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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som finns i hela världen och är även den 
vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Mer än 750 svenskar under 19 år blir 
varje år diagnostiserade med diabetes mellitus typ 1. Sjukdomen påverkar hela familjen då 
vardagen ändras efter diagnosen. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur familjer upplever och hanterar vardagen efter 
att ett barn fått diagnosen diabetes mellitus typ 1.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes baserat på tolv vetenskapliga artiklar som 
analyserades med innehållsanalys.  
Resultat: Föräldrar upplevde ofta sorg, förlust och chock vid diagnosen och senare rädsla för 
komplikationer. Barn och föräldrar hade en längtan efter att barnet skulle ses och behandlas 
som friska barn. Syskonen kunde känna sig bortglömda av föräldrarna eftersom det sjuka 
barnet krävde mer uppmärksamhet. Barnen beskriver att de får bra hjälp från vården, men 
föräldrar vill ofta få mer stöd. Barnen upplevde även att de fick stöd från familj och vänner. 
Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar föräldrarnas, barnens och 
syskonens behov av emotionellt stöd. Framför allt föräldrarnas då de hade mer känslomässiga 
reaktioner. För familjen blev sjukdomen med tiden en normalitet, men de blev ständigt 
påminda om sjukdomen.  
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INLEDNING 
 
Intresse väcktes under sjuksköterskeutbildningen för att arbeta med barn och därför har vi valt 
ämnesområdet barn med diabetes. Vi ville få mer kunskap om hur barn som drabbas av 
sjukdomen och deras familj reagerar och hanterar vardagen efter diagnosen. Denna kunskap 
är viktig för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor i mötet med familjer där barn 
drabbats av diabetes.  
 
Diabetes mellitus är en folksjukdom som finns i hela världen (Svenska Diabetesförbundet, 
2006) och är även den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige (Tiberg & 
Wennick, 2009). Diabetes mellitus finns i olika former och de vanligaste är diabetes mellitus 
typ 1, som kallas för barn- eller ungdomsdiabetes, och diabetes mellitus typ 2 som kallas för 
åldersdiabetes. De är olika på många sätt, men gemensamt är att de drabbade har ett högt 
blodsockervärde (Svenska Diabetesförbundet, 2006). År 2000 fanns det 292 000 människor i 
Sverige med någon form av diabetes mellitus och enligt Världshälsoorganisationen beräknas 
antalet öka (World Health Organization, 2011).  
 
BAKGRUND 
 
Diabetes mellitus typ 1 hos barn 
Mer än 750 svenskar under 19 år blir varje år diagnostiserade med diabetes mellitus typ 1 
(Lindholm Olinder, 2010). Diabetes mellitus typ 2 är idag mycket ovanligt bland barn och 
ungdomar i Sverige, men ökar bland barn och ungdomar i många andra länder (Persson, 
2010a). Diabetes mellitus typ 1 innebär att kroppen blir angripen av sitt eget immunförsvar. 
De celler som tillverkar insulin i bukspottkörteln förstörs, vilket betyder att personer med 
diabetes mellitus typ 1 är insulinberoende resten av sina liv (Fritz, 2010). Bristen på insulin 
som uppstår leder till att blodsockernivån i blodet stiger eftersom sockret stannar kvar i 
blodomloppet och inte kommer in i cellerna. För att utvinna energi till cellerna bryts istället 
kroppsfett ner. En akut komplikation hos typ 1 diabetiker är ketoacidos och det innebär att 
kroppsfettet förbränns i så stor omfattning att det bildas syror i kroppen som kallas ketoner. 
En annan komplikation är insulinkänningar, hypoglykemi, som innebär att blodsockervärdet 
är lågt. Det yttrar sig som svettningar, skakningar, oro m.m. och kan leda till medvetslöshet 
(ibid., 2010). Diabetes mellitus typ 1 kan hos barn även ge livslånga följdsjukdomar som 
exempelvis celiaki och thyroideasjukdomar (Persson, 2010b).  
 
Diabetesvård av barn 
Dagens vård av barn karakteriseras av att föräldrarna ständigt är närvarande och på olika sätt 
deltar i barnens vård (Hallström, 2009a). I Sverige behandlas alla barn med nyupptäckt 
diabetes mellitus typ 1 på sjukhus. Upptäcks sjukdomen utan något tecken på ketoacidos får 
barnet till en början intravenöst insulin och vätska som behandling under en till tre dagar och 
om barnet har ketoacidos behövs intensivvård. När blodsockret blivit mer stabilt övergår 
behandlingen till insulin med spruta och barnet stannar en till tre veckor på sjukhuset för 
övervakning och undervisning. Även föräldrar och andra närstående som exempelvis syskon 
eller far- och morföräldrar får komma till sjukhuset och ta del av undervisningen. När barnet 
sedan skrivits ut från sjukhuset börjar vården i hemmet och föräldrarna eller barnet själv 
kontrollerar blodsockret och reglerar insulindoserna. Vården fortsätter i samråd med närmsta 
barnklinik som familjen besöker minst fyra gånger om året. Barnet skrivs över till en 
vuxenklinik vid 18-20 års ålder. Första året efter diagnosen eftersträvas nära kontakt mellan 
vårdarna och familjen. Barnkliniken har oftast ett diabetesteam som består av läkare, 
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diabetessjuksköterska, dietist, kurator och psykolog. Kuratorer kan bland annat hjälpa 
föräldrar att söka vårdbidrag så att deras ekonomi inte blir drabbat av barnets nya behov 
(Lindholm Olinder, 2010). Omvårdnaden av ett sjukt barn ska ha ett familjeperspektiv 
eftersom familjen spelar en stor och oersättlig roll i vården av sjuka barn, familjen ska ses 
som en helhet (Hallström, 2009b). 
 
Diabetessjukdomens påverkan på familjen  
Enligt Broberg (2009) är en familj ett system där olika individer och relationer påverkar 
varandra. Det betyder att barnets hälsosituation påverkas av familjen men även att familjen 
och syskonen påverkas av barnets sjukdom. Barn som diagnostiseras med diabetes drabbas 
oftast av diabetes mellitus typ 1. Att barnet drabbats av en kronisk sjukdom kommer ofta som 
en chock för föräldrar och de upplever ofta en kris och sorgeperiod strax efter beskedet 
(Persson, 2010c). Vid diabetes mellitus typ 1 behövs livslång insulinbehandling som är 
mycket påfrestande både för barnet och för resten av familjen. En annan påfrestning för 
familjen är oron för de komplikationer och följdsjukdomar som kan drabba barnet (Elding 
Larsson, 2008).  
  
I en enkätstudie framkom att barn med diabetes mellitus som har en stabil blodsockernivå 
upplever mindre stress i vardagen än de som har en instabil blodsockernivå (Seiffge-Krenke 
& Stemmler, 2003). Det finns dock studier som visar att barn med eller utan diabetes mellitus 
har samma stressfaktorer och därför borde blodsockernivåns stabilitet inte spela någon roll 
(Hema et al., 2009). Beroende på hur bra föräldrarna hanterar den nya situationen och hur 
öppna de är för hur barnet mår desto bättre kan de hjälpa sitt barn att hantera de olika 
stressfaktorer som är relaterade till hantering av sjukdomen. Barnen blir då mer optimistiska 
och trygga i sin sjukdom (Botello-Harbaum, Nansel, Haynie, Iannotti & Simons-Morton, 
2008). Yngre barn med diabetes upplever att stressen i deras liv beror på vänner och syskon 
medan äldre barn uppger att deras stressfaktorer beror på dem själva, föräldrar eller skolan 
(Hema et al., 2009).  
 
