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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste typen av diabetes hos barn. Barn med 
kronisk sjukdom upplever att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter på grund av sitt 
hälsotillstånd. Barn är ofta rädda när de får sin diagnos eftersom de inte vet vad diabetes är. 
Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Inklusionskriterierna var “peer 
reviewed”, årsintervall 2009-2019, artiklar skrivna på svenska, engelska eller översatta till 
engelska och barn under 18 år som har diabetes mellitus typ 1. Dataanalysen grundades på 
Evans analysmetod där tre teman och sju subteman framkom. 
Resultat: Diabetes mellitus typ 1 gav nya utmaningar och känslor hos barnen. Sjukdomen 
innebar en förändrad livsstil som var svår att anpassa sig till och kunde upplevas som orättvis. 
Sjukdomen gjorde att andra såg dem som annorlunda och de var själva rädda för att inte passa 
in. Socialt stöd var viktig och bidrog till positiva upplevelser och stärkte barnens självkänsla. 
Slutsats: Barnen upplever att de är annorlunda och hamnar utanför på grund av sin sjukdom. 
Genom att sjuksköterskan utgår ifrån en individanpassad vård där barnets livsvärld är i fokus 
kan vården formas efter barnets behov. Att träffa andra barn med DM1 kan troligen hjälpa 
barnen att känna sig mindre ensamma.  
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ABSTRACT 
 
Background: Diabetes mellitus type 1 is the most common type of diabetes in children. 
Children with chronic illness feel that they are unable to participate in activities because of 
their health condition. Children are often scared when they are diagnosed because they do not 
know what diabetes is. 
Purpose: To describe children's experiences of living with type 1 diabetes mellitus. 
Method: A qualitative literature study with inductive approach. The inclusion criteria were 
“peer reviewed”, annual interval 2009-2019, articles written in Swedish, English or translated 
into English and children under 18 who have diabetes mellitus type 1. The data analysis was 
based on Evans's method of analysis where three themes and seven sub themes emerged. 
Results: Diabetes mellitus type 1 brought new challenges and emotions in the children. The 
disease meant a changed lifestyle that was difficult to adapt to and could be perceived as 
unfair. The disease caused others to see them as different and they were afraid not to fit in. 
Social support was important and contributed to positive experiences and strengthened 
children's self-esteem. 
Conclusion: The children feel that they are different and are excluded because of their 
illness. Because the nurse is based on individualized care where the child's lifeworld is in 
focus, care can be shaped according to the child's needs. Meeting other children with DM1 
can help children feel less alone. 
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INLEDNING 
 
Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som just nu är mer omtalad än aldrig förr. 
Kända profiler och tv program uppmärksammar sjukdomen som inte enbart kräver 
behandling utan även en förändring i livsstilen. I världen lever över en halv miljon barn med 
diagnosen och bara i Sverige lever cirka 8000 barn med sjukdomen. Dessutom drabbas över 
900 barn varje år (Barndiabetesfonden, u.å). En stor del av behandlingen innebär kontroll av 
kosten, blodsockret samt injektioner flera gånger om dagen vilket är ett stort ansvar för 
barnen och deras föräldrar. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift i att hjälpa och stötta 
barnen för att de ska kunna hantera sjukdomen på bästa sätt och leva så problemfritt som 
möjligt. För att det ska vara möjligt behöver sjuksköterskan ha kunskap om hur sjukdomen 
upplevs och hur den påverkar barnen i vardagen. Litteraturstudien riktar sig till blivande 
sjuksköterskor eller redan aktiva inom hälso-och sjukvården och önskar kunna öka 
kunskapen om hur den kroniska sjukdomen påverkar barnen. 

1 BAKGRUND 
 
Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för olika sjukdomar med gemenskap i att nivåerna av 
socker i blodet är för höga (Braun & Anderson, 2012). Att leva med diabetes påverkar inte 
bara barnet som drabbats utan också familjen. Det ändrar deras vardagliga rutiner till att även 
ha uppsikt över faktorer som påverkar blodsockervärdet i egenskap av insulindoser som 
barnet behöver, kolhydrater som intas samt aktiviteter och infektioner (Tiberg, 2015). 
 

1.1 Diabetes mellitus typ 1 

En form av diabetes mellitus är diabetes mellitus typ 1 (DM1) som är den vanligaste typen 
hos barn (Tiberg, 2015). DM1 är en autoimmun sjukdom som orsakas av att kroppens eget 
immunförsvar attackerar betacellerna, som produceras i de Langerhanska öarna i 
bukspottskörteln, och förstör dem (Braun & Anderson, 2012). Etiologin bakom sjukdomen är 
inte helt klarlagd även om patofysiologin är väl utforskad. Forskning visar på olika 
riskfaktorer så som gener och ärftlighet, miljömässiga faktorer och virusinfektioner. Vuxna 
och äldre kan få sjukdomen men främst drabbas barn och ungdomar (Diabetesportalen, 
2019). 
 

1.1.1 Kortsiktiga komplikationer 
Kortsiktiga komplikationer till DM1 uppkommer snabbt och beror på hypoglykemi eller 
hyperglykemi (Braun & Anderson, 2012). Rädslan av att drabbas av hypoglykemi kan leda 
till försämrad livskvalité på grund av ångest och oro att bli ‘’hypo’’ och att personen inte har 
tillit till att andra kan ge rätt vård (Cai et al., 2017). Hypoglykemi kan uppstå om personen 
tagit för mycket insulin, otillräckligt födointag, kräkningar eller ökad kroppsansträngning 
(Braun & Anderson, 2012). Hyperglykemi uppstår på grund av brist på insulin eller 
otillräcklig diabetesbehandling. Både hypoglykemi och hyperglykemi är allvarliga tillstånd 
som kan leda till medvetandesänkning och kan bli livshotande (Ericson & Ericson, 2012). 
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1.1.2 Långsiktiga komplikationer 
Långsiktiga komplikationer till DM1 som kan uppstå senare i livet beror på att blodkärlen 
skadas när kroppen är under hyperglykemi en längre tid. De större kärlen kan bli 
åderförkalkade vilket kan leda till sjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Kärlen i 
de perifera delarna kan också bli förträngda vilket medför en sämre blodcirkulation med risk 
för blodproppar och svårläkta sår framförallt på ben och fötter som i värsta fall kan leda till 
amputation. Skador på de mindre kärlen kan visa sig genom skador på kärlen i ögats näthinna 
och på kärlen i njurarna. Desto oftare blodsockernivån tillåts vara hög desto större risk för 
skador medför det (Ericson & Ericson, 2012). 
 

1.1.3 Behandling 
Vid DM1 behöver insulin tillföras utifrån för att efterlikna det som kroppen annars reglerar 
automatiskt. Det gör att personen kan leva på liknande sätt som de gjorde innan sin diagnos. 
Kosten är en viktig del i behandlingen då den hjälper till att hålla blodsockernivåerna på en 
jämnare nivå. Individen som drabbats av DM1 får träffa en dietist som lär hen att balansera 
kosten med insulinintaget. Fysisk aktivitet är också en viktig komponent i behandlingen som 
gör att kroppen blir mer insulinkänslig och därför krävs inte lika mycket insulin för att ta upp 
glukos i blodet (Tiberg, 2015). 
 

