 

såsom exempelvis människovärdesprincipen, rättviseprincipen och göra-gott-principen.  

 

Om studierna eller undersökningen är gjord på en sårbar grupp är det extra viktigt att ta 

hänsyn till deltagarnas integritet och välbefinnande (Kjellström, 2017). Faktorer som till 

exempel ålder, familjerelationer och social utsatthet är viktigt att ta hänsyn till för att 

undvika grupper som är mer sårbara. Går det att använda sig av en grupp som är mindre 

sårbar ska dessa individer inkluderas istället. Nyttan av projektet ska vägas mot riskerna 

som helhet (Kjellström, 2017).  

 

 

RESULTAT  

Resultatet är baserat på 15 originalartiklar som är markerade med asterisker i 

referensförteckningen. Det delades in i kategorier utifrån centrala fynd och återkommande 

resultat i artiklarna. Upplevelser som återkom hos anhöriga var; “psykisk påfrestning och 

ansvarskänslor”, “oro, ängslan och stress”, “begränsningar i livet”, “påverkan på 

relationer” och “behov av stöd”.  

 

Psykisk påfrestning och ansvarskänslor  

I flertalet studier beskrev anhöriga en psykisk påfrestning eller känslor av ansvar kopplat 

till diabetes typ 1 (Barnard et al., 2016; Castensøe-Seidenfaden, Teilmann, Kensing, 

Hommel, Olsen, & Husted 2017; Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011; 

Holtslander, Kornder, Letourneau, Turner & Paterson, 2012;  Jaser, Linsky & Grey, 2014; 

Lawton, Rankin, Elliott, Heller, Rogers, De Zoysa, Amiel, 2014; Lindström, Åman, 

Norberg, Forssberg & Anderzén-Carlsson, 2017; King, Overland, Fisher & White, 2015; 

Moore, Hackworth, Hamilton, Northam & Cameron, 2013; Polonsky, Fisher, Hessler & 

Johnson, 2016; Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014; Rankin, Harden, Waugh, Noyes, 

Barnard, & Lawton, 2014; Rintala et al. 2013).  

 

Anhöriga upplevde att det var en stor börda och ett stort ansvar att assistera eller stötta 

personen med diabetes typ 1 (King et al., 2015). I studien av Lindström et al. (2017) kände 

mödrar att de var tvungna att ta ett extra stort ansvar och utöva ett extra starkt moderskap 

för att ta hand om sina minderåriga barn med diabetes typ 1. Mödrarna beskrev en 

pågående börda att ge omvårdnad som grundade sig i starka känslor av ansvar som var 

större än det normala för fostrande av ett barn (Lindström et al., 2017). I studien av 

Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) beskrev föräldrar till tonåringar med diabetes typ 1 

frustration över att deras barn inte skulle kunna leva ett normalt liv. I en annan studie 

uppgavs motstridiga svar där flera föräldrar var nöjda med det ansvar som de hade över 

sina minderåriga barn. En moder i samma studie upplevde det däremot som en börda att 

ständigt vara med sin son på hans idrottsaktiviteter för att ha kontroll över hans 

blodsockernivåer (Quirk et al., 2014). Lindström et al. (2017) redogjorde för hur mödrarna 

upplevde att nästan all den energi som de hade gick åt till vårdandet av sitt barn och att det 

i sin tur ledde till många följdkonsekvenser som fysisk- och psykisk påfrestning och 

sociala konsekvenser. Vidare uppfattade familjemedlemmar sjukdomen som betungande 
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och att den påverkade allt de gjorde (Rintala et al., 2013). Sjukdomen var ständigt i deras 

tankar och de var ofta tvungna att ta hänsyn till den. En del familjemedlemmar önskade att 

de kunde bortse från sjukdomen men förstod att det inte var möjligt (Rintala et al., 2013).  

 

Vid episoder av hypoglykemi kände sig anhöriga tvungna att upptäcka och behandla 

hypoglykemi eftersom personen själv var oförmögen till att hantera sitt tillstånd (King et 

al., 2015). Familjemedlemmar upplevde känslor som rädsla, nedstämdhet, skuldkänslor 

och en känsla av att inte kunna hantera situationen inför uppgiften att hjälpa till med 

diabeteshanteringen (Barnard et al., 2016). I samma studie rapporterade föräldrar till 

minderåriga barn en högre upplevd börda än partners till en person med diabetes typ 1. 

Föräldrarna upplevde mer negativa känslor relaterat till sjukdomen och en sämre upplevd 

allmän hälsa än vad partners till personer med sjukdomen gjorde. Erfarenheter som 

beskrevs var att de konstant var tvungna att finnas till hands för sitt barn för att hjälpa till 

med blodsockermätning och behandla höga- och låga blodsockernivåer (Barnard et al., 

2016; Quirk et al., 2014). De kände att de ständigt var tvungna att vara uppmärksamma på 

eventuella incidenter (Barnard et al., 2016). Vidare kände familjemedlemmar i studien av 

Rintala et al. (2013) en osäkerhet och förvirring. De var osäkra på hur de skulle agera vid 

olyckstillfällen och de var osäkra på sin förmåga att hjälpa personen med diabetes. De 

visste inte heller hur de skulle tolka humöret hos personen med diabetes då de var osäkra 

om det var orsakat av blodglukosnivåer eller av någonting annat. Samtidigt fanns det vissa 

familjemedlemmar som upplevde en känsla av trygghet (Rintala et al., 2013). De förlitade 

sig på framtiden och var inte oroliga för långsiktiga komplikationer. De hade en tilltro på 

att komplikationer av sjukdomen kunde undvikas genom att följa rekommendationer och 

riktlinjer men de var fortfarande uppmärksamma på sjukdomstillståndet (Rintala et al., 

2013).  

 

I en studie av Polonsky et al. (2016) påträffades ett samband mellan upplevd psykisk 

påfrestning hos partners till personer med diabetes typ 1 relaterat till tre kriterier: generell 

livsstress, nedstämdhet och hur sjukdomen påverkade relationen. Den psykiska 

belastningen kopplad till diabetes utgjordes av faktorer som stress vid 

blodglukoshantering, oro för hypoglykemi, samt upplevda svårigheter med rollen som 

anhörig. Mer än hälften (55,5 procent) av personerna som var tillsammans med en person 

med sjukdomen påstod att de hade hjälpt personen att häva och återhämta sig från minst ett 

tillstånd av svår hypoglykemi under de senaste sex månaderna (Polonsky et al., 2016). I en 

studie av King et al. (2015) beskrev anhöriga att det kunde kännas som att hela deras 

tillvaro “vänds upp och ner” vid en episod av svår hypoglykemi. I samma studie berättar 

fyra anhöriga att de hjälpt deras närstående vid flertalet tillfällen och att de fick ökat 

självförtroende för att klara av framtida liknande situationer (King et al., 2015). Partners 

till personer med diabetes typ 1 rapporterade olika grad av involvering och ansvarstagande 

i den närståendes dagliga diabetes hanteringen, där 47,7 procent uppgav att de hade rimligt 

till hög delaktighet i vården av sin respektive (Polonsky et al., 2016). I Lindström et al. 

(2017) studie kände mödrar till minderåriga barn med diagnosen att de var tvungna att ta 

på sig rollen som vårdare och att det var en ökad arbetsbörda utöver moderskapet. Vidare 

beskrev mödrarna i studien att faktorer som hade en inverkan på hur stor bördan av 

omvårdnaden upplevdes berodde på om de kunde lägga ifrån sig en del av ansvaret. Vilket 

var beroende på barnets förmåga till egenvård och faderns delaktighet i vården. 

Individuella egenskaper som behov av kontroll påverkade också hur stort ansvar mödrarna 

i studien upplevde (Lindström et al., 2017). 
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Oro, ängslan och stress 

I åtskilliga forskningsartiklar beskrev anhöriga känslor av oro, ängslan och stress 

(Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Lawton et al., 2014; Rankin et al., 2014; Rintala et al., 

2013; Lindström et al., 2017). De anhöriga kände både en befintlig rädsla och en rädsla för 

framtiden, där den mest framträdande rädslan var rädslan för hypoglykemi (Rintala et al., 

2013).  