Barnet kan uppleva en oro för sin skolgång eftersom alla skolor inte har skolsjuksköterskor på 
plats varje dag. Dessa barn blir ofta oroliga för vem som ska kunna hjälpa dem om de får lågt 
blodsocker, hypoglykemi (Nabors, Lehmkuhl, Christos & Andreone, 2003). Skolan har ansvar 
för att ge barn med diabetes mellitus lika bra vård i skolan som de får hemma, men det går 
samtidigt inte att tvinga lärare att ge insulinsprutor eller kontrollera barnets blodsockernivå. I 
Sverige brukar inte detta vara något problem eftersom föräldrarna och ibland barnet samt 
skolsjuksköterskan brukar prata med lärarna eller hela klassen om diabetessjukdomen. De 
berättar vad som kan vara viktigt att tänka på och vad som ska göras om barnet med diabetes 
mellitus mår dåligt (Lindholm Olinder, 2010).  
 
Baudrant, Allenet, Le Tallec, Grangeat och Calop (2007) beskriver hur flickor mellan sju och 
elva år gamla upplevde sig mer trygga än pojkar i samma ålder angående sin diabetes och att 
flickorna ville ha så mycket information som möjligt om sjukdomen. Pojkarna som deltog i 
studien hade däremot ett större behov av stöd från sina föräldrar än vad flickorna hade 
(Baudrant et al., 2007). Barn har ofta inga problem med att uttrycka sina behov, dessa varierar 
beroende på hur allvarligt sjuka de är. Föräldrar däremot kan ha svårt att uttrycka och veta vad 
de är i behov av när deras barn drabbas av sjukdom (Hallström, 2009b). Livskvaliten hos barn 
med diabetes mellitus är starkt associerad till föräldrarnas förmåga att hantera situationen, 
barnets ålder, och om det finns konflikter sedan tidigare mellan föräldrarna och barnet 
(Botello-Harbaum et al., 2008).   
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Mödrar har enligt Jaser, Whittemore, Ambrosino, Lindemann och Grey (2009) en tydlig oro 
för hypoglykemi. Denna oro i kombination med mycket ansvar för barnets sjukdomstillstånd 
och liten kunskap om diabetes mellitus minskar mödrars välbefinnande och kan leda till 
ångest eller depression (Streisand, Mackey & Herge, 2010; Jaser et al., 2009). Studier visar att 
de mödrar som har svårast att hantera sitt barns diabetessjukdom ofta är lågutbildade, har en 
låg inkomst, tillhör en etnisk minoritet och är ensamstående med unga barn (Frey, Ellis, 
Templin, Naar-King & Gutai, 2006; Streisand et al., 2010). Det är därför extra viktigt att 
hjälpa dessa kvinnor, för om modern mår dåligt över barnets sjukdom kommer barnet också 
göra det och hela familjen kommer att påverkas negativt (Streisand et al., 2010; Jaser, 
Whittemore, Ambrosino, Lindemann & Grey, 2007; Jaser et al., 2009).  
 
Barn med diabetes mellitus kan ofta hantera sin sjukdom bättre än föräldrarna. Föräldrarna är 
ofta rädda för sjukdomen och kan uppleva vardagen som svår att hantera (Baudrant et al., 
2007). När barnen blir äldre och tar mer ansvar för sin sjukdom upplever föräldrarna att det 
blir lättare att hantera sjukdomen (Jaser et al., 2007). Vården ska kunna utrusta föräldrar med 
kunskaper och färdigheter som ska hjälpa dem att främja sitt barns emotionella välmående. 
Detta ska alltid individuellt anpassas för varje förälder eller föräldrapar eftersom alla har en 
egen, unik plats i sin familj och sitt egna, unika förhållande till sitt barn (Botello-Harbaum et 
al., 2008).  
 
Syskon till kroniskt sjuka barn känner sig vanligtvis bortglömda och mindre betydelsefulla 
eftersom det sjuka barnet får mera uppmärksamhet (Tingberg, 2004). Men i en studie gjord av 
Sleeman, Northam, Crouch och Cameron (2010) visade resultatet att syskon till barn med 
diabetes mellitus typ 1 inte får några problem med den känslomässiga utvecklingen utan 
anpassar sig bra efter den nya situationen. 
 
TEORETISK REFERENSRAM  
 
Studien genomfördes med ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersom det vi vill belysa handlar 
om hur patienter och deras anhöriga upplever sin livssituation när ett barn drabbas av diabetes 
(Sohlberg, P. & Sohlberg B-M., 2009). Ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att se 
situationen från patientens och närståendes perspektiv. Detta för att ge en så bra och 
individanpassad vård som möjligt (Ekebergh, 2009). Det är viktigt att inte glömma bort de 
närståendes perspektiv vid vårdande av barn och att sträva efter ett familjecentrerat vårdande. 
Det är fortfarande ett patientcentrerat vårdande men patienten ses som en del av en helhet 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Vanliga begrepp som används i vårdvetenskapen och kan kopplas till studien är hälsa, 
välbefinnande, lidande, trygghet och livsvärld. Hälsa är ett tillstånd som rör hela människan, 
det är en känsla av att ha balans. Upplever patienten ohälsa kan hela familjen hamna i obalans 
(Dahlberg, & Segesten, 2010). Välbefinnande kan patienten uppleva trots sin kroniska 
sjukdom, det handlar om att patienten kan fungera och må bra trots sin sjukdom (ibid.). 
Lidande är ett begrepp som är väldigt laddat och något som berör hela människan. Lidande 
används för att beskriva plågor, förlust, ångest, nöd eller smärta, det beskriver de kroppsliga, 
psykiska och existentiella sidorna hos en individ (Jahren Kristoffersen och Breievne, 2005). 
Patienter och närstående behöver trygghet för att de ska kunna uppleva att de har kontroll över 
situationen och att de kan hantera sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Livsvärldsbegreppet innebär att hälsa, sjukdom, lidande och vårdande förstås utifrån den 
enskildes livssituation för att kunna stärka och stödja individen i sin unika situation (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Diabetes mellitus typ 1 drabbar främst barn och ungdomar och kräver insulinbehandling 
resten av livet. Att drabbas av denna sjukdom ger barn och föräldrar en ökad oro och kan leda 
till ett minskat välbefinnande. Forskning visar att familjen inte bara behöver hjälp med att 
hantera sjukdomen, utan de behöver också hjälp med att hantera den nya livssituation som 
uppstått. Därför är det viktigt för vårdpersonal att veta hur en familj hanterar den nya 
situationen i vardagen och hur de påverkas känslomässigt när deras barn får diagnosen 
diabetes. Detta är kunskap som kan underlätta för sjuksköterskor att sätta sig in i familjens 
situation och känslor, för att kunna hjälpa dem på bästa sätt (Lundqvist, 2009). Det som är 
viktigt att tänka på i vården av barn med nyupptäckt diabetes och deras familj är hur de 
kommer att klara av sjukdomen när de kommer hem från sjukhuset. (Fritz, 2010). Vi vill 
utforska familjens egna upplevelser kring sjukdomen och hur de hanterar vardagen.  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur familjer upplever och hanterar vardagen efter att ett 
barn fått diagnosen diabetes mellitus typ 1.  
 