1.2 Barns utveckling 

Enligt FN:s barnkonvention räknas alla individer under 18 år som barn (Unicef, u.å). Till en 
början är barnet i stort behov av vuxna och det är föräldrarna eller vårdnadshavares uppgift 
att se till att barnets fysiska och psykiska behov är tillfredsställda (BRIS, u.å.). När barnet 
befinner sig runt sex år ökar självständigheten successivt. Vardagen kretsar kring kompisar 
och att leka och umgås i grupp. En av de största rädslorna i den här åldern är att hamna 
utanför eller att vara mobbad. Om det skulle inträffa bidrar det ofta till psykisk ohälsa hos 
barnet (Broberg, 2015). Vid nioårsåldern ökar medvetenheten om sig själv och sin familj och 
barnet jämför sig ofta med andra jämnåriga och deras familjer. I och med att barnet jämför sig 
med andra skapas en mer realistiskt självbild och barnet blir känsligare och orolig för att vara 
annorlunda (Broberg, 2015). I tonåren börjar barnet skapa sig en egen identitet och provar på 
att vara vuxen. Barnen i de äldre åldrarna vill vara med och diskutera saker som rör familjen 
för att känna sig delaktig och få mer ansvar (Magnusson-Österberg, 2019). 
 

1.3 Barn med kronisk sjukdom 

Kroniska sjukdomar innebär en stor påverkan på individen och tillståndet är starkt associerat 
med känslo-, beteende- och utvecklingsmässiga problem. Barn med kronisk sjukdom 
upplever att de inte har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter i skolan eller med vänner på 
grund av sitt hälsotillstånd. För att barn, som lever med en obotlig sjukdom, ska kunna 
uppleva en normal vardag bör huvudmålet vara att upptäcka problem och minska 
konsekvenserna för hälsotillståndet (Petersson, Huus, Åkesson & Enskär, 2016). 
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1.4 När barnet får diagnosen diabetes mellitus typ 1 

När barn kommer i kontakt med sjukvården har de ofta många frågor. De vill veta hur 
behandlingarna går till, hur rummet kommer se ut, vilka som kommer vara med och vad de 
olika instrumenten gör. Den viktigaste frågan barn har när de möter sjukvården är om det 
kommer göra ont (Bray, Appleton & Sharpe, 2019). 
 

1.4.1 Sjukvårdens tillvägagångssätt 
När ett barn får diagnosen DM1 påverkas livet i stor utsträckning och det blir en omställning 
för både barnet och dennes familj. I Sverige blir barnet med föräldrar inlagda, enligt 
nationella riktlinjer, på en avdelning under en till två veckor där ett multiprofessionellt 
diabetesteam går igenom grundläggande behandlingar. Diabetesteamet informerar om kosten 
och hur den påverkar blodsockernivåerna, hur blodsockret mäts, hur insulinet ska tas och 
vilken verkan det har (Jönsson, Hallström & Lundqvist, 2010). Sjuksköterskan börjar 
introducera barnet för det praktiska runt sjukdomen som att använda glukosmätaren och 
insulinpennan. Sedan får barnet själv prova att använda dessa på till exempel ett gosedjur 
(Tiberg, 2015). 
 

1.4.2 Barns tankar och känslor 
Barnen beskriver mycket oro under den första tiden på sjukhuset efter de fått sin diagnos och 
de har svårt att förstå att sjukdomen är kronisk (Ekra & Gjengedal, 2012). Det är något som 
även Wennick och Hallström (2006) belyser. Barn är ofta rädda när de får sin diagnos 
eftersom de inte vet vad diabetes är och vad som kommer att ske på sjukhuset. Ekra och 
Gjengedal (2012) skriver att det finns olika uppfattningar om vad sjukdomen innebär. En del 
barn hade hört att man kunde dö och var rädda medan andra oroade sig för sprutorna och över 
vad de kunde äta och inte. Viera de Sousa Borges, Garcia Lira Neto, Martins Falcão, Pereira 
da Silva och Freire de Freitas (2016) har funnit att barn känner sorg och ilska på grund av 
brist på kunskap om DM1 och att sjukdomen kommer att vara med dem och påverka dem 
genom hela livet. 
 

1.4.3 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan börjar med att undersöka hur mycket kunskap barnet och familjen har om 
sjukdomen sedan tidigare för att få en uppfattning om vilken information de behöver. Under 
sjukhusvistelsen fokuserar sjuksköterskan på blodsockermätningen och hur den går till men 
betonar även att barnets psykosociala del inte får ignoreras. Sjuksköterskan utgår från barnet 
tillsammans med familjen när de pratar om sjukdomen, behandlingen och livsstilen (Dos 
Santos Pennafort, Newle Sousa Silva & Veraci Oliveira Queiroz, 2014). Jönsson, Hallström 
och Lundqvist (2010) poängterar att det är av vikt att göra hela familjen delaktig i 
undervisningen om diabetes för att kunna lätta på oron och rädslan över sjukdomen. Dos 
Santos Pennafort et al. (2014) påpekar att sjuksköterskan vill att barnet själv ska förstå och 
kunna hantera blodsockermätaren och insulinet i den utsträckning det går och efter det ska 
föräldrarna kunna stötta och hjälpa till i behandlingen hemma. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på barnets perspektiv av att 
leva med DM1. Med vårdvetenskap menas att vården ska bedrivas med anledning att stärka 
och stödja hälsan hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Arman (2015) beskriver att 
vårdvetenskap har som syfte att ge ny kunskap och bidra med nya idéer till vården för att 
utveckla och förbättra vårdandet oavsett profession. 
 

2.1 Livsvärld 
Livsvärlden involverar allt som rör patienten, dennes hälsa och välbefinnande men även 
dennes sjukdom och lidande. I livsvärlden speglas vardagen hos individen med små och stora 
livsprojekt och vad som gör att personen mår bra även om denne lider av sjukdom. En vård 
kan inte bedrivas utan att vårdaren har kunskap och förmåga att se en persons livsvärld. För 
att hjälpa en individ som är sjuk måste sjuksköterskan ha kunskap om sjukdomen och dess 
påverkan på patientens vardag. Sjuksköterskan behöver även kunna förstå patientens 
livsvärld för att hjälpa patienten att förbättra relationen mellan sårbarhet och frihet (Dahlberg 
& Segesten, 2010). När en person befinner sig i vardagen reflekteras det inte alltid över vad 
denne upplever utan det tas ofta för givet att det är på ett visst sätt. Med sjukdom kan 
livsvärlden förändras och det som förut tagits för givet kan istället bli tydligare för personen 
och upplevas som ett hinder i vardagen (Ekebergh, 2012). Att drabbas av en kronisk sjukdom 
som DM1 påverkar inte enbart barnet med sjukdomen utan även människorna runtomkring. 
Livsvärlden behöver beaktas för att finna det som stöttar och hindrar barnet i sin sjukdom. 
 

2.2 Lidande 

Lidande är unikt och att lida är något naturligt. Det är något alla möter, både andras lidande 
och det egna lidandet. Lidande kan betraktas som nedbrytande och svårt men även som en 
prövning till personlig utveckling. Orsaker till lidande kan vara många och det kan visa sig i 
olika sammanhang (Arman, 2015). För ett barn som drabbats av en kronisk sjukdom kan 
lidande uppstå i direkt relation till sjukdomen och handla om dess symtom, behandlingar och 
de begränsningar som sjukdomen kan medföra. Det kan även handla om att utmaningar som 
upplevts av individen sedan tidigare byggs på av ytterligare svårigheter som kommer med 
sjukdomen (Arman, 2015). Barn utvecklas hela tiden och växer både fysiskt och psykiskt och 
det i sig kan vara utmanande för barnet. Eftersom DM1 är en sjukdom som kräver förändring 
i livet kan det bidra till ytterligare utmaningar i vardagen. Människan som lider känner sig 
övergiven och att sjukdomen är en fiende mot dennes kropp. Lidande kan upplevas som att 
sjukdomen tar över och att man förlorat sin frihet (Lindwall, 2017). Lidande kan lindras 
genom att andra stöttar personen som lider (Arman, 2015). Genom att uppmärksamma 
orsakerna till lidande kan barnet få hjälp att lindra det. 
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2.3 Välbefinnande 