 

I en studie av Lawton et al. (2014) var familjemedlemmar oroliga och rädda för att 

personen skulle bli aggressiv eller våldsam. Det fanns också en oro och rädsla för 

personens säkerhet. Dessa känslor var extra starka när individen var lämnad ensam eller 

utan uppsikt. I en studie av Rintala et al. (2013) beskrev familjemedlemmar hur de tittade 

till personen med jämna mellanrum och när personen var iväg hemifrån ringde de anhöriga 

upp personen för att försäkra sig om att allt var bra. Även i en studie av Castensøe-

Seidenfaden et al. (2017) beskrev föräldrar hur de oroade sig för sina tonåringar när de 

skulle åka hemifrån. De var rädda för att deras barn skulle förlora kontrollen eller i värsta 

fall hamna i koma och inte vakna upp igen (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Lindström 

et al., 2017). Dessa rädslor uppkom ofta på grund av tidigare upplevda händelser som varit 

traumatiska där den anhörige exempelvis funnit personen i koma (Lawton et al., 2014). De 

anhöriga förklarade att de alltid höll ett öga på personen vid sidan av sina egna vardagliga 

aktiviteter (Rintala et al., 2013). Även i studien av Rintala et al. (2013) var rädslan för att 

något dåligt skulle inträffa vanligt förekommande bland familjemedlemmarna. Mödrar till 

minderåriga barn med diabetes typ 1 i en studie av Lindström et al. (2017) beskrev hur 

känslorna av oro och ängslan för deras barns blodsockernivåer ockuperade deras tankar 

dygnet runt. I en annan studie gjord av Polonsky et al. (2016) rapporterade 64,7 procent av 

partners till en person med diabetes typ 1 att de var oroliga för framtida incidenter av 

hypoglykemi. Trots detta uppfattade en majoritet av partners att deras respektive skötte sin 

diabetes hyfsat väl eller mycket väl.  

 

Även i studien av King et al. (2015) berättade anhöriga om att de var ängsliga och oroliga 

för att hypoglykemi skulle uppstå. Mycket av den rädsla som de upplevde var kopplat till 

hantering av sjukdomen såsom att personen skulle glömma bort att ta sitt insulin eller att 

den diabetesutrustning som personen använde, som exempelvis insulinpump skulle sluta 

att fungera (Rintala et al., 2013). Däremot visade en studie av Ritholz, Beste, Edwards, 

Beverly, Atakov-Castillo och Wolpert, (2013) att respektive till personer med diabetes blev 

väldigt lättade av att deras partner hade en kontinuerlig blodglukosmätare och en pump 

som kunde administrera insulin. I en studie av King et al. (2015) kände sig de anhöriga 

osäkra på hur de skulle administrera glukagon injektioner, de kände att de besatt kunskap 

men att de inte visste hur de själva skulle agera om en situation med hypoglykemi dök upp. 

I studierna King et al. (2015) och Lawton et al. (2014) beskrev några anhöriga att de även 

var rädda för att utsättas för fysiskt våld av personen under perioder av hypoglykemi då 

individen kunde bli aggressiv och få ett avvikande beteende. Det kan i sin tur leda till 

svårigheter vid behandling av en hypoglykemi (King et al., 2015). I samma studie beskrev 

anhöriga hur viktigt det var att behålla lugnet vid en sådan situation. Det ena var för att de 

skulle bli enklare att ha sinnesnärvaro för att komma ihåg viktiga steg i behandlingen och 

ha förmåga till att larma efter hjälp. Den andra var att det kunde bidra till minskad 

aggressiviteten eller ångest hos personen med hypoglykemi vilket i sin tur underlättade 

behandlingen (King et al., 2015).  
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De anhöriga upplevde även en rädsla för framtiden, såsom att deras tonåringar skulle 

ställas inför miljöombyten eller nya relationer då de befarade att det kunde ha en negativ 

påverkan på deras egenvård (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Rädslan för långsiktiga 

komplikationer var också förekommande och det fanns en rädsla inom familjen att deras 

närstående skulle gå bort (Rintala et al., 2013). I Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) 

studie beskrivs det även hur det uppstod en rädsla hos föräldrar för sina barns framtid när 

de läste om långsiktiga diabeteskomplikationer i olika tidskrifter (Castensøe-Seidenfaden 

et al., 2017). Rintala et al. (2013) redogjorde för att familjemedlemmarnas känslor 

varierade dag från dag, där vissa dagar var fyllda av oro och rädsla medan andra dagar 

bestod av lugn och tillförsikt. I en studie gjord av Jaser et al. (2014) upplevde mödrar till 

tonåringar med diabetes typ 1 ett stort samband mellan upplevd stress, hantering av 

glykemisk kontroll och förmåga till livshantering. I studien av Castensøe-Seidenfaden et 

al. (2017) beskrev föräldrarna att de ofta la ner mycket energi och utvecklade strategier för 

att hantera den rädsla som de kunde känna. 

 

 

 

Begränsningar i livet 

Många studier skildrade anhörigas upplevelse av begränsningar i livet till följd av 

sjukdomen (King et al., 2015; Rintala et al., 2013; Lindström et al., 2017; Symons, 

Crawford, Isaac och Thompson (2015); Quirk et al., 2014; Rankin et al., 2014; Barnard, et 

al., 2016; Ritholz et al., 2013). Familjemedlemmar beskrev att de begränsade sina liv på 

olika sätt för att hjälpa personen med oväntad hypoglykemi att upptäcka och behandla 

tillståndet (King et al., 2015). I studierna av Rintala et al. (2013) och Lindström et al. 

(2017) upplevde familjemedlemmar att sjukdomen begränsade deras dagliga liv. I studien 

av Lindström et al. (2017) upplevde mödrarna att de försakade sig själva till följd av 

oavbrutet vårdande. De upplevde även att aktiviteter i vardagen begränsades eller 

anpassades på grund av den medicinska behandlingen av blodsockermätning och 

administration av insulin. Det var allt från måltider, sporter, skoldagar, syskonens behov, 

sovtider och deras egen sömn som påverkades (Lindström et al., 2017). Anhöriga beskrev 

även en stor påverkan på vardagen genom att de kände att spontaniteten försvann 

(Lindström, et al., 2017; Symons et al., 2015). De menade att det krävdes mer planering 

inför de vardagliga aktiviteterna under veckan (Quirk et al., 2014). Rintala et al. (2013) 

återgav hur anhöriga tog till olika åtgärder för att undvika hypoglykemi såsom att planera 

sin vardag väldigt noggrant och att alltid ha exempelvis sötsaker med sig för att ha något 

ätbart tillgängligt. Några anhöriga kände exempelvis att de alltid behövde ha med sig 

diabetesutrustning ifall det skulle uppstå hypoglykemi (King et al., 2015). I studierna av 

Castensøe-Seidenfaden et al. (2016) och Rintala et al. (2013) beskrev anhöriga att de 

anpassade sig till den närståendes livsstil genom att äta en hälsosammare kost för att 

underlätta vardagen för personen med diabetes. Även Rankin et al. (2014) konstaterade att 

avbruten sömn och sömnsvårigheter var vanligt förekommande bland de närstående. 

Barnard, et al. (2016), Rankin et al. (2014) och Ritholz et al. (2013) framförde hur de 

anhöriga kunde vakna upp mitt i natten flera gånger i veckan på grund av rädsla för att 

hypoglykemi skulle inträffa och av larm från diabetesteknologi såsom blodsocker-mätande 

insulinpump. Samtidigt upplevde en del anhöriga i studien av Rintala et al. (2013) att deras 

liv var ganska normalt och att den anhörigas diabetes inte alls begränsades deras liv allt för 

mycket. De kände fortfarande att de hade möjlighet att göra allt som de ville.  
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Påverkan på relationer 

Av flertalet artiklar framkom det att sjukdomen påverkade relationen mellan personen med 

typ 1 diabetes och anhöriga. (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Dashiff et al., 2011; 

Holtslander et al., 2012; Jaser et al., 2014; Lawton et al., 2013; Moore et al., 2013; Rintala 

et al., 2013; Ritholz et al., 2013). 

  

Känslor av rädsla, oro, emotionell börda och känslan av okunskap inför hantering av 

sjukdomen hade stor inverkan på familjens liv där det lätt uppkom missförstånd och 

frustration hos familjemedlemmarna (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Jaser et al. 