METOD 
En kvalitativ litteraturstudie med livsvärldsperspektiv valdes eftersom kunskap eftersöktes 
som beskriver upplevelser och erfarenheter. För att få en fördjupad kunskap inom ämnet 
sammanställdes tidigare forskning och det menar Forsberg och Wengström (2008) gör 
informationen mer lättillgänglig för vårdpersonal. 
 
Datainsamling 
En översiktsökning gjordes i samband med att ämnet valdes för att se om det fanns tillräckligt 
med material för att göra en litteraturstudie. Författarna gjorde en omfattande och systematisk 
artikelsökning i CINAHL, MEDLINE och PubMed (Bilaga 1). Dessa databaser användes 
eftersom de samlar information om ämnen inom omvårdnad (ibid., 2008). De sökord som 
användes vid artikelsökningen var bland annat children, diabetes, coping och family i olika 
kombinationer (Bilaga 1). Sökningar gjordes i databasernas MESH och headings för att finna 
passande synonymer. Trunkering och boolesk sökning användes som hjälpmedel för att utöka 
sökningen. Inklusionskriterierna var att studiernas urvalsgrupp var barn och ungdomar under 
19 år och artiklarna fick inte vara äldre än åtta år för att resultatet skulle vara aktuellt. De 
skulle vara kvalitativa studier eftersom upplevelser och känslor undersöktes, orginalartiklar 
för att de är primärkällor och peer reviewed eftersom de skulle vara kritiskt granskade och 
godkända av sakkunniga för publicering i vetenskapliga tidskrifter. För att kontrollera att 
artiklarna var peer reviewed kontrollerades tidskrifterna i Ulrichsweb. Exklusionskriterier var 
att artiklarna inte blivit godkända av en etisk kommitté.  
 
Urvalsförfarande 
Efter sökningarna valdes 46 artiklar ut vars titlar var av intresse för vårt syfte. Därefter lästes 
abstrakts och utav de framkom att 17 artiklar var kvalitativa studier och svarade på syftet. De 
29 artiklar som föll bort svarade inte på syftet, var kvantitativa eller använde sig av andra 
ålderskriterier.  Tidskrifterna som artiklarna publicerades i kontrollerades för att upptäcka om 
de vetenskapligt granskade sina artiklar innan publikation vilket alla gjorde. De 17 artiklarna 
lästes igenom översiktligt och genomgick en kvalitetsgranskning utifrån Williman, Stoltz och 
Bahetsvanis (2006) kvalitativa artikelgranskning (Bilaga 2). Varje fråga med ett positivt svar 
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gav ett poäng och de artiklar som fick mer än 80 % var av hög kvalitet, medan de som hade 
mellan 70 % -80 % ansågs vara av medelhög kvalitet och de under 70 % av låg kvalitet. 
Artiklarna som var av medelhög kvalitet och hög kvalitet godkändes av författarna, vilket 
innebar att tolv artiklar kunde användas och dessa är sammanfattade i en artikelöversikt 
(Bilaga 3). 
 
Analys 
Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys användes för att 
analysera artiklarnas resultat eftersom metoden lätt kunde anpassas till författarnas 
kunskapsnivå och syftet. Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes igenom för att få 
en förståelse för vad de handlade om. Sedan lästes artiklarna igen och meningar och stycken 
som svarade mot syftet, så kallade meningsenheter, valdes ut. Detta gjordes enskilt av båda 
författarna oberoende av varandra. Därefter jämförde båda författarna tillsammans de 
meningsenheter som valts ut för att se om båda författarna hade uppfattat texten likadant, och 
likheter och skillnader mellan resultaten granskades. Meningsenheterna kondenserades 
därefter vilket innebar en reducering av texten i dem i avsikt att göra dem mer överskådliga 
och hanterbara. Innebörden i texten förblev dock densamma.  
 
Det fortsatta analysarbetet, som innebar en sammanställning av data till en överskådlig helhet, 
kom att ske i följande steg. Det första steget handlade om att de kondenserade meningarna 
kodades med enstaka ord som användes för att beskriva vad de innehöll. Nästa steg innebar 
att de olika koderna jämfördes med varandra för att se vilka som kunde föras samman med 
varandra till kategorier. Vid kategoriseringen framkom nyanser i data som innebar att alla 
koder inte direkt kunde sammanföras i kategorier utan en mellannivå bildades i form av 
subkategorier. På så sätt bildades subkategorier under tre av de totalt sex kategorierna. Det 
sista steget innebar att finna generella mönster som på ett övergripande sätt kunde beskriva 
innehållet i data. På så sätt bildades studiens huvudkategorier som blev ”Familjens 
känslomässiga reaktioner” och ”Att hantera en ny livssituation” (Bilaga 4). 
 
Etiska överväganden 
De artiklar som användes i studien var godkända av olika etiska kommittéer. I de flesta av 
artiklarna beskrevs även hur föräldrar och ibland barn lämnat skriftligt eller muntligt 
godkännande. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska ingen information undanhållas eller 
läggas till för att det ska passa syftet bättre, och detta efterföljdes i denna studie. Författarna 
ansträngde sig även för att inte låta egna förutfattade meningar inverka på studien. Ingen av 
författarna hade någon i sin familj med diabetes mellitus typ 1 och därför inga personliga skäl 
till att göra studien. 
 
RESULTAT 
 
Innehållsanalysen gav två huvudkategorier; Familjens känslomässiga reaktioner och Att 
hantera en ny livssituation. Under respektive huvudkategori skapades tre kategorier.  
 
Familjens känslomässiga reaktioner 
Denna huvudkategori beskriver hur barnet, föräldrarna och syskonen känslomässigt upplevde 
när ett barn i familjen drabbats av diabetes.  
 
Barnens reaktioner på att vara sjuk 
Denna kategori beskriver barnets känslor när de lärde sig leva med och hantera sin sjukdom. 
 

5 
 



I början när barnen fått sin diagnos upplevde de att det var svårt att anpassa sig efter den nya 
situationen. De kunde bli frustrerade och försökte fly från sjukdomen, de försökte glömma 
bort den sjukdomshantering som de var tvungna att följa (Wennick & Hallström, 2007). Att 
leva med diabetes var en känslomässig kamp för barnen och det var något de behövde lära sig 
hantera genom att försöka ta kontroll över vardagliga svårigheter. När barnen överkommit 
hinder som uppkommit på grund av sjukdomen beskrev de hur de upplevde lycka, exempelvis 
när de lyckades ge sig själva insulin (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). De upplevde 
restriktionerna, avbrotten och sin förlorade spontanitet som besvärliga (Alderson, Sutcliffe & 
Curtis, 2006; Marshall, Carter, Rose, & Brotherton, 2009). Med avbrott menas 
blodsockerprover, insulin injektioner och mellanmål (Alderson et al., 2006) och restriktioner 
innebar att de inte fick äta vad de ville. Barn som diagnostiserats i högre åldrar hade ofta en 
större känsla av förlust (Marshall et al., 2009). Barnen upplevde att sjukdomshanteringen 
styrde deras liv. Med tiden blev avbrotten normalt och de kände att de återfick frihet 
(Wennick & Hallström, 2007). 
 