Välbefinnande definieras som upplevelsen av att må väl. Att ha det gott ställt och vara frisk 
innebär inte att personen automatiskt upplever välbefinnande. Likväl kan en person med 
kronisk sjukdom känna välbefinnande trots sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Många som upplever ohälsa lär sig att prioritera om i livet och uppskatta andra saker än förut. 
Personen behöver utforska sig själv för att finna det hen upplever som ohälsa och det som 
bidrar till välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är något som även vården kan 
hjälpa till med genom att bjuda in personen och göra denne delaktig i sina hälso- och 
vårdprocesser. För att kunna stärka barnets livskraft och bidra till att denne klarar av att leva 
med DM1 är det av betydelse att identifiera det som gör att barnet upplever välbefinnande 
trots sin sjukdom. Genom att vårdandet fokuserar på det som barnet upplever som 
meningsfullt och glädjeskapande kan det stärka personens självkänsla (Dahlberg & Segesten, 
2010). När barnet känner kontroll över situationen kan en tillit byggas upp till sig själv och 
till sin kropp vilket gör att livskraften och välbefinnandet kan stärkas (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 

3 PROBLEMFORMULERING 
 
DM1 är en sjukdom som kräver ständig behandling i form av insulin och en god kosthållning. 
Personen som drabbats behöver kontrollera sitt blodsocker och tillföra insulin för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå. Om det inte efterföljs kan komplikationer snabbt uppstå och bli 
allvarliga. Sjukdomen ger även en ökad risk för att på längre sikt drabbas av andra allvarliga 
sjukdomar. Att drabbas av DM1 som barn kan sätta livet på kant då sjukdomen tvingas bli en 
del av barnets liv. Risken att känna sig annorlunda ökar eftersom sjukdomen innebär 
förändringar i vardagen som friska barn inte behöver tänka på. Då det inte går att bota 
sjukdomen krävs ett stort ansvar både hos barnet och dess familj men även hos sjukvården för 
att barnet ska uppleva en god hälsa. Sjuksköterskan har i uppgift att få barnet att känna sig 
delaktig i sin egen vård och att involvera både barnet och familjen i undervisningen kring 
sjukdomen. Sjuksköterskan behöver möta barnet på dennes nivå och utforska livsvärlden för 
att få kunskap om vad det är som gör att barnet upplever välbefinnande eller lidande. Därför 
är det viktigt att ta reda på hur barnet uppfattar och påverkas av sin diabetes för att kunna 
hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att hjälpa och stötta barn. 
 

4 SYFTE 
 

Syftet var att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. 
 

5 METOD 
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5.1 Design 

Litteraturstudien baseras på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Studien utgick från en 
kvalitativ metod med induktiv ansats. Metoden används för att tolka, förstå och beskriva 
upplevelser och erfarenheter av ett fenomen som studeras (Forsberg & Wengström, 2016). 
Författarna har valt att utgå från induktiv ansats som innebär att man går från delarna av ett 
fenomen för att skapa sig en helhet, en ny förståelse om fenomenet (Kristensson, 2014). 
 

5.2 Urval 

Inklusionskriterierna för studien var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod, 
“peer reviewed”, årsintervall 2009-2019 samt skrivna på svenska, engelska eller översatta till 
engelska. Artiklarna var inte begränsade till något specifikt land och skulle inkludera diabetes 
mellitus typ 1 och barn under 18 år. Artiklar som inkluderade multisjuka barn eller var 
review-artiklar exkluderades. 
 

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed som är databaser med 
vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad (Karlsson, 2012). Sökorden som användes 
var diabetes mellitus type 1, diabetes type 1, life experiences, child, adolescence, attitude to 
illness, emotions, diabetes patients, psychological stress och self care. De kombinerades på 
olika sätt med hjälp av AND och OR (bilaga 1). Sökorden valdes då de var lämpliga för att 
svara på syftet samt passande söktermer enligt databaserna som användes. Urvalet utgick från 
inklusionskriterierna och granskades genom att titel och abstrakt lästes på de artiklar som 
framkom genom sökningen för att bedöma om de var relevanta för studien. 
 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Totalt valdes 19 artiklar ut, samtliga artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad 
granskningsmall (bilaga 3) utifrån Forsberg och Wengström (2016). Modifieringen innebär 
att frågor omformulerats, för att kunna besvaras med Ja eller Nej, utan att innebörden av 
frågan ändrats. Fråga 7 har lagts till av författarna för att kunna besvara om artiklarna följer 
etiska riktlinjer. Frågor som besvarades med Ja fick en poäng och frågor som besvarades med 
Nej eller Ej tillämpbar fick noll poäng. Utifrån poäng beräknades kvalitetsnivån ut i procent. 
De artiklar som erhöll 76 procent eller mer blev bedömda att vara av hög kvalitet, de artiklar 
som hade mellan 65 - 75 procent blev bedömda att vara av medel kvalitet. De artiklar som 
erhöll 64 procent eller lägre ansågs vara av låg kvalitet och exkluderades från studien. Totalt 
valdes en artikel med medel kvalitet och nio artiklar med hög kvalitet ut (bilaga 2). Nio 
artiklar exkluderades efter att de kvalitetsgranskats då de erhöll låg kvalitet. 
 

5.5 Analys  
Analysprocessen utgick från Evans (2002) analysmetod. Resultatet i de valda artiklarna lästes 
individuellt av författarna för att få en helhetsbild av innehållet och sedan igen för att 
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identifiera nyckelfynd som stämde överens med studiens syfte. Nyckelfynden skrevs ned av 
författarna var för sig och sedan jämfördes och diskuterades nyckelfynden med varandra. 
Enligt Evans (2002) gör detta att studiens resultat reduceras till deras nyckelkomponenter. 
Totalt identifierades 93 nyckelfynd som svarade väl an på studiens syfte. Dessa skrevs ned i 
en kolumn som döptes till “Nyckelfynd” (Tabell 1). För att underlätta analysen fick artiklarna 
nummer som även nyckelfynden märktes med för att kunna urskilja vilken artikel de kom 
ifrån. Nyckelfynden grupperades i likheter och skillnader för att sedan kategoriseras i 
nyckelfyndens likheter. Genom likheterna framkom förklarande teman som skrevs ned och 
döptes till “Tema” (Tabell 1). För att gradvis förfina förståelsen av fenomenet urskiljdes 
subteman (Evans, 2002). Likheter inom varje tema identifierades och grupperades och döptes 
till “Subtema” (Tabell 1). Analysen granskades genom att teman och subteman på nytt lästes 
och tolkades av författarna för att finna en överensstämmelse eller motsägelse mellan 
nyckelfynd, teman och subteman.  
 
Evans (2002) analysmetod syftar till att skapa en beskrivning av fenomenet som studerats. 
Genom att ge korrekta beskrivningar av resultatet från originalartiklarna kontrolleras 
tillförlitligheten av det nya resultatet. Under varje tema skrevs en sammanfattning om 
subteman som hade urskilts. Nyckelfynden skrevs ut i löpande text och nummerna de var 
märkta med byttes ut mot referenser till originalartikeln. För att styrka och fördjupa 
förståelsen av barns upplevelser att leva med DM1 användes citat från originalartiklarna 
under varje tema och subtema. 
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema från analysen. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Kamrater och skolan uppfattade barnen som 
avvikande och vissa beskrev sig som olika jämfört 
med sina klasskamrater. 

Att känna sig 
annorlunda 

Utanförskap 

Utmaningarna att testa blodsockret och administrera 
insulin gjorde att deltagarna kände sig annorlunda 
från sina vänner eller ensamma. 