(2014) beskrev hur det lätt uppkom konflikter i familjen till följd av diabetesrelaterad 

stress. Även i Polonsky et al. (2016) studie yttrade partners till personer med diabetes typ 1 

att konflikter kopplat till sjukdomen var vanligt förekommande vid stunder av stress och 

oro och att det påverkade relationen. I studien av Rintala et al. (2013) och Dashiff et al. 

(2011) beskrev familjemedlemmar hur de ofta manade personen att kolla sitt blodsocker. 

Vidare beskrev Dashiff et al. (2011) hur föräldrarnas tjatande hade en destruktiv påverkan 

på deras relation med sina tonårsbarn. Föräldrarna beskrev hur de tidigare varit nära sitt 

barn men på grund av diabetesrelaterade konflikter glidit isär. Moore et al., (2013) beskrev 

i sin forskning att högre nivåer av HbA1c och en sämre egenvård hos tonårsbarnen 

resulterade i en sämre familjefunktion och en sämre upplevd hälsa hos de anhöriga. 

Familjeaktiviteter minskade och familjedynamiken uppfattades mindre positiv (Moore et 

al., 2013).  

  

King et al. (2015) beskrev i sin studie att anhöriga tog på sig skiftande roller beroende på 

situation och sin närståendes tillstånd, det var roller som: experten, beskyddaren och 

bevakaren. De flesta i studien förstod vikten av att finnas där för personen med diabetes 

och speciellt vid svåra hypoglykemier. De menade även att rollen som expert fordrade 

mycket kunskap, praktisk erfarenhet och en förmåga att hålla sig lugn för att kunna hantera 

incidenter av grav hypoglykemi.  

  

Dashiff et al. (2011) skildrade hur anhöriga hamnade i konflikter på grund av att 

utomstående inte hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen. En förälder beskrev 

exempelvis hur de var tvungna att stå upp för sitt barn för att de skulle kunna vara med på 

idrottsaktiviteter (Dashiff et al., 2011). Vidare beskriver King et al. (2015) att en del 

anhöriga var oroliga för att personen skulle göra bort sig vid hypoglykemi och att det i sin 

tur skulle leda till att personen kunde känna sig misskrediterad. Anhöriga oroade sig för 

vad andra människor tyckte, såsom att de skulle se på personen med diabetes på ett 

negativt sätt eller att de skulle misstolka en situation där personen gjorde något dumt på 

grund av sitt kognitivt nedsatta tillstånd relaterat till hypoglykemi. Anhöriga tog ofta på sig 

en beskyddande roll för och försökte skapa strategier för att personen med diabetes typ 1 

skulle känna sig mindre sårbar och missförstådd (King et al., 2015). Rintala et al. (2013) 

beskrev hur anhöriga ibland undvek att delge personen sina egna åsikter om exempelvis 

egenvård för att respektera deras integritet och för att de inte ville anta rollen som 

kontrollanter. I en annan studie beskrev Castensøe-Seidenfaden et al., (2017) att anhöriga 

kunde undvika att delge personen med diabetes typ 1 sina egna tankar och känslor för att 

inte oroa personen och skydda mot framtida utmaningar. Vissa föräldrar uppfattade det 

som svårt att acceptera deras tonåringars sätt att hantera sin sjukdom (Holtslander, 2012). 

När föräldrarna valde att integrera sjukdomen som en del av familjen, blev vardagen och 
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hantering av sjukdomen en mer naturlig del för personen med diabetes typ 1 och en del i 

familjens vardag (Holtslander, 2012). 

  

Föräldrar som hade ett barn med diabetes typ 1 längtade efter den dagen barnen kunde 

hantera sin sjukdom mer självständigt. Föräldrar var ändå väl medvetna om de utmaningar 

som hindrade barnens självständighet. Vissa föräldrar var väl medvetna om hur de skulle 

stötta sina barn med diabetes typ 1 och valde att agera som förebilder där de försökte ändra 

deras barns livsstil genom att få dem äta nyttigt, ha koll på kosten och inkorporera träning i 

vardagen (Castensøe-Seidenfaden m.fl., 2017).  

 

Behov av stöd 

Anhöriga kände ett behov av stöd, både i form av socialt stöd och stöd från sjukvården 

(Holtslander et al., 2012; Lawton et al., 2014; Polonsky et al., 2016; Quirk et al., 2014; 

Rankin et al., 2014). 

  

I en studie av Rankin et al. (2014) berättade anhöriga om hur de fick mycket information 

de första dagarna på sjukhuset när deras barn som var mellan 1–17 år blev diagnostiserad 

med diabetes typ 1. Anhöriga menade att mängden information var så stor att den var svårt 

att ta in och hantera (Rankin et al., 2014). En förälder förklarade att de förstod vikten av 

den information de fick men beskrev att de inte var emotionellt redo för att ta emot den. 

Flera anhöriga pekade på behovet av emotionellt stöd (Holtslander et al., 2012; Rankin et 

al., 2014). För att kunna hantera den stora mängden information, som exempelvis hur 

blodglukos fungerar, menade de anhöriga att fokus borde ligga på att hjälpa dem att 

förbereda sig emotionellt. De anhöriga upplevde att oron, osäkerheten och bristen på 

kunskap om hur framtiden skulle se ut stod i vägen för att kunna ta till sig information om 

hur de skulle klara av det praktiska relaterat till sjukdomen (Rankin et al., 2014). I en 

annan studie var sökandet efter information av stort intresse för de anhöriga (Lawton et al., 

2014). Anhöriga till vuxna personer med diabetes typ 1 fick oftast lita på den information 

som de fick från personen med diabetes typ 1. De var ofta villiga att följa med på 

vårdbesök för att få samma information som deras anhöriga (Lawton et al., 2014). Rintala 

et al. (2013) konstaterade att familjemedlemmar ofta underskattade sin egen delaktighet i 

behandling av sjukdomen. I studien av Holtslander et al. (2012) berättar föräldrar till 

tonåringar hur viktigt det var att speciellt medicinsk information var tillgänglig. Vidare 

ville även föräldrarna ha en pålitlig källa dit de kunde vända sig för att få svar.  

  

Behovet av stöd ansågs vara stort och stödet från sjukvårdspersonal var högt värderat hos 

de anhöriga (Rankin et al., 2014). I studien av Lawton et al. (2014) upplevde anhöriga att 

de saknade stöd från vården där endast två av de deltagande anhöriga upplevde att de hade 

blivit tillfrågade om hur de mådde. Trots en önskan om stöd ville en del anhöriga inte alltid 

prata med sjukvårdspersonal om icke medicinskt relaterade tankar och känslor (Rankin et 

al., 2014). De var oroliga att sjukvårdspersonalen skulle döma eller på något sätt säga att 

föräldrarna inte var kapabla till att ta hand om sitt eget barn. Föräldrarna som deltog i 

studien av Symons et al. (2015) upplevde skuldkänslor när de besökte sjukvården eftersom 

de kände att sjukvårdspersonal dömde dem för att de inte uppfyllt deras barns uppsatta 

hälsomål. Samtidigt tyckte många anhöriga att de kunde prata med sjukvårdspersonal om 

saker som inte var medicinskt relaterade (Rankin et al., 2014). Majoriteten av anhöriga i 

studien hade en önskan om att ha någon att prata med som förstod vad de gick igenom. De 

menade att sjukvårdspersonal visserligen hade kunskap och empati men att de inte kunde 
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förstå hur deras situation såg ut. Vissa anhöriga menade att en annan person som hade gått 

igenom eller gick igenom samma problem (peer support) kunde vara till ett stort stöd 

(Lawton et al., 2014; Rankin et al., 2014). Vissa anhöriga som hade haft denna kontakt 

med peer support upplevde en stor nytta och nöjdhet. De ville prata om erfarenheter och få 

tips på hur de kunde hantera det vardagliga livet (Lawton et al., 2014). Däremot ansåg 

anhöriga i studien av Rankin et al. (2014) att de hade erfarit en motsatt effekt av peer 

support. De hade istället upplevt att de fått fel information och blivit stressade när de såg 

att andra hade gjort på ett sätt som de ansåg vara fel. Stödgrupper var en annan form av 

stöd som var populärt bland anhöriga (Lawton et al., 2014). I en annan studie önskade 

många att det fanns ett webbaserat forum som var mer tillgängligt (Holtslander, et al., 

2012). 