Blodsockernivån inverkade på hur barnen upplevde sig själva och sin sjukdom. När deras 
blodsocker låg på en bra nivå kände de sig trygga och friska. När blodsockret däremot var 
dåligt upplevdes situationen som hopplös (Karlsson et al., 2008). De upplevde sig trygga i 
sällskap med vänner som hade kunskap om sjukdomen (Karlsson et al., 2008) men några barn 
ville inte att hela klassen skulle veta om deras sjukdom (Fereday, MacDougall, Spizzo, 
Darbyshire & Schiller, 2009). Barnen berättade om att vänner visade medlidande och barnen 
såg det som något negativt för de ville inte att någon skulle tycka synd om dem (Povey, 
Hallas, White, Clarke & Samuel, 2005). En annan trygghet i deras liv var att deras föräldrar 
fanns till hands och kunde hjälpa dem när det kändes tungt (Karlsson et al., 2008). 
 
We’re both very good and sometimes she’s (his mother) right and sometimes I’m right, but 
often we’re right together. When I’m alone it works well, but I think that when I’m at home I 
can relax, I automatically put more responsibility on my mother and in this situation it works 
better when she does the thinking. If I’m alone at home it works well, but if she’s there I relax 
or maybe I care less. (Viklund, G. & Wikblad, K. 2009, s. 3267) 
 
Barn upplevde att föräldrarna hade accepterat att barnen fått diabetesdiagnosen men att 
föräldrarna var oroliga, eller i alla fall hade varit oroliga i början av sjukdomen (Povey et al., 
2005). Syskonen upplevdes som irriterade över sjukdomen ofta på grund av att de fick mindre 
uppmärksamhet eller för att det sjuka barnet inte kunde leka på samma sätt som tidigare men 
samtidigt beskriver många barn hur syskonen blivit mer snälla efter diagnosen (ibid., 2005). 
En flicka berättar att efter diagnosen började systern reta henne för hennes diabetes (Alderson 
et al., 2006). Att barn blev retade eller mobbade på grund av sin diabetes var inte något som 
var vanligt förekommande, men flera studier beskrev enstaka fall där barn berättat om det 
(Marshall et al., 2009; Newbould, Francis & Smith, 2007; Povey et al., 2005). Barn som 
upplevt mobbning beskrev att det var en smärtsam upplevelse (Marshall et al., 2009), och att 
det kunde bero på att de var annorlunda: ”Sometimes, some people start picking on me and 
think that I am different.”  (Povey et al., 2005, s. 335).  
 
Barnen var oroliga för hur de skulle hantera olika sociala situationer (Olsen Roper et al., 
2009) och de upplevde att de var annorlunda på grund av diet och restriktioner i sitt sociala liv 
(Povey et al., 2005). Men de hade en längtan efter att vara normal, bli behandlade som andra 
och få göra sådant som alla andra barn fick (Alderson et al., 2006; Marshall et al., 2009; Olsen 
Roper et al., 2009). Med tiden blev sjukdomen en del av vardagen och därför ett 
normaltillstånd (Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). ”Having diabetes is not 

6 
 



difficult but it can be frustrating… it can ruin quite a lot but at the same time you learn how to 
deal with it.” (Wennick & Hallström, 2007, s. 302) 
 
Föräldrars reaktioner i den nya situationen 
Denna kategori beskriver föräldrarnas mångfacetterade känslor när de lärde sig acceptera och 
leva med att deras barn drabbats av diabetes och beskrivs mer utförligt i de tre 
subkategorierna: Otrygghet och osäkerhet; Känsla av förlust och sorg; och Rädsla för 
komplikationer.  
 
Otrygghet och osäkerhet 
De flesta föräldrar försökte undvika att tänka på diabetes när symtomen kom utan kopplade 
symtomen till vanligare och mindre allvarliga sjukdomar (Lowes et al., 2003). Detta för att de 
var rädda för diabetessjukdomen och kände ett motstånd till att behöva förändras (Lowes et 
al., 2005). På sjukhuset när barnen fick sin diagnos gick allting fort vilket en del föräldrar 
upplevde som god service medan andra upplevde det som ett orosmoment (Lowes, Lyne & 
Gregory, 2003) och flera kände sig därför maktlösa (Lowes, Gregory & Lyne, 2005). Deras 
livsvärld behövde nu förändras för att kunna förhålla sig till ett sjukt barn vilket ledde till 
otrygghet och osäkerhet inför framtiden (ibid., 2005). De upplevde även att de blev beroende 
av vårdpersonal eftersom de saknade kunskap om sjukdomen (Lowes et al., 2003). De 
upplevde ångest och att de inte kunde hantera situationerna som uppkom eftersom de saknade 
kunskap och de blev ofta irriterade över de inkräktande förändringarna. Med kunskap ökade 
deras trygghet (Lowes et al., 2005).  
 
Känsla av förlust och sorg  
Alla föräldrar blev chockade, och några upplevde lidande och misstro över den plötsliga 
diagnosen. Många hade svårt att acceptera diagnosen då de inte såg sitt barn som sjukt och 
några hoppades på att sjukdomen skulle vara övergående (Lowes et al., 2003; Lowes et al., 
2005). Några beskrev det som förkrossande att barnet drabbats av en kronisk sjukdom (Lowes 
et al., 2005). Förlust och ångest var förekommande, framförallt hos ensamstående mödrar 
(Lowes et al., 2003). Att inte veta vad orsaken till sjukdomen var upplevdes som svårt (Lowes 
et al., 2005) eftersom de behövde ett skäl till varför detta hänt (Lowes et al., 2003) och när 
inget svar fanns att få lade de ofta skulden på sig själva (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 
2009; Lowes et al., 2005). Flera föräldrar upplevde känslor av lågt självförtroende eller 
osäkerhet eftersom de inte kunnat beskydda sitt barn från sjukdomen (Lowes et al., 2005; 
Marshall et al., 2009). Föräldrarna kunde även uppleva en lättnad över diagnosen då 
diagnosen förklarade symtomen. De behövde inte leva i ovisshet längre, och de fick veta att 
barnet inte skulle dö (Lowes et al., 2005). ”I think it was relief, as well, that we had found out 
what was wrong in terms of the drinking and everything.“ (Lowes et al., 2003, s. 533) 
 
Några förväntade sig att diagnosen skulle påverka dem länge (Lowes et al., 2005) och andra 
blev förvånade över hur fort de anpassade sig. De ansåg att barnens sjukdom blivit ”a way of 
life” (Lowes et al., 2003, s. 535). Men många föräldrar accepterade aldrig sjukdomen helt 
(Bowes et al., 2009). Många föräldrar upplevde att deras barn nu var annorlunda jämfört med 
andra barn (Wennick & Hallström, 2007) och de trodde att även barnen såg sig som 
annorlunda. De trodde även att barnen upplevde sig underlägsna och att de saknade 
självförtroende (Bowes et al., 2009).  
 