För att inte känna sig annorlunda erkände några av 
barnen och ungdomarna att de inte alltid håller sig till 
deras kostschema. 

Viljan att passa 
in 

En del barn tog nästan inget insulin alls när de var ute 
och umgicks med vänner för att de ville passa in 
bland kompisarna.  

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Samtliga artiklar som valts ut till litteraturstudien har följt etiska riktlinjer enligt 
Helsingforsdeklarationen som anger att man ska ha fått tillstånd från etisk kommitté att utföra 
sin forskning samt följer informationskrav, samtyckeskrav, sekretess och 
konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vid en studie där 
man studerar människor ska deltagarna få information om studien samt syftet för studien. 
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Samtyckeskrav innebär att forskaren gett information att deltagandet är frivilligt samt fått 
samtycke från deltagarna att de är införstådda om deras fria vilja samt självbestämmande. 
Bedöms deltagaren inte kunna ge samtycke ska forskaren få samtycke från en juridisk 
behörig representant, dock ska ett godkännande ges från deltagaren. I studien har det beaktats 
genom att författarna försäkrat att i de fall som samtycke givits av en juridisk behörig 
representant har även barnet gett sitt godkännande till att delta. Sekretess och 
konfidentialitetskrav innebär att skydda deltagarna och deras integritet genom att 
anonymisera deltagarna i studien samt att insamlad data förvaras säkert så endast behöriga 
personer har tillgång till den. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas 
till forskningsändamål (Helsingforsdeklarationen, 2018). En modifierad granskningsmall 
(bilaga 3) användes för att bedöma artiklarnas kvalitet genom att granska trovärdigheten och 
risken för bias samt om de uppfyllde etiska krav. 
 

5.7 Förförståelse 
Författarna till litteraturstudien studerar på sjuksköterskeprogrammet och har grundläggande 
kunskap angående symtom och behandling vid DM1. Förförståelse är den kunskap varje 
individ har sen tidigare om ett fenomen. Det är något alla har medvetet eller omedvetet 
(Ekebergh, 2015). Författarna diskuterade sin förförståelse om ämnet innan datainsamlingen 
och analysen gjordes. De klargjorde sin egna förförståelse och återgav den för varandra. Detta 
för att författarnas tidigare kunskap skulle medvetandegöras, tydliggöras och begränsa dess 
påverkan på resultatet. Under arbetets gång har författarna påpekat förförståelsen till varandra 
för att hålla sig så objektiva som möjligt. 
 

6 RESULTAT 
 
I analysen framkom tre teman och sju subteman (Tabell 2) med grund i litteraturstudiens 
syfte att beskriva barns upplevelser att leva med DM1. Teman som togs fram var att känna 
sig annorlunda, behov av socialt stöd och hantera sjukdomen. Subteman som framkom 
presenteras under respektive tema.  
 
Tabell 2. Tema och Subtema 

Tema Subtema 

Att känna sig annorlunda Utanförskap 

Viljan att passa in 

Behov av socialt stöd Föräldrarnas betydelse 

Vännernas betydelse 

Hantera sjukdomen Rädsla och oro 

Begränsningar 
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Acceptans 

 

6.1 Att känna sig annorlunda 

Från temat ”Att känna sig annorlunda” framkom två subteman; ”Utanförskap” och ”Viljan att 
passa in”. Något som nästan alla barnen nämnde var rädslan för att inte passa in och hamna 
utanför bland sina vänner och skolkamrater. DM1 gjorde att andra såg dem som annorlunda 
eller ömtåliga eftersom de hade en kronisk sjukdom och människor omkring barnet förstod 
inte innebörden av det. 
 

6.1.1 Utanförskap 
Barnen ville inte att DM1 skulle styra deras liv och det svåraste med sjukdomen var att känna 
sig annorlunda. Att leka med andra betydde mycket, dock gjorde okunskapen om DM1 hos 
andra att barnen blev behandlade annorlunda jämfört med friska barn i samma ålder. Det gav 
upphov till att barnen inte kände sig ”normala” och hamnade utanför. Barnen kände sig 
osäkra när personer runt omkring såg dem som annorlunda och det ledde till att de själva tog 
avstånd och beskrev det som svårt att få vänner (Elissa, Bratt, Axelsson, Khatib, 
Sparud-Lundin, 2017; Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013; Rankin et al., 2018; 
Sparapani, Jacob & Nascimento, 2015). ”Feeling different was one of the main difficulties … 
” (Elissa et al., 2017, s.18). 
 
En ytterligare faktor till att barnen upplevde det svårt med relationer till vänner var att de 
behövde lämna aktiviteter för att kontrollera sitt blodsocker eller administrera insulin. Det 
gjorde att barnen kände sig utanför (Freeborn et al., 2013). Många upplevde rädsla över att bli 
retade för sin sjukdom, det resulterade i lågt självförtroende vilket i sin tur skapade ångest 
(Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 2009). Barnen kände sig ensamma och upplevde att 
det hade varit lättare om de hade en vän eller ett syskon som också hade DM1 (Babler & 
Strickland, 2016; Freeborn et al., 2013). 
 

6.1.2 Viljan att passa in 

En del av barnen upplevde frustration över att bli särbehandlade av personer runt omkring 
dem. De kände sig som vanligt även om de drabbats av DM1 och ville bli sedda och 
behandlade som det. Barnen ville inte berätta att de hade DM1 eftersom de trodde att om de 
berättade för andra skulle det ge negativa effekter för dem (Elissa et al., 2017). ”They 
assumed that revealing diabetes could have negative consequences …. such as being treated 
or viewed differently … ” (Elissa., et al, 2017, s.19). 
 
Viljan att passa in hos vänner var i många fall viktigare än att följa behandlingen trots den 
stora risken för komplikationer. Barnen uttryckte rädsla över att sjukdomen skulle visa sig 
fysiskt i sociala sammanhang (Marshall et al., 2009). När barnen utförde sin egenvård 
offentligt upplevde de att andra tittade konstigt på dem (Elissa., et al, 2017; Sparapani et al., 
2015; Spencer, Cooper & Milton, 2013). ”To avoid feeling different … they never stuck to 
their diet regimen.” (Elissa., et al, 2017, s.19). 
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6.2 Behov av socialt stöd 

Från temat ”Behov av socialt stöd” framkom två subteman; ”Föräldrarnas betydelse” och 
”Vännernas betydelse”. Behovet av socialt stöd var avgörande för att barnen skulle känna sig 
trygga i sin sjukdom. När de upplevde stöttning och förståelse från föräldrar och vänner 
bidrog det till positiva upplevelser och en stärkt självkänsla. I de fall barnen inte upplevde 
något socialt stöd uppstod istället en känsla av osäkerhet. 
 

6.2.1 Föräldrarnas betydelse 
För barnet med DM1 hade föräldrarna en stor betydelse. Föräldrarna kunde reagera och agera 
på olika sätt i situationer men gemensamt för barnen var att de alla påverkades av 
föräldrarnas sätt att förhålla sig till sjukdomen (Babler & Strickland, 2016; Ersig, Tsalikian, 
Coffey & Williams, 2016; Spencer et al., 2013).  
När föräldrarna oroade sig över om barnets blodsocker var högt eller lågt upplevde barnen att 
föräldrarna var tjatiga och att allt kretsade kring sjukdomen. Barnen upplevde att det blev 
svårare att hantera sjukdomen och att föräldrarna tog över för stor del (Babler & Strickland, 
2016; Spencer et al., 2013). Majoriteten av barnen hade föräldrarna som stöttepelare och 
vände sig till dem när de hade frågor om sjukdomen och behövde vägledning. Med tiden 
samlade barnen på sig erfarenheter och kunskaper om DM1 och det stärkte dem i tron om att 
de kunde hantera sjukdomen på egen hand. Trots det kände barnen ändå en trygghet i att 
föräldrarna var närvarande och tillgängliga (Ersig et al., 2016; Marshall et al., 2009). 
”Children identified transition as ”moving on”, becoming independent in their choices and 
decisions and appreciate the challenge to their relationships with their parents.” (Marshall et 
al., 2009, s.1705). 
 