  

Personer som levde i parrelation med en person med diabetes typ 1 erfor att de inte fick 

tillräckligt med stöd från omgivningen. Det mest framhållna stödet kom från vänner och 

familj där endast 20,5 procent anförde att de åtminstone fick lite stöd (Polonsky, et al., 

2016). Stöd från andra personer i den större bekantskapskretsen motsvarande 2,8–12,4 

procent och var mycket mindre förekommande (Polonsky et al., 2016). Anhöriga i studien 

av Rintala et al. (2013) berättade att de var intresserade att lära sig mer om egenvård av 

diabetes. De ville förstå skötseln av diabetes bättre för att kunna ge mer stöd till individen. 

Familjemedlemmarna deltog i den daglig egenvården genom att ge handgripliga insatser. 

Stundtals administrerade de insulin via injektioner och emellanåt mätte de blodglukosnivå 

på deras närstående (Rintala et al., 2013).  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att studera upplevelser och erfarenheter hos anhöriga 

som levde med personer som hade diabetes typ 1. De anhöriga upplevde ofta en stor börda 

och ett stort ansvar relaterat till sjukdomen, där känslor av stress, oro och ängslan var 

vanligt förekommande. De upplevde även begränsningar i vardagen såsom exempelvis att 

de fick åsidosätta sig själva för att finnas tillgängliga för sin närstående med diabetes typ 1. 

Sjukdomen påverkade familje- och par-relationer genom att konflikter uppkom i samband 

med diabetes-hanteringen och vid episoder av hypoglykemi. Vidare upplevde de anhöriga 

ett stort behov av stöd från omgivningen och av sjukvården. Familjefokuserad omvårdnad 

är ett relativt nytt begrepp och det finns därför inte mycket forskning inom området. Det 

kan eventuellt vara en lösning på den brist av stöd som anhöriga till personer med kronisk 

sjukdom upplever. I studien av Lawton et al. (2014) uttrycker anhöriga en önskan om att 

bli mer uppmärksammade och få mer hjälp av vårdpersonal. I resultatet framgick det 

tydligt hur viktigt anhörigstödet är. Sjuksköterskor har en mycket viktig roll i att hjälpa 

anhöriga. Svensk sjuksköterskeförening, (2016) förklarar hur sjuksköterskor ska jobba för 

att främja hälsa och förebygga sjukdom. Tillsammans med stöd och familjefokuserad 

omvårdnad som arbetssätt kan sjuksköterskan hjälpa anhöriga på ett effektivt sätt.  

 

Ansvarskänslan hos anhöriga var stor. I studien av Rintala et al. (2013) är anhöriga bättre 

på att visa eget initiativ och intresse i att lära sig hur egenvård kring diabetes fungerade. 

Många studier visade på en frustration bland anhöriga som inte visste hur de skulle hjälpa 

till. Härigenom har sjuksköterskan ytterligare en möjlighet att fånga upp de anhöriga och 
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ge dem information för att de ska lära sig och bli mer involverade i hur de kan hjälpa 

personen med diabetes typ 1. En önskan om digitala plattformar där anhöriga kunde hitta 

information önskades. Digitalisering av hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ge stöd och 

information anser vi stämmer överens med hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

2017:30, kap. 5, 1 § 5 p) om att sjukvården ska vara lätt tillgänglig.  

 

Att föräldrar upplever större påfrestning och en sämre mental hälsa i jämförelse med 

personer som är partner till en person med diabetes typ 1 är inte konstigt. Anledningen till 

detta beror säkert på att föräldrarna ofta tar ett större ansvar för sitt barns diabetes-

hantering än vad en partner gör, som istället fungerar mer som ett stöd till personen med 

sjukdom. En stor påfrestning som påverkar föräldrar var att se sitt friska barn bli sjukt. 

Diabetes påverkar föräldrarnas uppfattning om sitt barns hälsa och inkräktar på 

uppfattningen om “det friska barnet”. Majoriteten av personerna med diabetes typ 1 får 

sjukdomen i ung ålder vilket leder till att till exempel deras partners aldrig är med när de 

insjuknar, utan träffar dem när de redan lever med sjukdomen.  

 

Denna litteraturöversikt har visat att inom den aktuella forskningen finns en konsensus om 

att anhöriga har ett behov av stöd, både från sin omgivning och från sjukvårdspersonal. Det 

framkom i flera studier att både partners och föräldrar upplevde stress och oro över att 

deras respektive eller barn skulle drabbas av hypoglykemi. Detta påverkade inte bara 

relationen mellan anhöriga och personen med diabetes typ 1 (Dashiff et al., 2011; King et 

al., 2015; Moore et al., 2013) utan även sömnkvaliteten hos de anhöriga (Lawton et al., 

2014; Rankin et al., 2014). Anhörigas osäkerhet ledde till att de sov sämre beroende på att 

de ville ha mer kontroll över sjukdomen. Att bara lita på personen med diabetes räckte inte. 

Ritholz et al. (2013) visade att anhöriga till vuxna personer med diabetes kunde slappna av 

och känna tillit till teknik som kontrollerar blodsockret. Diabetesteknik är något som skulle 

underlätta för väldigt många anhöriga. Med teknik som kontrollerar blodsockernivåer och 

administrerar insulin kommer personen med diabetes att kunna hantera sjukdomen bättre 

(Helsing & Hed, 2016). Detta leder till att anhöriga känner mindre stress, oro och kan sova 

bättre på nätterna.  

 

Benzein et al. (2014) menar i en del av sin teori om familjefokuserad omvårdnad, att 

människor har externa och interna resurser. Benzein et al. (2014) konstaterar att 

sjuksköterskan har som uppgift att hjälpa människor att upptäcka och utveckla dessa 

resurser. Utifrån Benzeins et al. (2014) teorier kring familjefokuserad omvårdnad kan 

slutsatser dras att stöd och mer fokus på anhöriga kan ges. Många anhöriga beskrev att de 

gärna vill prata med utomstående. Det var speciellt föräldrar till barn med diabetes som 

uttryckte ett behov av att prata med andra som var i en liknande situation. Sjuksköterskor 

kan skapa möjlighet för anhöriga att träffa och prata med andra i liknande situation. I några 

studier har det varit sjukvårdspersonal på mottagningar för diabetespatienter som 

rekommenderat anhöriga att delta i studier (Rintala et al., 2013; Dashiff et al., 2011). På 

liknande sätt kan sjuksköterskan skapa grupper för samtal eller erbjuda anhöriga att delta i 

sociala stödgrupper. Stödgrupper är ett givande koncept för de anhöriga (Pate, Rutar, 

Battelino, Drobnic Radobuljac, & Bratina, 2015). För att kontakten mellan anhöriga och 

sjukvårdspersonal ska fungera är det viktigt att ömsesidig respekt finns. Framförallt 

föräldrar kände skuld och skam när de besökte sjukvården då de kände att 

sjukvårdspersonal dömde dem för sitt barns hälsa. Med tydlig kommunikation kan 

sjuksköterskan skapa en relation som leder till att anhöriga känner trygghet även om 

hanteringen av sjukdomen inte alltid går som förväntat.  
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Familjefokuserad omvårdnad grundar sig i delgivning av information, partnerskap, 

deltagande och samarbete både med patient och anhöriga (Bell, 2013). Att tillämpa 

familjefokuserad omvårdnad gör det möjligt att ta hand om resurser, främja hälsa och 

motverka ohälsa (Kuo, Houtrow, Arango, Kuhlthau, Simmons, & Neff, 2012). 

Sjuksköterskan kan arbeta familjefokuserat genom att utgå från familjens förutsättningar 

och på så sätt se möjligheter och de resurser familjen har. I resultatet framgår det tydligt att 

anhörigas hälsa påverkas av sjukdomen de själva inte har. Resurser som främjar hälsan hos 

den sjuke kan leda till att även anhöriga får bättre erfarenheter och även bättre hälsa. I 

resultatet framkom det att anhöriga önskar mer information, att de var osäkra på hur de 

kunde vara delaktiga och en vilja av att hjälpa till. Okunskapen hos anhöriga skapar oro, 

stress och konflikter. Familjefokuserad omvårdnad känns mer naturligt när patienten är ett 

barn och föräldrarna är ansvariga för egenvården, men vi ser i resultatet att det är lika 

viktigt att ha det familjefokuserade förhållningssättet även för anhöriga till vuxna patienter. 