Föräldrarna upplevde en förlust av många saker i sitt liv exempelvis spontanitet, kontroll, 
frihet och självförtroende, men framförallt förlust av sitt friska barn (Lowes et al., 2003; 
Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009). En del föräldrar jämförde förlusten vid diagnosen 
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med känslan av att någon dött (Lowes et al., 2005). Efter diagnosen följde en sorgeperiod som 
med tiden mynnade ut och övergick i acceptans hos de flesta föräldrar (Marshall et al., 2009). 
Trots acceptans upplevde de sorg och skuld i specifika situationer som vid sjukdom och 
sjukhusvistelser på grund av att de framkallade minnen (Bowes et al., 2009; Lowes et al., 
2005). Många föräldrar blev ledsna när barnen skrevs över till vuxenvården eftersom de inte 
fick lika mycket insyn och inte längre inkluderades i vården (Bowes et al., 2009).  
 
I felt sad that we were leaving the paediatric clinic to go to the adult clinic. It was like having 
the ‘apron strings’ cut and the safety of everything taken away from you…you get attached 
really…you get to know your doctor and nurses…always there if you needed them. I’m on my 
own now and it’s not as easy to pick up the phone. It’s up to him now…I would have liked to 
have been in the background for the first adult clinic. (Bowes et al., 2009, s. 996) 
 
Rädsla för komplikationer  
Föräldrarna var ofta rädda för sena komplikationer (Viklund & Wikblad, 2009) och kunde 
många år efter diagnosen fortfarande uppleva stress och ångest när de tänkte på 
följdsjukdomar som kunde drabba barnet (Bowes et al., 2009).  De tänkte inte ständigt på 
komplikationer, men var oroliga för barnets hälsa (ibid., 2009). Föräldrar blev mer trygga när 
blodsockervärdet låg bra och de kände förlust av kontroll, förvirring, besvikelse och ibland 
skuld när blodsockret visade dåliga värden igen (Bowes et al., 2009; Lowes et al., 2003). En 
del föräldrar upplevde att de blev övervakade och dömda av vårdpersonal och att barnets 
blodglukosvärde visade om de var bra föräldrar eller inte. Oavsett hur mycket föräldrarna 
ansträngde sig och hur bra glukosvärdet var upplevde de att vårdpersonalen aldrig var tillfreds 
med deras ansträngningar (Wennick & Hallström, 2007).  
 
Många upplevde rädsla för att det inte fanns något de kunde göra åt sjukdomen och för att 
barnet skulle drabbas av en hypoglykemi (Lowes et al., 2003; Lowes et al., 2005). De var 
även oroliga för hur de skulle klara av sjukdomshanteringen i hemmet (Lowes et al., 2003). 
Rädsla för hypoglykemi och medvetslöshet var en stor källa till oro hos föräldrar trots att flera 
månader gått sedan diagnosen (Lowes et al., 2003; Lowes et al., 2005). Speciellt rädda var de 
för nattlig hypoglykemi (Lowes et al., 2003). Många mödrar blev mer avslappnade när de 
hade rutiner att följa, men de upplevde en ökad ångest nattetid då barnen sov eftersom de inte 
kunde kontrollera barnen då (Wennick & Hallström, 2007). Fäder uppgav att de kände 
frustration och att de var oroliga för att inte finnas tillgängliga om barnet skulle drabbas av en 
insulinkänning (Wennick & Hallström, 2007). Några fäder upplevde skuld och dåligt samvete 
om de inte tänkt på barnets sjukdom på en hel dag (Bowes et al., 2009). ”I went out for the 
day to watch the rugby and it wasn’t until I was coming back that I felt guilty as I’d not 
remembered or worried about it while I was out.” (Bowes et al., 2009, s. 995). 
 
Syskonens upplevelser av situationen  
Denna kategori beskriver vilka känslor syskonen upplevde när barnen fått diagnosen 
 
Syskonen upplevde rädsla för det nya som kommit in i resten av familjens och även deras liv 
(Wennick & Hallström, 2007). De kunde även vara oroliga för det drabbade barnets hälsa, 
som en sjuårig flicka med diabetes uttryckte det: ”My sister was at home in bed and she was 
crying because she thought I was dead” (Alderson et al., 2006, s. 301). De blev oroliga för 
sitt syskon och att syskonet skulle drabbas av insulinreaktioner som de inte kunde göra något 
åt (Wennick & Hallström, 2007). Många syskon tyckte synd om det sjuka barnet och kunde 
förstå varför de fick mer uppmärksamhet och tid av deras föräldrar (ibid., 2007).   
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Att hantera en ny livssituation 
Denna huvudkategori beskriver hur barnen, föräldrar och syskon hanterar den nya situationen 
som kommit in i deras liv. Det handlar om hur de har tagit sig från diagnosen till att leva 
nästan som vanligt igen, med en del förändringar i vardagen.  
 
Barnens strävan av att lära sig leva med sjukdomen 
Denna kategori beskriver hur barnen lärde sig hantera sin diabetes och integrera sjukdomen 
med vardagen.  
 
Behov av stöd 
När barnen fått diagnosen diabetes kunde de inte hantera sjukdomen själva utan behövde hjälp 
från sin familj i början (Olsen Roper et al., 2009). Många barn förstod sin sjukdom och hur de 
skulle hantera den (ibid., 2009), ofta redan från fyra års ålder (Alderson et al., 2006), men de 
behövde ändå stöd från familjen (Olsen Roper et al., 2009). Barn uppfattade att mödrarna 
fanns tillgängliga som stöd när de behövde information om sjukdomen och hanteringen och 
för att mödrarna var de som visste mest om sjukdomen. Enligt barnen var det fäderna som var 
det känslomässiga stödet, men många barn menade att fäderna var mindre involverade i 
sjukdomshanteringen än mödrarna (Povey et al., 2005). Barnen upplevde att deras syskon 
även stod för en del av det känslomässiga stödet. Syskonen hade börjat behandla barnen 
annorlunda, de blev snällare och uppfattade barnet som mer speciellt (ibid., 2005). Barnens 
vänner fanns till hands för känslomässigt och praktiskt stöd (Fereday et al., 2009; Povey et al., 
2005), det gjorde det lättare att integrera sjukdomen i vardagen (Karlsson et al., 2008).  
 
I started to feel really weird and like I was shaking and getting sweaty and I felt a bit strange 
so I couldn’t really tell Mr Simms and speak and he kind of just looked at me weird and asked 
if I was ok, but luckily Harvey (a school friend) knew what was wrong and he went to my box 
and got the Lucozade and gave it to me and it was ok … (Newbould et al., 2007, s. 1079) 
 
Deras vardag blev ofta avbruten när de skulle hantera sjukdomen (Marshall et al., 2009), 
exempelvis var de tvungna att ta sitt blodsocker innan fysiska aktiviteter. Insulininjektionerna 
blev efter ett tag en del av deras vardag, och de kunde till och med glömma bort att de hade en 
sjukdom (Wennick & Hallström, 2007). Barnen menade att det inte fanns någonting som de 
inte kunde göra bara för att de hade diabetes (Fereday et al., 2009). ”There's nothing I can't 
really do because I just put my mind to anything and I can do it.” (Fereday et al., 2009, s. 6). 
 