Att inte ha föräldrarna nära var något de äldre barnen reflekterade över. De hade tankar på att 
flytta hemifrån men var splittrade eftersom det gjorde att föräldrarna inte var lika 
lättillgängliga och de endast hade sig själva att förlita sig på (Ersig et al., 2016; Marshall et 
al., 2009). ”However, teens expressed concerns about losing access to readily available 
parental input and future support for diabetes management decisions.” (Ersig et al., 2016, 
s.392). 
 

6.2.2 Vännernas betydelse 
DM1 bidrog till att förhållandet mellan barnet och dennes vänner och skolkamrater 
förändrades. En del barn med DM1 upplevde att jämnåriga runt omkring dem inte hade 
tillräcklig förståelse om sjukdomen och det gjorde dem besvikna och frustrerade. Barnen blev 
ifrågasatta varför de var tvungna att äta något sött under lektionerna eller varför de behövde 
gå ifrån aktiviteter på rasterna för att kontrollera sitt blodsocker (Rankin et al., 2018). En del 
barn försökte informera sina skolkamrater och vänner om DM1 för att de inte skulle behöva 
försvara sina rutiner och sin egenvård. Effekten blev inte alltid som barnen hade hoppats på 
och många upplevde att det skapade fler frågor och gav oönskad uppmärksamhet istället för 
att bidra till ökad förståelse (Rankin., et al, 2018). ”Children also reported how many of their 
friends and peers had little or no understanding … ” (Rankin., et al, 2018, s.872). 
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Det fanns barn som uttryckte motsatsen. Efter att de informerat skolkamrater fick de ett 
positivt stöd som hjälpte dem att hantera sjukdomen när de inte var hemma (Babler & 
Strickland, 2016; Rankin., et al, 2018). Vänner visade intresse för sjukdomen och de lärde sig 
identifiera när barnet med DM1 hade högt eller lågt blodsocker. Det gjorde att barnen blev 
uppmuntrade till att sköta sin egenvård och kände sig trygga med vänner och skolkamrater 
som visste symtom till tillstånd som hypoglykemi och hur det hanteras (Freeborn et al., 2013; 
Rankin., et al, 2018). ”Having someone available nearby to help with low blood glucose is 
also important.” (Freeborn et al., 2013, s.1893). 
 

6.3 Hantera sjukdomen 

Från temat ”Hantera sjukdomen” framkom tre subteman; ”Rädsla och oro”, ”Begränsningar” 
och “Acceptans”. Att drabbas av en kronisk sjukdom ledde till nya utmaningar och känslor 
som barnen inte erfarit förut. DM1 innebar en förändrad livsstil som ibland var svår att 
anpassa sig till och kunde upplevas som orättvis. Kunskapen om sjukdomen varierade bland 
barnen och var en av källorna till negativa upplevelser. När barnen förstod sjukdomen och 
vad den innebar för dem kunde de acceptera den. 
 

6.3.1 Rädsla och oro 
Barnen uttryckte liten förståelse om sjukdomen och upplevde rädsla eller skam över den, de 
undvek att ställa frågor och berätta om sjukdomen till och med när de själva inte förstod 
(Sparapani et al., 2015). En stor del av den rädsla och oro barnen kände i relation till DM1 
var starkt förknippat med blodsockernivåerna i kroppen (Ersig et al., 2016; Freeborn et al., 
2013; Koller, Khan & Barrett, 2015). ”Teens expressed concern about ineffective 
self-management and its potential effects on control of blood sugars and symptoms” (Ersig et 
al., 2016, s.392). Barnen tyckte det var svårt att känna av och tolka symtom när de drabbades 
av högt eller lågt blodsocker. Bristen på kunskap gav barnen känslan av att inte ha kontroll 
över sjukdomen och det framkallade oroliga känslor (Ersig et al., 2016; Freeborn et al., 2013; 
Koller, Khan & Barrett, 2015). 
 
Kortsiktiga komplikationer upplevdes av barnen som traumatiska och rädslan att drabbas 
gjorde att barnet undvek vissa aktiviteter som denne annars tyckte om att göra. En del av 
barnen hade även svårt att sova eftersom de oroade sig över att komplikationer skulle uppstå 
när de sov (Ersig et al., 2016; Moura da Cruz, de Lima Silva, Batista de Souza, Lima da 
Nóbrega, da Silva Reichert, Marques & Collet, 2018; Sparapani et al., 2015). ”Conversely, 
hyperglycemia was considered a traumatic event that led to a reconsideration of life-style 
habits” (Moura da Cruz et al., 2018, s.133). Även långsiktiga komplikationer oroade barnen. 
Kunskapen kring orsakerna till komplikationerna var blandad men de flesta barnen var 
medvetna om följdsjukdomar som kan uppstå (Koller, Khan & Barrett, 2015; Sparapani et al., 
2015). 
 
Förutom komplikationer uttryckte några barn oro över att kontrollera blodsockret och 
administrera insulin eftersom det innebar hantering av nålar och att sticka sig själv. Smärtan 
och osäkerheten kring att göra fel framkallade rädsla och gjorde att barnet inte ville utföra 
behandlingen på egen hand (Koller, Khan & Barrett, 2015; Sparapani et al., 2015). ”Children 
reported that the contact with needles and pricks causes fear, insecurity and pain, and affects 
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their ability to independently and correctly monitor blood sugar and self-administer insulin.” 
(Sparapani et al., 2015, s.19). 
 

6.3.2 Begränsningar 
Många av barnen uttryckte att de inte kunde leva som de ville på grund av DM1. De beskrev 
en inre kamp över att vilja hantera sjukdomen korrekt och att göra och äta vad de kände för 
(Spencer et al., 2013). En av begränsningarna de upplevde handlade om kosten. Att inte 
kunna äta socker men samtidigt behöva se skolkamrater och syskon göra det var en utmaning 
för barnet och även om de vande sig vid det gav det upphov till negativa känslor (Koller, 
Khan & Barrett, 2015; Moura da Cruz et al., 2018; Sparapani et al., 2015). ”Although many 
participants had become accustomed to their changes in lifestyle, dietary restrictions were 
still a source of frustration and anger.” (Koller, Khan & Barrett, 2015, s.271). 
 
Barnen kände en förlust av frihet och ilska över att inte kunna göra sådant som andra barn 
gjorde (Freeborn et al., 2013; Marshall et al., 2009). På rasten kunde de inte springa ut och 
börja leka direkt utan behövde först kontrollera sitt blodsocker. Liknande känslor uppstod när 
det bjöds på lunch eller fika och barnen inte kunde börja äta direkt utan först behövde 
kontrollera sitt blodsocker eller administrera insulin (Freeborn et al., 2013; Marshall et al., 
2009). ”Missing recess was a typical complaint among participants, as were other situations 
when time required to test blood glucose and administer insulin interfered with activities.” 
(Freeborn et al., 2013, s.1894).  
 