Genom att använda familjefokuserad omvårdnad i sitt dagliga möte med anhöriga har 

sjuksköterskan möjlighet att minska många av de negativa upplevelser som beskrivs i 

resultatet. 

 

Samhällsrelevans och hållbar utveckling  

Anåker & Elf (2014) menar att det är viktigt för sjuksköterskor att arbeta utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv där miljön tas i beaktande. För att hålla en god hälsa och en bra 

välfärd är strävan efter en hållbar utveckling av stor vikt. All sjukvårdspersonal inklusive 

sjuksköterskor behöver ge vård på ett sätt som är hållbart. Europeiska Unionen menar att 

hållbarhet bygger på kvalitet, tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet. Organisationen 

menar att en evidensbaserad vård är nödvändig för att ge en högkvalitativ vård och 

behandling som håller över tid. Vidare innebär hållbarhet att bygga ett partnerskap som 

håller i längden eller består (Anåker & Elf, 2014). Det finns ett partnerskap inom familjen 

som är viktigt att bevara och möjliggöra. När en person drabbas av ohälsa eller sjukdom 

behöver individen få stöd och det gäller även de anhöriga. Genom att arbeta utifrån 

evidensbaserad omvårdnad och använda sig av familjefokuserad omvårdnad kan 

sjuksköterskan ge stöd åt de anhöriga genom att bygga ett partnerskap där de anhöriga 

känner sig trygga och stöttade.  

 

“The International Council Of Nursing” menar att hållbar utveckling syftar till att skapa en 

struktur där individer, grupper och organisationer får tillgång till resurser och möjligheter 

och kan nyttja sina rättigheter för att skapa en grundförutsättning som främjar hälsa 

(Anåker & Elf, 2014). Genom att arbeta med familjefokuserad omvårdnad kan 

sjuksköterskan nå ut till alla familjemedlemmar i en familj och ta tillvara på deras resurser 

och möjligheter genom att hjälpa familjen att identifiera och möjliggöra dessa för att på så 

sätt främja hälsa och god hållbarhet.  

 

Metoddiskussion  

Den metod som användes i detta arbete var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

ansågs lämplig för att kunna få en bred kunskap om hur det är att vara anhörig till en 

person med diabetes typ 1. En litteraturöversikt beskrivs, som i tidigare metodavsnitt, som 

en studiedesign som passar för ett examensarbete (Friberg, 2017a). Metoden gjorde det 

möjligt att söka brett bland artiklar för att hitta material som kunde svara på syftet. I 

slutändan svarades syftet med hjälp av metoden. Den valda metoden möjliggjorde ett 
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användande av både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket ökar kvaliteten av arbetet 

(Friberg, 2017a). En nackdel med litteraturöversikt är att sökningen för resultatet 

begränsades till vetenskapliga artiklar. Till skillnad från en systematisk litteraturöversikt 

där all aktuell forskning kring ämnet inkluderas för att inte missa någon synvinkel, kan 

resultat missats som kunde ha påvisat men också motbevisat syftet i litteraturöversikten. 

Med en begränsad tidsperiod och begränsade resurser var en systematisk litteraturöversikt 

inte genomförbar.  

 

För att få ett bra sökresultat begränsades sökningarna till att inte vara äldre än 10 år. De 

artiklar som inkluderades var alla inom ramen yngre än 10 år för att innehållet skulle bli 

mer aktuellt och litteraturöversikten av högre kvalitet. Visserligen finns risken att artiklar 

som passar syftet till denna litteraturöversikt uteblev då de var publicerade med ett äldre 

datum. För att hitta relevanta artiklar användes databaserna PubMed och CINAHL som är 

inriktade på omvårdnad (Polit & Beck, 2017). Att använda flera databaser ökar 

möjligheten att hitta relevanta artiklar och detta leder till att arbetets sensitivitet och 

validitet ökar (Henricson, 2017). Sökorden som användes var till stor del indexord. I 

Pubmed användes MeSH-termer för att säkerställa att relevanta artiklar hittades och i 

CINAHL användes Subject Heading som säkerställer att artiklarna var relevanta till 

arbetets syfte. “Experience”, “experiences” och “impact” fanns inte som indexord utan 

inkluderades i sökningarna som fritext för att få fram artiklar som var relevanta till syftet. 

Detta kan ha medfört att relevanta artiklar kan ha utelämnats. Under sökningarna återkom 

flera artiklar under flera sökkombinationer. Enligt Henricson (2017a) ökar detta 

sensitiviteten och trovärdigheten i arbetet. Alla artiklar i arbetet var peer-reviewed vilket 

leder till att arbetet får högre trovärdighet. Vid sökningar i CINAHL kunde sökningarna 

avgränsas till att endast innehålla peer-reviewed artiklar. I PubMed gick det däremot inte 

att göra denna avgränsning. För att säkerställa att varje artikel var peer-reviewed gjordes 

manuella sökningar i varje enskild artikels publicistförlag. Ett brett urval gjordes för att 

inte utesluta artiklar under sökprocessen. Det kan ge ett mer generaliserbart resultat men 

också göra det svårare att reproducera arbetet (Mårtensson, & Fridlund, 2017). För att öka 

reproducerbarheten redovisades tydliga sökmetoder och använda sökord.  

 

Från början gjordes det sökningar efter artiklar med perspektivet av anhöriga till personer 

med diabetes typ 1 som var över 18 år. Eftersom sökningarna inte gav tillräckligt med 

resultat involverades även perspektiv av föräldrar till barn under 18 år. Vilket kan leda till 

två olika perspektiv då föräldrar inte bara är anhöriga till en person med diabetes typ 1 men 

också är inofficiella vårdgivare. Sökningar i databaserna gjordes på engelska. Eftersom de 

centrala begreppen “upplevelse” och “erfarenheter” inte existerade i Mesh Termer eller 

Major Headings användes fritext. En översättning av orden i samråd med bibliotekarie och 

examinator ledde till sökorden; “experience”, “experiences” och “perception”. I 

sökningarna har tre olika ord för erfarenhet och upplevelse använts vilket kan anses ge god 

tillförlitlighet.  

 

Totalt inkluderades 15 artiklar till resultatet, vilket ansågs vara tillräckligt enligt 

Sophiahemmet Högskolas riktlinjer och för att ha god kvalitet. Om antalet artiklar hade 

varit fler hade det inneburit att resultatet blivit stärkt eller motsagts av fler artiklar vilket 

kunde ha ökat tillförlitligheten i arbetet. Alla artiklar lästes och granskades av två 

oberoende granskare för att sedan sammanställas i samförstånd, vilket Kristensson (2014) 

menar minskar subjektiviteten och ökar evidensen. Att följa en mall bidrar till att samtliga 

artiklar granskas på ett likvärdigt sätt och gör det möjligt att jämföra artiklarna mot 
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varandra. Av inkluderade artiklar var sex av hög kvalitet, nio av medel kvalitet och inga 

artiklar med låg kvalitet. En tänkbar anledning till fördelningen av kvalitet av inkluderade 

artiklar kan bero på att de har fått en för hög eller för låg kvalitet på grund av otillräcklig 

kunskap och osäkerhet hos oss som granskat artiklarna. Alla artiklar ansågs ändå, trots 

kvaliteten, vara relevanta till syftet och av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i 

arbetet. Att inkludera studier av medelkvalitet kan ha påverkat detta arbete negativt och att 

resultatet inte blivit lika pålitligt som om artiklarna varit av högre kvalitet. Vad gäller 

forskningsetiska överväganden var det stundvis svårt att se om en studie var etiskt godkänd 

eftersom det ibland saknades ett avsnitt med diskussion av etiska överväganden. I en del av 

de artiklar som togs med i resultatet var detta emellertid mer tydligt. Det var många studier 

som var vinklade utifrån ett föräldraperspektiv och i de flesta fall var dessa ofta 

representerade av mödrar. För att få ett mer mångsidigt resultat av högre kvalitet borde fler 

artiklar utifrån fäders perspektiv och upplevelser inkluderats.  