Många barn upplevde att deras föräldrar blivit tjatiga (Karlsson et al., 2008) och tjatet 
uppfattades som anklagelser om dålig egenvård av sjukdom (Viklund & Wikblad, 2009). När 
barnen inte var hemma utan i skolan, hos vänner eller någon annanstans upplevde de sig 
tvungna att kontakta sina föräldrar för att berätta vad de gjorde och hur de mådde (Wennick & 
Hallström, 2007). Föräldrarna kunde istället komma med lämpliga påminnelser om 
blodsocker kontroller som upplevdes som positivt (Karlsson et al., 2008). Eftersom barnen 
behövde hjälp och uppmuntran av sina föräldrar upplevde de att det var väldigt positivt när 
föräldrarna införde belöningssystem (Olsen Roper et al., 2009).  Barnen uppskattade även 
stödet som de fick från diabetesteamet och att de kunde stärka barnens självkänsla. 
Diabetesteamet uppmuntrade barnen att själva ta ansvar för sin sjukdomshantering. Barnen 
upplevde att de kunde lita på vårdpersonalen men att ett problem var att de inte kände till 
barnens vardag och hade därför svårt att ge råd om hanteringen (Karlsson et al., 2008).  
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Behovet av kunskap för att kunna hantera vardagen 
Barnen hade ett stort behov av kunskap för att kunna uppleva att de hade kontroll över 
situationen (Karlsson et al., 2008), för att känna trygghet och för att de skulle kunna ta egna 
initiativ i hanteringen (Viklund & Wikblad, 2009). Även om de hade mycket kunskap om sin 
sjukdom fanns det många barn som utryckte en önskan om mer kunskap om behandlingar, 
historia, diet, tekniska resurser, forskning och varför de drabbats av sjukdomen (Olsen Roper 
et al., 2009). “What new about taking care of diabetes is coming out and how it works.” 
(Olsen Roper et al., 2009, s. 1710) 
 
Barnen hade en strävan efter att få autonomi i sin sjukdomsbehandling (ibid., 2009; Karlsson 
et al., 2008), men några hade ett behov av att dela ansvaret med föräldrarna tills de bevisat sin 
mognad och skaffat sig tillräckligt med kunskap (Karlsson et al., 2008; Viklund & Wikblad, 
2009) eftersom de förstod allvaret med sjukdomen (Alderson et al., 2006; Wennick & 
Hallström, 2007). Träning och diskussion om diet och kolhydrater var vanliga mellan barn 
och föräldrar (Alderson et al., 2006; Olsen Roper et al., 2009). Barnen uttryckte att mognad, 
självtillit, reflektion och självkännedom var viktigt för att kunna hantera sjukdomen 
självständigt (Viklund & Wikblad, 2009). Medicineringen och reaktioner som kom av dåligt 
hanterad diabetes gjorde att barnen verkligen upplevde sig som sjuka men att det var en 
sjukdom som var en del av deras liv (Wennick & Hallström, 2007). Dåligt blodsocker kunde 
också fungera som en motivation för att de skulle förbättra sin egenvård (Karlsson et al., 
2008). Sjukdomen gjorde även att de upplevde sig friska när de hanterade sjukdomen på rätt 
sätt (Wennick & Hallström, 2007). ”I only have diabetes when I’m about to eat” (Wennick & 
Hallström, 2007, s. 303). 
  
Att hantera sjukdomen utanför hemmet 
Människor i barnens närhet hade ibland negativa attityder som kunde skapa onödiga problem 
för barnen. Det kunde vara lärare i skolan som menade att det skulle vara svårt att ha med 
barnet på skolutflykter eller föräldrar till kompisar som inte ville att barnet skulle komma över 
och leka på grund av sjukdomen (Alderson et al., 2006). Barn upplevde skolpersonal som 
osympatisk och skolans regler försvårade barnets hantering av sjukdomen när de var i skolan. 
Konkreta problem för barnen var att medicinen förvarades i ett annat rum, de fick inte äta när 
de behövde det och det fanns inget privat område där de kunde ta sin medicin. Vid 
skolutflykter och liknande aktivteter i skolan kunde det bli svårt för barnen att medverka och 
de kunde uppleva en ökad oro för att det kunde hända något sjukdomsrelaterat (Newbould et 
al., 2007). De upplevde sig inkluderade i gymnastiken i skolan men de flesta hade 
erfarenheter av situationer där de blivit särbehandlade på grund av sin sjukdom (Fereday et 
al., 2009). Andra barn upplevde inga problem med att medverka på gymnastiken i skolan 
(Fereday et al., 2009; Newbould et al., 2007).  
 
Föräldrars hantering av den nya situationen  
Denna kategori beskriver hur föräldrarna hanterade sjukdomen i vardagen. Detta beskrivs mer 
utförligt i de två subkategorierna: Att klara av vardagen; och Behov av kunskap och kontroll.  
 
Att klara av vardagen  
I början efter diagnosen hanterades situationen genom att fokusera på det praktiska och 
barnets behov. Alla hittade olika sätt att hantera situationen på; genom att ta en dag i taget, 
skapa rutiner eller planera och prata med människor som hade kunskap om sjukdomen 
(Lowes et al., 2003). De försökte rationalisera diagnosen och sjukdomen genom att jämföra 
de positiva och negativa aspekterna i situationen och balansera rädsla med optimism om 
framtida behandlingar och botemedel (Lowes et al., 2005). Från och med diagnosen började 
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föräldrarna lära sig hur de skulle hantera nya situationer (Lowes et al., 2003) och hur de skulle 
fastställa nya rutiner så att sjukdomen skulle bli integrerad i vardagen (Lowes et al., 2005) och 
inom en vecka upplevde många föräldrar att de klarade av att hantera sjukdomen (Lowes et 
al., 2003).  
 
I think we've learnt to cope with it relatively quickly … I'm not saying that we know 
everything, but it seems much less daunting today and that's what, only …  four days after 
diagnosis … I'm not trying to make light of it or say it's not serious, but … it just doesn 't seem 
so daunting now. (Lowes et al., 2003, s. 534). 
 
De praktiska momenten var svåra att hantera i början (Bowes et al., 2009) men att få behandla 
sitt barn i hemmet gjorde att sjukdomen introducerades som ett tillstånd i vardagen snarare än 
en sjukdom. Detta hjälpte föräldrar att få självförtroende i samband med sjukdomshanteringen 
(Lowes et al., 2003). Några mödrar menade att det var svårt att ge insulinsprutor, fastän de 
vant sig vid det (Bowes et al., 2009). En moder beskrev hur hon upplevde att hon skadade och 
vårdade sitt barn dagligen (Marshall et al., 2009). Föräldrarna var tvungna att ändra sina 
livssituationer men många upplevde att de kontrollerade sjukdomen och de situationer som 
uppkom och inte tvärtom. Sjukdomen ställdes dock i centrum i specifika situationer, som vid 
hypoglykemi, sjukdom, nya skolor, högtider och familjeutflykter. Efter fyra månader hade de 
flesta anpassat sig efter diagnosen, efter ett år hade alla det (Lowes et al., 2005). Med tiden 
blev sjukdomen och sjukdomshanteringen en del av vardagen (Bowes et al., 2009; Fereday et 
al., 2009; Lowes et al., 2003).  
 