6.3.3 Acceptans 
Det var lättare för barnet att acceptera sin sjukdom om de diagnostiserats vid tidig ålder och 
inte kom ihåg ett liv utan DM1. Barn som diagnostiserats senare i livet hade svårare att 
acceptera DM1 då de haft ett liv utan sjukdomen att jämföra med (Spencer et al., 2013). För 
att barnen skulle se DM1 som en del i vardagen behövde de förstå att sjukdomen var för alltid 
och acceptera det samtidigt som de behövde inneha kunskap om vad sjukdomen innebär för 
dem. När barnen började förstå innebörden av sjukdomen och hade kunskap om den ökade 
självförtroendet (Moura da Cruz et al., 2018; Babler & Strickland, 2016). ”Adolescents gain 
an understanding of how to care for themselves and develop confidence to stay on track and 
keep their BG balanced.” (Babler & Strickland, 2016, s.125). Det gjorde att de lättare 
hanterade sjukdomen och prioriterade den istället för att försöka passa in hos vännerna. 
Barnen kände att sjukdomen var en del av dem och det gjorde att de inte kände sig 
annorlunda (Moura da Cruz et al., 2018, s.132-133; Babler & Strickland, 2016).  
 
Barnen tyckte att med kunskap hade de mer kontroll över sjukdomen och sitt liv. Det 
resulterade i att DM1 tog upp mindre energi och mindre plats i vardagen och gav en känsla av 
frihet (Koller, Khan & Barrett, 2015). ”Some described being in control of their diabetes and 
feeling empowered ... ”. (Koller, Khan & Barrett, 2015, s. 270). 
 

7 DISKUSSION 
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Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser att leva med diabetes mellitus typ 1. I 
resultatet framkommer det att de största utmaningarna som barnen upplever i samband med 
sjukdomen är att de i många fall ses som annorlunda av andra och även av sig själva. Den 
anpassning och de livsstilsförändringar som sjukdomen kräver rör oftast kosten och 
aktiviteter och det upplevs som utmanande för barnen att leva upp till. Stöd från familj och 
vänner är avgörande och gör att barnen kan känna välbefinnande och klarar av att hantera 
sjukdomen i större utsträckning. Desto mer kunskap barnen får om sjukdomen desto bättre 
självförtroende ger det och desto lättare blir det för dem att acceptera DM1 som en del i deras 
vardagliga liv.  
 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes var kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Metoden är 
lämplig i förhållande till syftet som var att beskriva upplevelser som är något subjektivt 
(Forsberg & Wengström, 2016). I litteraturstudien utgick författarna från redan insamlad data 
i form av kvalitativa vetenskapliga artiklar. En annan lämplig metod hade varit att utföra en 
intervjustudie men då en sårbar grupp valts att studeras fanns risk att 
etikprövningsmyndigheten skulle ansett att författarna inte besitter den erfarenhet och 
kompetens som denna typ av studie skulle kräva. På grund av den sårbara gruppen och att det 
redan fanns mycket material om ämnet bedömde författarna att en litteraturstudie var den 
lämpligaste metoden. En styrka med att göra en litteraturstudie är, enligt Kristensson (2014), 
att den sammanställer information från flera vetenskapliga artiklar och underlättar för läsaren 
att få en samlad bild över vad forskningen säger. Dock tas inte all forskning inom området 
med i studien vilket kan anses som en svaghet. Bristen på systematik och heltäckning kan ge 
negativ inverkan på trovärdigheten och överförbarheten. Eftersom studien enbart inkluderar 
kvalitativa artiklar som tydligt beskriver barns upplevelser ger det en trovärdig bild av barns 
erfarenheter. 
 
Inklusion och exklusionskriterierna till studien har följts och urvalet som framkom utifrån 
dessa var lämpligt i förhållande till syftet. Inklusionskriterierna gjorde att sökningen gav 
artiklar ur ett brett perspektiv eftersom det inte inriktar sig på ett specifikt land eller etnisk 
grupp. Att reducera sökningen av artiklarna till tio år gör att studien innehåller relevant och 
pålitligt material (Wallengren & Henricson, 2012). Författarna valde att inte begränsa 
sökningen till ett specifikt land, etnicitet eller kön eftersom det ger ett bredare perspektiv till 
studien. Det tillsammans med årsintervallet gör att överförbarheten ökar eftersom resultatet 
grundar sig på barns upplevelser från olika delar av världen (Wallengren & Henricson, 2012, 
s.488). Artiklar som är skrivna på svenska, engelska och översatta till engelska inkluderades 
eftersom det är språk författarna behärskar, vissa språkbegränsningar kan dock påverkat 
pålitligheten. Svaghet med att endast inkludera artiklar på svenska och engelska kan vara att 
relevanta artiklar som är skrivna på andra språk exkluderats. Artiklar som inkluderar 
multisjuka barn exkluderades eftersom deras upplevelser kan påverkas av andra sjukdomar än 
enbart DM1 vilket hade minskat trovärdigheten på resultatet i förhållande till syftet. 
 
I de utvalda artiklarna benämns barn med termer som barn, ungdomar, tonåringar och unga 
vuxna. Författarna har valt att i denna studie definiera personer upp till 18 år som barn. I 
urvalet har artiklar inkluderats som behandlar både barnens och föräldrarnas perspektiv 
eftersom många artiklar beskriver både barns och föräldrars upplevelser. Artiklar med denna 
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karaktär har endast använts där det tydligt går att utläsa vad som handlar om barnens 
upplevelser vilket stärker trovärdigheten. 
 
Cinahl och PubMed är båda vetenskapliga databaser som innehåller vetenskapliga artiklar 
inom området omvårdnad (Karlsson, 2012). Författarna har använt databaserna förut men har 
en begränsad kunskap inom området vilket Wallengren och Henricson (2012) poängterar kan 
försvaga pålitligheten. På grund av det tog författarna hjälp av kontaktbibliotekarien för att få 
en bättre förståelse hur databaserna används vilket ökar pålitligheten eftersom risken för att 
använda databaserna fel minskade. Författarna använde både avancerad sökning och 
fritextsökning. Avancerad sökning användes i form av ämnesord. I Cinahl användes Cinahl 
Headings och i Pubmed Medical Subject Headings (MeSH) (Karlsson, 2012). Ämnesorden 
gav bättre sökträffar med relevans för studiens syfte. Med hjälp av fritextsökningen gav det 
en bredd på sökningen och det framkom fler sökträffar vilket minskade risken att missa 
relevant material. Under datainsamlingen framkom det artiklar med relevant abstract där 
författarna saknade fulltext åtkomst eller var på annat språk utan en översatt version. Detta 
kan ses som en svaghet då eventuella relevanta artiklar inte togs med. Datainsamlingen är 
detaljerat beskriven under metodavsnittet både med löpande text och i bilaga med sökschema 
vilket stärker studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
För att bedöma kvaliteten på de artiklar som valts ut under datainsamlingen användes en 
modifierad granskningsmall från Forsberg och Wengström (2016). Vid modifiering av 
granskningsmallen finns en risk för att innebörden i frågorna feltolkats. Risken minimeras 
genom att båda författarna är med och modifierar frågorna till att kunna besvaras med 
alternativen Ja, Nej och Ej tillämpbar. Genom att använda en granskningsmall för att studien 
inte ska inkludera artiklar med låg kvalitet ökar studiens pålitlighet. Författarna har granskat 
artiklarna tillsammans utifrån granskningsmallen för att inte missa kvalitetsaspekter i 
artiklarna vilket bidrar till att trovärdigheten i granskningen ökar. Eftersom det är första 
gången författarna använder sig av en granskningsmall kan det bidra till att artiklarna inte 
blivit korrekt bedömda och det kan göra att pålitligheten minskar.  
 