 

Artiklarna som inkluderades i resultatet var från åtta länder: USA, Storbritannien, 

Australien, Nya Zeeland, Kanada, Danmark, Finland och Sverige. Det innebär att resultatet 

är grundat från forskning i flertalet kontinenter dock är alla studiers resultat från 

utvecklade länder. Det i sin tur innebär att den här studiens resultat anses vara 

generaliserbart i andra utvecklade länder men att generalisera resultatet till länder med 

andra levnadsförhållanden bör ske med försiktighet. Bortfallet i artiklar är en viktig del att 

ta hänsyn till när det kommer till studiers trovärdighet. I två av våra artiklar (Jaser et al., 

2014; Lindström, 2017) har bortfallet varit stort. Vi anser emellertid att det bortfall som 

skett har varit planerat och därför inte påverkat resultatet. Billhult (2017a) menar att 

planerat bortfall är det bortfall som sker innan datainsamlingen och som ofta är ett resultat 

av det urval som studien har. 

 

En integrerad analysmetod har använts. Metoden gör det möjligt att kunna presentera 

resultatet på ett överskådligt sätt. Samtidigt är metoden bra för att få ut väsentlig 

information ur resultatet och dela in resultatet i kategorier. Kategorierna gör det möjligt att 

hitta likheter mellan olika artiklar för att skapa en starkare bild av det aktuella 

kunskapsläget. Nackdelen med denna metod är att kategorierna i resultatet blir mer som en 

sammanfattning av det resultat som togs fram i artiklarna och att vissa delar från 

artiklarnas resultat eventuellt uteblev.  

 

En risk med att skriva ett arbete som detta är att de som skriver arbetet går in i processen 

med egna värderingar och kunskaper, så kallat förförståelse (Priebe & Landström, 2017). 

Förförståelse i detta arbete kommer från av att själv vara anhörig till en person med 

diabetes typ 1. För att förebygga förförståelsens inverkan på resultat har diskussioner kring 

resultaten gjorts tillsammans och en strävan för objektivitet har tillämpats. Under arbetets 

gång genomfördes fem handledningsledda möten, som rekommenderas av Henricson & 

Lönn (2017). Dessa möten genomfördes tillsammans med tre andra uppsatsskrivande par 

som också skrev en litteraturöversikt under ledning av samma handledare. Handledaren 

hade även en dialog med examinatorn. Under handledningstillfällena diskuterades studiens 

upplägg, formalia och språk. Reflektioner under dessa handledningsmöten har resulterat i 

ett flertal revideringar av litteraturöversikten som har stärkt studiens tillförlitlighet. Andra 

gruppers arbeten granskades för att sedan ge dem feedback och detta arbete har också 

granskats och mottagit feedback. Henricson (2017) menar att handledningsledda möten 

kan stärka tillförlitligheten av ett arbete vilket även gäller detta arbete. Alla de artiklarna 

som togs med i denna litteraturöversikt var etiskt godkända. 



 24

 

 

   

  

 

Slutsats   

Det fanns många olika upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med 

diabetes typ 1. En stor del upplevde det som en psykisk påfrestning att vara anhörig där det 

ofta ställdes stora krav på de anhöriga. Ett fåtal upplevde att det även fanns positiva 

faktorer kopplat till att vara anhörig såsom att de själva exempelvis fick en hälsosammare 

kost- eller bättre levnadsvanor tack vare att deras närstående följde rekommenderade 

riktlinjer för sin sjukdom. För övrigt var flertalet anhöriga mest negativt påverkade av att 

vara anhörig till en person med diabetes typ 1 där sjukdomen hade en stor inverkan på 

anhörigas liv och hälsa, det bidrog till känslor som stress, oro och rädsla. Många anhöriga 

beskrev även att sjukdomen ockuperade deras tankar dagligen, att det begränsade deras liv 

på olika sätt och hade en negativ påverkan på relation med den sjuke anhöriga. Det fanns 

även en stor uttryckt önskan om stöd hos de anhöriga, både från sjukvården men också från 

omgivningen. I Sverige erbjuds idag föräldrar någon form av stöd när deras barn blir 

diagnostiserad med diabetes typ 1, oftast i form av skriftlig eller muntlig information. 

Vilket emellertid inte är tillräckligt då sjukdomen kan vara en stor påfrestning för de 

anhöriga, där det ofta förväntas hjälpa till med behandling eller finnas där som psykiskt 

stöd för personen med sjukdomen. Vilket i längden kan vara psykiskt påfrestande. Genom 

att ge familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan tillgodose en del av det behov som 

anhöriga har av stöd. Det är därför av stor betydelse att vårdpersonal får utbildning om hur 

de kan ge stöd åt anhöriga till personer med diabetes typ 1. 

 

Fortsatta studier  

Det finns ett stort behov av fortsatt forskning inom området. Eftersom familjefokuserad 

omvårdnad är ett relativt nytt begrepp finns det inte mycket tidigare forskning där fokus 

varit på de anhöriga och deras upplevelser. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som har 

stor påverkan på individen men också på personerna i dess omgivning. Det är därför av 

stor vikt att forska vidare på vad som kan förbättra deras upplevelse av att leva med en 

person som har diabetes typ 1. Det är också viktigt att studera hur sjuksköterskan kan 

arbeta med familjefokuserad omvårdnad för att främja hälsa och hållbarhet hos denna 

anhörige- och patientgrupp. Denna grupp anhöriga är stor och det borde därför inte vara 

svårt att få underlag till fortsatt forskning. Anhörigas roll i vårdandet av en närstående ser 

olika ut i olika länder och det är därför viktigt med forskning som utgår utifrån en svensk 

vårdkontext. Resultaten i denna litteraturöversikt skilde sig mycket beroende på om den 

anhöriga var förälder till ett barn med diabetes eller om den anhöriga var en partner. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka hur sjukvården kan individanpassa stöd utifrån 

familjefokuserad omvårdnad till partners respektive föräldrar. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka hur familjefokuserad omvårdnad påverkar de anhöriga och hur det 

i sin tur kan leda till ökad hälsa hos individen men även hos personen med diabetes typ 1.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Denna litteraturöversikt är en sammanställning av hur det är att vara anhörig till en person 

med diabetes typ 1. Det är viktigt att komma ihåg att anhöriga är en del av patientens liv 

och har rätt till uppmärksamhet från sjukvårdspersonal. För anhöriga kan denna 

litteraturöversikt ge stöd, visa möjligheter och underlätta kommunikation med 

sjukvårdspersonal. Studien kan bidra till förståelse hos vårdpersonal för hur det är att vara 

anhörig till en person med diabetes typ 1, vilka behov av stöd som finns och hur vården 
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kan tillämpa familjefokuserad omvårdnad. Resultatet som framkommit i denna 

litteraturöversikt är inte endast användbart för sjuksköterskor utan även övriga professioner 

inom hälso- och sjukvården. Genom att utveckla familjefokuserad omvårdnad i mötet med 

anhöriga och familjer kan vården bidra till en individanpassad vård som arbetar 

evidensbaserat och främjar god hälsa. Det finns även en förhoppning om att denna 

litteraturöversikt kan bidra till ett intresse för fortsatt forskning och en ökad förståelse för 

hur vårdpersonal kan ge stöd åt anhöriga.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barnard, K., 

Crabtree, V., 

Adolfsson, P., 

Davies, M., Kerr, D., 

Kraus, A., … 

Serbedzija, G. 

2016 

England 

 

 

Impact of type 

1 diabetes 

technology on 

family 

members and 

significant 

others of 

people with 

diabetes 

 

Att utforska inverkan av 

diabetesteknologi från ett 

perspektiv av 

familjemedlemmar och 

respektive till en person 

med diabetes typ 1.  

 

Design:  

Kvantitativ metod 

 

Urval: 

74 Partners och 100 partners 

och föräldrar till personer 

med diabetes typ 1. 

Medelålder: 42,7 år 

 

Datainsamling:  

Enkätundersökning och 

intervju med öppna frågor 

 

Analys: SPSS programvara 

 

 

 

 

 

 

174  

(-) 

 

 

Teknologi gjorde det 

lättare för personer med 

diabetes typ 1 att hålla 

glukos mål. 54% av 

partners rapporterade 

minskad hypoglykemi; 

38% rapporterade 

en mindre svår/grav 

hypoglykemi. Diabetes 

oro/stress och 

sömnstörningar är vanligt 

förekommande hos 

anhöriga till personer med 

diabetes typ 1.  

K 

II 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

III 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Castensøe-

Seidenfaden, P., 

Teilmann, G., 

Kensing, F., 

Hommel, E., Olsen, 

B. S., & Husted, G. 

R. 