You get into a pattern where you deal with it without thinking about it, but you're still dealing 
with it. You're still doing what you need to do, with regards to being organized if you want to 
go here or go there or whatever... there's not so much emphasis in your mind about it. You 
just do it. (Lowes et al., 2003, s. 535) 
 
En del föräldrar hade ett behov av att vara självständiga och hantera sjukdomen på egen hand 
(Wennick & Hallström, 2007) medan andra föräldrar ansåg att de behövde stöd och få prata 
om sina känslor hos vårdpersonal (Lowes et al., 2003), något som de menade att de inte fick 
från vården. Det fanns tillgängliga stödgrupper och några upplevde att de hjälpte, men många 
valde att inte medverka (Bowes et al., 2009). En del föräldrar ville inte lasta sin partner och 
lät därför bli att prata om sina känslor eller berättade bara det som de trodde att partner kunde 
hantera. Några föräldrar hade tio år efter diagnosen fortfarande inte pratat med varandra om 
sina känslor. Sjukdomen kunde möjligen ha påverkat äktenskapliga förhållanden och 
medverkat till skilsmässor (ibid., 2009).  
 
En del föräldrar ville inte se sitt barn som sjukt utan föredrog att se barnet som friskt 
(Wennick & Hallström, 2007). Hantering av måltider och diet sågs inte som ett problem trots 
att de nu saknade spontanitet (Lowes et al., 2003). Fysisk aktivitet var viktigt för barnens 
hälsa och välmående. Föräldrarna upplevde att det var extra viktigt för dem att strukturera 
barnens fysiska aktiviteter så att risken för komplikationer senare i livet minskade (Fereday et 
al., 2009). Föräldrar upplevde skolpersonal som osympatisk och skolans regler väckte oro och 
missnöjdhet hos föräldrarna eftersom skolan försvårade barnets sjukdomshantering 
(Newbould et al., 2007).  
 
 It’s just complete madness that they (the school) don’t want her to be doing her blood sugars 
whilst at school, it’s all to do with AIDS and that, and them not wanting bodily fluids around. 
But for Christ’s sake it’s a pin prick of blood it’s not vat fulls of the stuff lying around! I went 
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up there (to the school) and I said to the Head (head teacher) what would you rather have her 
safely testing her blood, or her being rushed to hospital in a coma because she can’t tell what 
her blood sugar is? (Newbould et al., 2007, s. 1080) 
  
Behov av kunskap och kontroll  
Föräldrarna behövde kunskap om sjukdomen för att de skulle kunna hjälpa sitt barn (Viklund 
& Wikblad, 2009). Några få föräldrar var rädda för att barnens ökade kunskap skulle leda till 
att de inte accepterade sjukdomen (Marshall et al., 2009). Föräldrarna ansåg att det var viktigt 
att barnens liv skulle bli så normalt som möjligt och att barnen inte såg sig själva som 
annorlunda (Wennick & Hallström, 2007) och därför ansträngde sig föräldrarna för att göra 
livet så normalt som möjligt (Fereday et al., 2009; Lowes et al., 2003). Föräldrarna trodde att 
barnen hade bra kunskaper och lärt sig leva med sjukdomen ett år efter diagnos (Wennick & 
Hallström, 2007) och de upplevde att barnen hade vänner som hjälpte dem hantera sjukdomen 
(Alderson et al., 2006), men de var oroliga för att barnen inte satte sin diabetes först (Marshall 
et al., 2009).  
 
Förhållandet mellan föräldrarna och barnen påverkades av föräldrarnas oro för att barnen 
skulle bli självstädiga i sjukdomshanteringen (Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009). Detta 
eftersom de hade ett behov av att kontrollera och övervaka vad barnen gjorde (Fereday et al., 
2009; Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007), exempelvis när barnen tog sitt 
insulin (Fereday et al., 2009). Men föräldrar uttryckte också en önskan över att barnen skulle 
bli självständiga i sin sjukdomshantering (Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009). 
 
I leave more and more to him…after all, I am not the one who will have to manage it, he is the 
one who has to learn what he can eat…we are not with him everywhere and able to supervise, 
he must learn to think for himself…we are the helping hand…or he will have to stay at home. 
(Wennick & Hallström, 2007, s. 303) 
 
Syskonens hantering av situationen 
Denna kategori beskriver hur syskonen lever med den nya situationen.  
 
Syskon till barn som hade fått diagnosen diabetes upplevde sig ofta bortglömda av sina 
föräldrar, eftersom de lade mycket uppmärksamhet på det sjuka barnet. När familjen hade lärt 
sig hanteringen kring sjukdomen upplevde de sig mer bekväma med den nya situationen och 
kunde lägga mer och mer uppmärksamhet på syskonen igen (Wennick & Hallström, 2007). 
Sjukdomen tog också över syskonens liv eftersom måltider och aktiviteter planerades in efter 
det sjuka barnets behov. Många syskon ville ha mer kunskap om sjukdomen och 
sjukdomshanteringen för att de skulle känna sig säkra nog att hjälpa sitt syskon om det skulle 
behöva hjälp av dem någon gång. De upplevde att de var tvungna att visa sitt sjuka syskon 
mer hänsyn och mer sympati efter att de fått sin diagnos trots att de inte såg diabetes som en 
riktig sjukdom utan det var mer som en skada enligt dem. De ansåg inte att barnet var sjukt på 
riktigt utan de mådde bara lite dåligt ibland (ibid., 2007).  
 
I do not consider him to be ill … by injecting himself he keeps himself healthy … everything is 
the same as usual then … it is not visible so I don’t think that he can be considered ill. 
(Wennick & Hallström, 2007, s. 303). 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva hur familjer upplever och hanterar vardagen efter att ett 
barn fått diagnosen diabetes mellitus typ 1. Resultatet visar att många föräldrar känner sorg, 
förlust och skuld när deras barn drabbas av diabetes mellitus typ 1 och att de har svårigheter 
med att acceptera diagnosen. Barnen känner sig annorlunda men har en strävan efter att vara 
som andra barn. De har ofta lättare att acceptera diagnosen och anpassar sig fortare till den 
nya situationen jämfört med föräldrarna. Syskon känner sig ofta bortglömda direkt efter 
diagnosen men upplevs som ett stöd av det drabbade barnet. Barnen som drabbas upplever att 
de får stöd från vårdpersonal, men föräldrar upplever ofta att de inte fått tillräckligt med stöd. 
Med tidens gång blir sjukdomen en del av vardagen och en normalitet även om sjukdomen 
ibland hamnar i centrum och bringar fram känslorna på nytt. Resultatet beskriver hur alla i 
familjen upplever och hanterar vardagen och därmed är syftet uppnått.   
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ litteraturstudie valdes eftersom syftet var att kunna beskriva människors 
upplevelser och erfarenheter. En intervjustudie kunde varit lämplig att göra för att få 
information som svarade på syftet men eftersom författarna inte hade någon erfarenhet av 
intervjustudier och tiden var begränsad valdes det alternativet bort. En intervjustudie hade 
också varit för tidskrävande att utföra eftersom hela familjens upplevelser skulle undersökas 
och därför valdes en kvalitativ litteraturstudie för att göra en analys och sammanställning av 
vad tidigare forskning visat. Hade endast en familjemedlems perspektiv valts så hade en 
intervjustudie kunnat utföras men ingen av författarna har erfarenhet av att intervjua barn och 
familjeperspektivet hade förlorats. Syftet hade blivit smalare om en intervjustudie gjorts. En 
kvantitativ litteraturstudie hade varit ett alternativ men eftersom det var känslor och 
upplevelser som skulle undersökas hade det varit svårt att hitta i kvantitativa artiklar. Det hade 
även varit svårt att hitta tillräckligt med kvantitativa artiklar som kunde svara på syftet. En 
litteraturstudie gjorde att familjeperspektivet belystes och vi anser att det är viktigt för 
blivande och arbetande sjuksköterskor att tänka på hela familjen i vård av sjuka barn.  
 