I studien har författarna valt att använda Evans (2002) analysmetod. Det är första gången 
författarna använder sig av denna analysmetod vilket kan minska pålitligheten. Båda 
författarna har diskuterat med varandra och med sin handledare tills de förstått vad 
analysmetoden innebär. Litteraturstudier går ut på att beskriva och analysera vetenskapliga 
artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Med det som grund valde författarna Evans metod 
eftersom den är utformad att analysera redan analyserad och tolkad data.  
Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar trovärdigheten genom att det har varit två 
författare som utfört analysprocessen först var för sig och sedan ihop vilket minskar risken 
för att viktiga fynd förbises. Analysen är presenterad för handledare samt en nyexaminerad 
sjuksköterska som granskat processen för att säkerställa att den presenterats på ett tydligt och 
systematiskt sätt samt att de underteman som tagits fram ur respektive tema stämmer överens 
med temat och bidrar till en förfining av fenomenet som beskrivs. Enligt Wallengren och 
Henricson (2012) gör det att innehållsvaliditet, trovärdighet och bekräftelsebarhet ökar. 
Författarna har eftersträvat att tydliggöra stegen i analysprocessen. Det ökar 
bekräftelsebarheten samt ökar möjligheten för läsaren att avgöra om resultatet är överförbart 
till andra kontexter eller situationer. 
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Genom att författarna tydliggjorde sin förförståelse för varandra samt diskuterade den 
genomgående under arbetets gång har författarna minskat risken att den ska påverka analysen 
och resultatet vilket stärker pålitligheten och bekräftelsebarheten. Henricson (2012) 
poängterar att det inte går att åsidosätta sin förförståelse helt vilket kan ha påverkat 
analysprocessen och resultatet.  
 
Författarna har säkerställt att artiklarna som ingår i studien har inhämtat etiskt godkännande 
och följer Helsingforsdeklarationens krav genom att lägga till fråga sju i granskningsmallen. 
Frågan ansågs vara av stor betydelse då en sårbar grupp studeras och författarna ville försäkra 
sig om att forskarna följt Helsingforsdeklarationens krav samt att barnen gett godkännande då 
föräldrarna stått för det formella samtycket. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Under arbetets gång växte resultatet fram och tre teman framkom; Att känna sig annorlunda, 
Behov av socialt stöd och Hantera sjukdomen. Temat som vägde tyngst och som väckte 
författarnas intresse mest var “att känna sig annorlunda” och kommer därför huvudsakligen 
diskuteras och vid lämpliga ställen relateras till de båda andra temana.  
 
Resultatet visar att barn med DM1 känner sig annorlunda jämfört med andra barn i sin 
omgivning. De uttrycker känslor som rädsla, frustration och ensamhet och viljan att bli 
behandlad som vanligt och inte efter att de har en kronisk sjukdom. Forskning visar att barn 
med andra kroniska sjukdomar såsom kronisk njursvikt, hjärtsjukdomar, blödarsjuka, artrit 
och Crohns sjukdom också känner sig annorlunda jämfört med andra i deras ålder (Carter et 
al., 2017; de Souza & de Lione Melo, 2018; Elissa, Sparud-Lundin, Axelsson, Khatib & 
Bratt, 2018). Till skillnad från barn med DM1 upplever barn med kronisk njursvikt rädsla 
över att andra ska prata illa om dem och att de ska uppfattas som smittsamma (de Souza & de 
Lione Melo, 2018). Barn med hjärtsjukdomar upplever smärta och lidande på grund av deras 
oro att inte passa in (Elissa et al., 2018). 
 
Likt resultatet i studien beskriver många barn med andra kroniska sjukdomar känslan av 
utanförskap. En orsak till att barnen känner sig utanför kan kopplas till de begränsningar 
barnen upplever som att inte kunna äta sötsaker eller att delta i aktiviteter på grund av rädslan 
för komplikationer. Barn med kronisk njursvikt berättar att de känner sig utanför eftersom de 
inte alltid kan delta i aktiviteter eller äta samma mat som skolkamrater. Andra barn skrattar åt 
dem och de känner sig begränsade på grund av sjukdomen (de Souza & de Lione Melo, 
2018). Barn med DM1 lyfter fram att andras okunskap gör att de blir behandlade annorlunda 
jämfört med friska barn. Andras okunskap är något som även barn med kronisk hjärtsjukdom 
och hudsjukdom poängterar. Det bidrar till att andra ser dem som svaga och barnen känner 
sig ensamma och isolerade från skolkamrater (Elissa et al., 2018; Roje, Rezo & Flander, 
2016). 
 
Forskning visar att en av de största rädslorna hos barn är att hamna utanför. Att känna sig 
annorlunda och utanför kan bidra till lidande och försämrat välbefinnande. Det som förut 
setts som en mening för barnet, som att tillhöra en grupp eller utföra aktiviteter tillsammans 
med vänner, förändras på grund av sjukdomen. På grund av barnets förändrade tillvaro menar 
Arman (2015) att det kan bidrar till ett livslidande vilket kan ses i relation till att barnen 
känner sig osäkra i sällskap med andra som inte förstår sig på deras sjukdom. Barn med 
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kronisk sjukdom känner inte sig delaktiga i det sammanhang de förut ansåg sig tillhöra och 
de har en uppfattning om att deras värdighet har förändrats. Barnen befinner sig i en period 
av utveckling och jämför sig mycket med andra. De känslor som barnen uttrycker kan 
kopplas till kunskapsnivån hos dem själva men även hos andra i barnets omgivning. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan ser till barnets livsvärld och ger stöttning och 
individanpassad information. Dahlberg och Segesten (2010) talar om det vårdande mötet som 
innebär att stödja personens hälsoprocesser. Sjuksköterskan behöver ha ett öppet och följsamt 
förhållningssätt för att kunna bjuda in barnet att delta i mötet och på det sättet utgå från 
dennes livsvärld och inte prata om sådant som barnet inte kan relatera till. Malm (2017) 
menar att sjuksköterskan kan bidra till ökad kunskap genom att vara lyhörd och utgå från 
barnets livsvärld. Sjuksköterskan behöver behandla och se barnet som en unik person med 
egna känslor och erfarenheter. Det gör att barnets uttryck kommer fram genom tankar som 
”Varför har jag drabbats av detta?” och ”Hur kommer det gå för mig?”. Att individanpassa 
informationen är av stor betydelse då ett barn drabbats av en kronisk sjukdom. På så sätt kan 
informationen anpassas till barnets kunskapsnivå och de kan ta till sig av den och känna sig 
delaktiga i sin vård oavsett vilken ålder de befinner sig i. Detta kan bidra till att när andra ser 
dem som annorlunda vågar de stå på sig eftersom de har mer kunskap och ett ökat 
självförtroende och vet att sjukdomen inte definierar dem. Det är således viktigt att som 
sjuksköterska inkludera det som är stöttande för barnet.  
 
I resultatet framkommer det att föräldrarna har en betydande roll i barnets liv och fungerar 
som en trygghet. Föräldrarnas känslor speglar sig i barnet och därför behöver vården även 
inkludera dem som ingår i barnets livsvärld för att alla involverade ska känna sig säkra i hur 
sjukdomen hanteras. För att sjuksköterskan ska bli medveten om hur föräldrarna och barnet 
upplever sjukdomen behövs god kommunikation. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) kan 
det ske i form av terpaeutiska eller sociala samtal mellan parterna. Det är upp till 
sjuksköterskan att skapa en miljö och en relation som känns inbjudande och tillåtande för att 
alla ska våga uttrycka det som de känner och för att sjuksköterskan ska få en förståelse för 
vad som oroar familjemedlemmarna. Utifrån detta är målsättningen att identifiera det som 
saknas för att de ska känna sig trygga i att hantera sjukdomen och på det viset minska 
lidandet och öka välbefinnandet för både barnet och föräldrarna. 
 