2017 

Danmark 

 

 

Isolated 

thoughts and 

feelings and 

unsolved 

concerns: 

adolescents' 

and parents' 

perspectives on 

living with 

type 1 diabetes 

- a qualitative 

study using 

visual 

storytelling. 

 

Att utforska och beskriva 

erfarenheter och 

upplevelser hos föräldrar 

som hjälper tonåringar i 

övergången mellan barn 

och vuxen i deras 

diabetes hantering.  

 

Design: Kvalitativ studie 

med visuellt berättande av 

deltagarna.  

Urval: Föräldrar till 

tonåringar mellan 15-19 år 

med diabetes typ 1. 

 

Datainsamling: Fotografier 

som deltagarna tagit själva 

samt intervjuer.  

 

Analys: En sexfasig 

tematisk analys. 

23 

(9) 

 

 

Föräldrar delade med sig 

av upplevelser och 

erfarenheter. Fyra 

huvudteman togs fram, 

jobba för bättre säkerhet, 

jobba för bättre normalitet, 

jobba för bättre 

självständighet och oro för 

framtiden. Föräldrarna höll 

ofta känslor och tankar för 

sig själva vilket ledde till 

att deras oro och problem 

kvarstod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IV 

 

  

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dashiff, C., Riley, H. 

B., Abdullatif, H., & 

Moreland, E. 

2011 

Pediatric Nursing 

USA 

 

 

 

 

Parents' 

experiences 

supporting 

self-

management of 

middle 

adolescents 

with type 1 

diabetes 

mellitus 

 

Att beskriva erfarenheter 

och upplevelser hos 

föräldrar till tonåringar 

med diabetes typ 1 

avseende att stötta sin 

tonåring till att själv 

hantera sin egenvård. 

 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Urval: Föräldrar till 

tonåringar med diabetes typ 

1.  

 

Datainsamling: 

Ljudinspelade 

semistrukturerade intervjuer 

med en eller två föräldrar. 

 

Analys: Kvalitativ 

beskrivning användes som 

analysmetod.  

 

 

 

 

 

23 

(-) 

 

 

Föräldrar beskrev negativa 

erfarenheter och 

upplevelser som 

frustration, konflikter och 

oro inför deras tonårings 

egenvård.  

K 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holtslander, L., 

Kornder, N., 

Letourneau, N., 

Turner, H., & 

Paterson, B. 

2012 

Kanada 

 

 

 

 

 

Finding 

straight 

answers: 

identifying the 

needs of 

parents and 

service 

providers of 

adolescents 

with type 1 

diabetes to aid 

in the creation 

of an online 

support 

intervention 

Att undersöka behovet av 

stöd och önskemål hos 

föräldrar till tonåringar 

med diabetes typ 1. 

 

Design: Kvalitativ metod. 

 

Urval: Föräldrar till 

tonåringar med diabetes typ 

1. 

  

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

gruppintervjuer ledda av 

medlemmar i 

forskargruppen.  

  

Analys: En integrerad 

analysmetod. 

 

 

 

29 

(-) 

 

 

Föräldrar beskrev sitt 

behov av trovärdigt stöd 

från landets myndighet, 

stöd från andra föräldrar, 

främja positiv 

familjedynamik i 

övergången när barn gick 

in i tonåren och att hitta 

stödgrupper.  

 

K 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jaser, S. S., Linsky, 

R., Grey, M., 

Tidskrift: 

2014 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping and 

psychological 

distress in 

mothers of 

adolescents 

with type 1 

diabetes 

 

Att undersöka hur mödrar 

till tonåringar med 

diabetes typ 1 hanterar 

sin situation och 

undersöka 

diabetesrelaterad stress- 

och hanteringsstrategier 

samt stress relaterat till 

modersrollen. Men också 

undersöka tonåringars 

anpassning, symtom av 

nedstämdhet, livskvalitet, 

diabetesrelaterade 

konflikter och glykemisk 

kontroll. 

Design: Mixad metod.  

 

Urval: 

Mödrar till tonåringar med 

diabetes typ 1. Av 394 

tillfrågade var 98 inte 

berättigade till att delta i 

studien. 118 ville inte delta 

(framförallt på grund av 

tidsbrist och avstånd i resa. 

60 personer visade intresse 

men kunde inte boka möte. I 

slutändan kvarstod 118 

personer som deltog i 

studien.  

118 

 (276) 

 

 

 

Alla mödrar upplevde 

någon form av diabetes-

relaterad stress. 

Mödrars 

hanteringsstrategier var 

starkt förknippade med 

psykologisk stress relaterat 

till sin modersroll och 

familjekonflikter. 

 

 

P/K 

II 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datainsamling: 

Demografiskt frågeformulär 

och videoinspelad 

diskussion.  

 

Analys: 

Linjär regressionsanalys 

ANOVA 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lawton, J., Rankin, 

D., Elliott, J., Heller, 

S.R., Rogers, H.A., 

De Zoysa, N., 

Amiel, S. 

2014 

USA 

 

 

 

 

 

Experiences, 

views, and 

support needs 

of family 

members of 

people with 

hypoglycemia 

unawareness: 

interview 

study. 

 

Att studera okunskap av 

hypoglykemi och 

okunskapen hos 

familjemedlemmarna om 

delaktighet och 

prevention i hantering av 

hypoglykemi, 

information och behov av 

stöd.  

 

Design: Kvalitativ metod  

 

Urval: 

24 Vuxna 

familjemedlemmar (18 par) 

Medelålder: 51,4 år  

(15 st av dessa var gifta par, 

där genomsnittet för gifta år 

var 25,7 år. 

 

Datainsamling:  

24 

(6) 

 

 

Familjemedlemmar 

begränsar sina liv för att de 

ska kunna hjälpa personen 

med hypoglykemi. Ibland 

är personerna fysiskt rädda 

för personen med diabetes 

under en period av svår 

hyperglykemi, rädsla och 

oro för personen med 

diabetes, försummelse av 

egen hälsa och 

välbefinnande.  

K 

I 

 

 

 

 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VIII 

 

 

 

 

Intervjustudie med 

semistrukturerad intervju  

 

Analys:  

En tematisk analysmetod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindström, C., 

Åman, J., Norberg, 

A. L., Forssberg, M., 

& Anderzén-

Carlsson, A. 

2017 

Sverige 

 

"Mission 

Impossible"; 

the mothering 

of a child with 

type 1 diabetes 

- from the 

perspective of 

mothers 

Att utforska erfarenhet 

och upplevelse hos 

mödrar till barn som har 

diabetes typ 1 där 

mödrarna upplever 

utbränd.   

 

Design: Kvalitativ 

beskrivande metod. 

 

Urval: Mödrar till barn med 

diabetes typ 1 samt att de 

hade en utbrändhet diagnos. 

150 mödrar bjöds in via 

brev. 57 mödrar valde att 

delta efter telefonkontakt. 42 

21 

(129) 

 

 

 

 

Huvudresultatet var att det 

är en omöjlig uppgift. Två 

underkategorier kom fram, 

tvingad att till extraordinärt 

moderskap och konstant 

evaluerande av sitt 

moderskap.  

 

K 

I 

 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IX 

 

experiencing 

burnout 

 

mödrar ansågs ha utbrändhet 

och i slutändan var det 21 

mödrar som ansågs kunna 

delta baserat på demografi.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

King, J., Overland, 

J., Fisher, M., & 

White, K. 

2015 

Australien 

 

 

Severe 

Hypoglycemia 

and the Role of 

the Significant 

Other: Expert, 

Sentry, and 

Protector 

Få bättre förståelse för 

vad svår hypoglykemi 

innebär för en partner och 

hur svår hypoglykemi 

påverkar det vardagliga 

livet. 

 

Design: Kvalitativ metod.  

 

Urval:  

Respektive/partners till 

personer med diabetes typ 1 

Medelålder 34–60 år 

7 

(-) 

 

 

 

 

Svår hypoglykemi påverkar 

partnern och vänder upp 

och ner på partnerns liv. 

Rollen skiftande från att 

stötta i bakgrunden till att 

vara det främsta stödet och 

ta det största ansvaret vid 

K 

I 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medellängd av år i relation: 

14,7 år 

 

Datainsamling:  

intervjuer med öppna frågor 

berättarperspektiv  

 

Analys: 

Transkribering av intervjuer 

och tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svår hypoglykemi. 