När kunskapsluckor och svårigheter identifierats hos föräldrarna kan vården fortsätta med att 
stärka det som barnet och föräldrarna redan gör och som påverkar dem positivt. Wright, 
Watson och Bell (2002) anser att om sjuksköterskan använder ord som berömmer barnet kan 
det inge en känsla av att denne klarar av att hantera sin sjukdom. Sjuksköterskan vidgar sedan 
berömmet till att även omfatta föräldrarna och belyser på så vis deras styrkor. På så sätt kan 
föreställningen om att de klarar av att hantera sjukdomen underlättas och den kan bli en del 
av livet istället för en börda.  
 
Om sjuksköterskan inte anpassar informationen och vården till det unika barnet och missar att 
inkludera viktiga delar av barnets livsvärld kan vården inte individanpassas. Sjuksköterskan 
riskerar då att förbise angelägna delar i barnets liv och istället för att bidra till ett ökat 
välbefinnande kan ett vårdlidande uppstå. Arman (2015) menar att vårdlidande innebär att 
lidandet ökar på grund av bristande vård och att början till ett vårdlidande sker när mötet 
mellan vården och patienten bidrar till osäkerhet, kränkning eller att patienten blir osedd. 
 

16 



 

Till skillnad från barn med DM1 beskriver barn med epilepsi att de känner sig annorlunda 
jämfört med sina vänner men låter inte det påverka dem i samma utsträckning. Istället 
fokuserar de på likheter som finns mellan sig själva och vännerna och noterar att det finns 
mycket annat än bara sjukdomar som gör att människor är olika varandra. När barnen med 
epilepsi berättade om sjukdomen för sina vänner kände de att det var lättare att leva med 
sjukdomen eftersom vännerna stöttade och uppmuntrade dem (Chew, Carpenter & Haase, 
2019). Utifrån resultatet upplever barn med DM1 också en känsla av att passa in när deras 
vänner stöttar och accepterar dem. Stöd från vänner kan tolkas som en betydande aspekt 
oavsett vilken kronisk sjukdom barnet drabbats av eftersom de är nyckelpersoner i deras liv 
och det är vännerna barnet jämför sig med. Att vännerna stöttar barnet och inte särskiljer dem 
på grund av sjukdomen gör att barnen kan känna sig trygga och inte behöver dölja den. 
Genom att vännerna ser barnet som en person istället för någon med kronisk sjukdom ger det 
barnet känslan att vara ”normal”. Att vänner påverkar barnet antingen negativt eller positivt 
beroende på vännernas inställning mot barnet är något som även Öquist (2018) belyser. Han 
menar att desto mer man vill passa in i en grupp och bli accepterad, desto mer blir man 
påverkad av gruppens åsikter. 
 
Med socialt stöd och kunskap beskrev barnen med DM1 att de kunde acceptera sjukdomen. 
Det är något som även andra barn med kronisk sjukdom påstår. När barnen accepterar att 
sjukdomen är en del av dem och att det inte definierar dem kan de hålla den i bakgrunden. 
Det bidrar till att barnen kan koncentrera sig på att leva ett ”riktigt liv” med ”normala saker” 
trots sin sjukdom (Carter et al., 2017). Sjuksköterskan behöver i detta avseende ha insikt i 
barnets livsvärld, vad det är som gör att de känner sig annorlunda, utanför och ensamma samt 
vad som gör att de kan känna välbefinnande och trygghet. Barnens upplevelser är det som bör 
vara i centrum men även föräldrarna har en viktig roll som sjuksköterskan behöver beakta. 
Även vänner har en central del i barnets liv och sjuksköterskan behöver se till alla delarna för 
att förstå vad som främjar barnets hälsa och vad som har en negativ inverkan på situationen. 
 

7.3 Fortsatt forskning 

Då diabetes mellitus typ 1 är en folksjukdom som drabbar allt fler i världen anser vi att mer 
forskning inom området behöver genomföras. Tidigare forskning inriktar sig till stor del på 
att undersöka föräldrarnas påverkan när deras barn drabbats av DM1 och därför tycks det 
finnas ett behov av fler empiriska studier angående hur barnen upplever sin sjukdom. En 
annan infallsvinkel till fortsatt forskning är hur barnen upplever hälso-och sjukvården då 
sådana studier skulle kunna bidra till en bättre anpassad vård. I vår litteraturstudie har artiklar 
från USA, Kanada, England, Palestina, Brasilien och Skottland använts. Sverige är ett av de 
länder där DM1 är vanligast bland barn så fler kvalitativa studier på barns upplevelser av 
sjukdomen i Sverige är önskvärt. Resultatet visar att barnen upplever utanförskap vilket är 
något som även andra barn med kroniska sjukdomar gör. Forskning som inriktar sig på 
problemen barnen upplever behövs för att förstå hur de kan hjälpas. 
 

8 SLUTSATS 
 
Slutsatserna utifrån litteraturstudien är att barn upplever att de är annorlunda jämfört med 
andra och att de hamnar utanför på grund av sin sjukdom. Det kan bero på deras men även 
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andras okunskap om vad sjukdomen innebär och hur barnen kan hantera den. Mycket talar 
för att det behövs individanpassad vård där barnets livsvärld är i fokus. Genom att 
sjuksköterskan utgår från barnet kan dennes möjligheter och besvär tydliggöras och vården 
kan formas efter barnets behov. Då barnen har föräldrarna som stöttepelare behöver 
sjuksköterskan även utgå från ett familjeperspektiv och hjälpa hela familjen, vilket bör främja 
ökad trygghet hos barnet. Att träffa andra barn med DM1 kan troligen hjälpa barnen att känna 
sig mindre ensamma. Stigmatiseringen kring sjukdomen skulle minska och barnen skulle 
förstå att sjukdomen inte definierar dem. Det kan bidra till att sjukdomen blir en del av deras 
vardag istället för att den tar överhand. 
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hantera sjukdomen. 
Föräldrar och 
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att lära sig genom 
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deltagarnas 
samtycke.  
Etiskt 
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Bilaga 3 Granskningsmall 
 

 Frågor Ja Nej Ej 
Tillämpba
r 

1 Beskrivs syftet med studien?    

2 Framgår det vilken metod som använts?    

3 Är designen av studien relevant för att besvara 
frågeställningen? 

   

4 Är inklusionskriterier beskrivna?    

5 Är exklusionskriterier beskrivna?    

6 Beskrivs det var undersökningen genomfördes?    

7 Följer studien etiska riktlinjer *    

8 Beskrivs det var, när och hur deltagarna 
kontaktades? 

   

9 Beskrivs det vilken urvalsmetod som användes?    

10 Beskrivs undersökningsgruppen?    

11 Är undersökningsgruppen lämplig?    

12 Är fältarbetet tydligt beskrivet?    

13 Beskrivs metoden för datainsamlingen tydligt?    

14 Är den relevant för att få svar på syftet?    

15 Är data systematiskt samlade? (finns 
intervjuguide/studieprotokoll) 

   

16 Beskrivs teman och kategorier tydligt och hur de 
kom fram till dessa? 

   

17 Finns det en metoddiskussion?    

18 Är resultaten trovärdiga?    

19 Är resultaten pålitliga? (undersökningens och 
forskarens trovärdighet) 

   

20 Finns stabilitet och överensstämmelse? (är 
fenomenet konsekvent beskrivet) 

   

 



 

21 Är resultaten återförda och diskuterade med 
undersökningsgruppen? 

   

22 Är de teorier och tolkningar som presenteras 
baserade på insamlade data? 

   

23 Svarar resultatet på syftet?    

24 Stöder insamlade data forskarens resultat?    

25 Har resultaten klinisk relevans?    

26 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?    

27 Presenteras en slutsats?    

 Totalt:    

 Maxpoäng: 27 

 Erhållen poäng:   

 Kvalitet %:  

Modifierad granskningsmall utifrån Forsberg och Wengström (2016) 
*Måste besvaras med Ja för att författarna ska använda artikeln i sin studie.  
 
 
 

 