Rollerna inkluderar (1) den 

sakkunniga 

(erfarenhet/kunskap/ 

assistera vid svår 

hypoglykemi) (2) vakten 

/vaksamma och förberedda 

för svår hypoglykemi och 

(3) skyddet, skydda 

personen med diabetes från 

konsekvenser. Att hantera 

hypoglykemi var oroande.   

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Moore, S. M., 

Hackworth, N. J., 

Hamilton, V. E., 

Adolescents 

with type 1 

diabetes: 

parental 

Utvärdering av 

familjeförhållanden 

relaterat till anhörig med 

diabetes typ 1, dennes 

Design: Kvantitativ studie 

 

Urval: 

91 

(15) 

 

 

Föräldrar rapporterade att 

familjekonflikter var 

vanliga och att det förekom 

en stor inverkan på 

K 

II 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XI 

 

Northam, E. P., & 

Cameron, F. J. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perceptions of 

child health 

and family 

functioning 

and their 

relationship to 

adolescent 

metabolic 

control  

 

 

självhantering och 

blodsockerkontroll. 

 

 

 

 

Föräldrar till tonåringar med 

diabetes typ 1 och 

tonåringarna själva. 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär 

 

Analys: 

CHQ subscales användes för 

jämförelse och analys av 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 familjedynamiken som 

orsakade stress hos 

föräldrarna. Högre HbA1c 

(sämre glykemisk kontroll) 

och sämre hantering från 

tonåringar var associerat 

med sämre familjefunktion 

och sämre mental hälsa hos 

tonåringarna.  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XII 

 

Polonsky, H. W., 

Fisher, L., Hessler, 

D., & Johnson, N. 

2016 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotional 

distress in the 

partners of 

type 1 diabetes 

adults: worries 

about 

hypoglycemia 

and other key 

concerns 

 

Att undersöka 

förekomsten och källor 

till diabetesbesvär och 

stress hos partners med 

en person som har 

diabetes typ 1 och 

undersöka kopplingen 

mellan oro/ångest 

relaterat till diabetes 

utifrån demografiska och 

sammanhangskontext. 

Design:  

Mixad metod 

 

Urval: 

317 partners, medelålder 

43,4 år med en medelålders 

längd på förhållandet av 

13,6 år 

 

Datainsamling:  

Frågeformulär och 

intervjuer 

 

Analys: 

Analys (EFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 

(26) 

 

 

 

Alla undersökningar hade 

en betydande korrelation 

mellan om det fanns 

depression eller generell 

livsstress och hur tillfreds 

partners eller personen med 

diabetes typ 1 var i 

relationen. Stress/oro för 

hypoglykemi var 

rapporterad av 64,4% av de 

deltagande paren. Där det 

även rapporterades en låg 

nivå av diabetes-stöd i 

paren.  

P/K 

I 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XIII 

 

Land (där studien 

genomfördes) 

Quirk, H., Blake, H., 

Dee, B., & 

Glazebrook, C. 

2014 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

“You can’t just 

jump on a bike 

and go”: a 

qualitative 

study exploring 

parents’ 

perceptions of 

physical 

activity in 

children with 

type 1 diabetes 

Att förstå föräldrars 

förståelse för vad fysisk 

aktivitet har för betydelse 

för barn med diabetes typ 

1. 

 

Design: Kvalitativ 

forskningsmetod. 

  

Urval: Föräldrar med barn 

mellan 7–13 år som har 

diabetes typ 1. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: Tematisk 

dataanalys. 

20 

(-) 

 

 

Föräldrar beskrev 

svårigheter med planerade 

och spontana aktiviteter, 

svårigheter att kontrollera 

blodglukos värden, 

förståelse för fysisk 

aktivitetens betydelse, 

behovet av ett bra socialt 

stöd.  

 

K 

II 

 

 

Rankin, D., HArden, 

J., Norman, W., 

Noyes, K., Barnard, 

K. D., Lawton, J. 

2014 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

Parents’ 

information 

and support 

needs when 

their child is 

diagnosed with 

type 1 

diabetes: a 

qualitative 

study 

 

Att beskriva och utforska 

föräldrars information 

och stödbehov när deras 

barn diagnostiseras med 

diabetes typ 1, inklusive 

deras synpunkter på 

tidpunkten och 

kronologin för det 

nuvarande stödet 

 

Design: Kvalitativ studie 

genom fenomenologisk 

forskning. 

 

Urval: Föräldrar till barn 

under 12 år med diabetes 

typ 1 i Skottland. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Induktiv tematisk 

analys. 

54 

(-) 

 

 

Föräldrar beskrev att de 

behövde mer uppmuntran 

efter diagnostisering. De 

belyste ett ökat behov av 

emotionellt och praktiskt 

stöd från 

sjukvårdspersonal. Vissa 

önskade ett ökat stöd från 

bekanta, medan andra 

tyckte bekantas råd snarare 

gjort situationen värre.  

 

K 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XIV 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rintala, T. M., 

Paavilainen, E., & 

Astedt-Kurki, P.  

2013 

Finland 

 

 

 

 

 

 

Everyday 

living with 

diabetes 

described by 

family 

members of 

adult people 

with type 1 

diabetes.  

 

Att undersöka 

familjemedlemmars 

upplevelse av vardagsliv 

med vuxna personer som 

har diabetes typ 1  

 

Design:  

Grounded theory method 

 

Urval: Familjemedlemmar 

till vuxna personer med 

diabetes typ 1 

 

Datainsamling: Intervjuer  

 

Analys: Grounded theory 

dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

(-) 

 

 

Resultatet presenteras 

under sex rubriker. “Att 

vänja sig med diabetes”, 

“Att vara involverad i 

diabetesvården”, 

“Involvera diabetes i 

vardagslivet”, “Att se på 

egenvård från sidolinjen” 

och “Leva i en emotionell 

berg och dalbana”. 

 

K 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XV 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ritholz. M.D., Beste, 

M., Edwards, S.S, 

Beverly A. Atakov-

Castillo, A., and 

Wolpert, H.A., 

2014 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact of 

continuous 

glucose 

monitoring on 

diabetes 

management 

and marital 

relationships of 

adults with 

Type 1 

diabetes and 

their spouses: a 

qualitative 

study 

 

Att studera inverkan av 

kontinuerlig 

blodsockermätning vid 

diabetes hantering och på 

äktenskapsrelationer 

mellan patienter med typ 

1 diabetes och deras 

partner.  

 

Design:  

Kvalitativ metod  

Urval: 

9 st yngre (30–49 years) och 

11 äldre (50–70 years) 

personer med diabetes typ 1 

och 14 makar indelade i 8 st 

fokusgrupper utifrån ålder 

och om de var patient eller 

partner. Medelålder spann: 

35–66 år. Med minst 5 års 

samliv 

 

Datainsamling:  

Intervjuer, Ljudinspelad 

data  

 

Analys: 

Tematisk analys med hjälp 

av NVivo-programvara. 

 

 

14 

(-) 

 

 

Kontinuerlig 

blodsockermätning hade en 

positiv effekt för att 

motverka hypoglykemi och 

att minska makars behov 

av vakande och negativa 

upplevelser såsom ångest.  

 

Konflikter uppstod när en 

patient tog på sig hela 

ansvaret för kontinuerlig 

blodsockermätning och 

eller inte svarade på 

varningssignaler från 

insulinpump på kvällen och 

kände sig frustrerade och 

hjälplösa vid assistans till 

personer med diabetes typ 

1.   

 

 

K 

II 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

XVI 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Symons J., 

Crawford, R., Isaac, 

D., Thompson, S. 

2015 

Nya Zeeland 

 

 

“The whole 

day revolves 

around it”: 

Families’ 

experiences of 

living with a 

child with 

Type 1 

diabetes — a 

descriptive 

study 

 

Att undersöka föräldrars 

upplevelse av att leva 

med ett barn som har 

diabetes typ 1. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: Anhöriga till barn i 

åldrarna 4–14 som blivit 

diagnostiserade med 

diabetes typ 1 minst 12 

månader tidigare.  

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Analys: Tematisk analys 

med induktivt 

förhållningssätt.  

9 

(-) 

 

 

Föräldrarnas upplevelser 

ledde fram till fyra teman: 

störning av familjelivet, 

påverkan på 

familjerelationer, 

psykosocial påverkan och 

anpassning, att leva med 

diabetes.  

 

K 

II 

 

 

 