Trovärdighet är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ett begrepp som betyder att 
resultatet är sanningsenligt och fri från egen förförståelse. Trovärdighet är något som läsaren 
ska bedöma utifrån hur väl beskrivet den process som ledde fram till resultatet är. Författarna 
har försökt att beskriva hela tillvägagångssättet tydligt för att öka trovärdigheten. Då ingen av 
författarna har erfarenhet av familjer som drabbats av en kronisk sjukdom och har ingen i 
familj eller närhet som drabbats av diabetes mellitus typ 1, minskar risken för att förförståelse 
ska färga arbetet. Detta ökar studiens trovärdighet. Vidare ökar trovärdigheten av studien 
eftersom studien är genomförd av två författare och det minskar risken för feltolkningar och 
att det används citat i resultatet.  
 
Systematiska sökningar gjordes i CINAHL, MEDLINE och PubMed. Dessa databaser 
användes eftersom de samlar information om ämnen inom omvårdnad och var därför 
lämpliga. För att få en bredare sökning och undersöka om det fanns fler artiklar som svarade 
på syftet utökades databaserna med PsychInfo och SweMed+. Sökningarna i dessa två 
databaser gav inga artiklar som kunde användas i resultatet. Relevanta sökord användes och 
olika synonymer togs fram innan själva sökningarna. De tolv artiklar som hittades vid 
sökningarna bedömdes innehålla tillräcklig information för att få svar på syftet.  
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska och eftersom det inte är författarnas modersmål kan 
feltolkningar ha skett. Stor ansträngning har lagts på att inte feltolka olika begrepp och okända 
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ord har slagits upp i uppslagsverk och kontrollerats. Trots det kan feltolkningar ha skett vilket 
då kan ha påverkat tolkningen av materialet och även resultatet. 
 
Några författare förekommer i mer än en studie. Detta kan ha minskat variationen, men det 
kan även vara positivt eftersom författarna är experter på sitt område. Artiklarna som 
användes är vetenskapligt granskade vilket ökar studiens trovärdighet. Studierna är 
genomförda i Sverige, Storbritanien, Australien och USA. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) är överförbarhet resultatets förmåga att generaliseras till liknande grupper 
och situationer. Detta gör att resultatet kan vara överförbart till liknande grupper i länder som 
har liknande kulturer och samhällsuppbyggnad. 
 
Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys valdes eftersom den är 
lättförståelig och noggrann. Studiens syfte är brett och medförde vissa problem när det kom 
till kategoriseringen av materialet. Det fanns svårigheter att koda och kategorisera materialet 
eftersom det var svårt att skilja på vad som var känslor och vad som tillhörde hanteringen. 
Informationen om syskonen var svårt att kategorisera eftersom det fanns väldigt lite 
information om vad de upplevde och ansåg om sina syskons diabetes och hur den påverkat 
dem. Det var till en början tillräckligt med huvudkategorier och kategorier men subkategorier 
tillkom för att på ett överskådligt sätt illustrera och beskriva alla delar som framkom under 
analysen av data. I efterhand funderar författarna över om ett mer avgränsat syfte eller annan 
metod för innehållsanalys kanske borde valts.  
 
Resultatdiskussion  
Resultatet visar att barn upplevde sig annorlunda efter diagnosen jämfört med sina friska 
vänner, men de hade en längtan efter att uppleva sig själva som normala. De blev ständigt 
påminda om sjukdomen på grund av avbrott och restriktioner och det försvårade känslan av 
att vara normal vilket ledde till lidande. Men många barn upplevde trots sin sjukdom att de 
hade hälsa, som enligt Dahlberg och Segesten (2010) är en känsla av att vara i balans. 
Resultatet visar även att föräldrar upplevde att det var viktigt att barnen upplevdes och blev 
behandlade som andra barn. Längtan efter normalitet beskrivs ofta på olika sätt och verkar ha 
en central betydelse för både föräldrar och barn. Andra studier beskriver även hur viktigt det 
är för både föräldrarna och barnen att barnen uppfattas som andra barn (Baudrant et al., 2007; 
Mulvaney et al., 2006).  
 
Något som barnen upplevde som problematiskt med flera olika orosmoment var deras 
skolgång enligt resultatet. De svenska studier som använts har inte belyst hur barn med 
diabetes mellitus typ 1 uppfattar sin skolgång och därför kan inte resultatet generaliseras 
direkt till svensk skolvård. Därför behövs forskning kring hur barnen hanterar och upplever 
sin diabetessjukdom i skolan i Sverige.  
 
Resultatet visar att barn upplevde föräldrar tjatiga, anklagande och att de kontrollerade dem 
ofta. Det visar även att förhållandet mellan barn och föräldrar var extra ansträngt under 
tonåren då barnen började ta mer ansvar för sjukdomshanteringen. Detta stöds också av andra 
forskningsresultat om barn med diabetes mellitus typ 2 (Mulvaney et al., 2006; Mulvaney et 
al., 2008). Men resultatet visar även att barnen inte upplevde att tjatet bara var negativt utan 
kunde se det som föräldrarnas omsorg och därmed stöd. I en annan studie beskriver barnen att 
de insåg att de kunde behöva det här stödet och hjälpen som föräldrarna ändå gav (Huus & 
Enskär, 2007). Föräldrars rädsla för hypoglykemi och långtidskomplikationer beskrivs i 
resultatet och detta är ett av skälen till varför föräldrarna har ett så starkt kontrollbehov samt 
att de har svårt att ge barnen för mycket ansvar. I resultatet förklarade föräldrar att det som 
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var svårast med att släppa kontrollen och låta barnen ta ansvaret själva var att de inte trodde 
att barnen tog sjukdomen på tillräckligt stort allvar. Detta motsägs dock av annan forskning 
där föräldrarna upplever att det blir lättare att hantera sjukdomen när barnen tar mer ansvar i 
sin sjukdomshantering (Jaser et al., 2007).     
 
Barnen beskriver hur de fick stöd från föräldrar, syskon, vänner och vårdpersonal. 
Vårdpersonal hjälpte dem att stärka självkänslan och uppmuntrade dem att ta egna beslut 
angående sjukdomshanteringen. Stöd kan ge barnen en känsla av kontroll över situationen och 
det kan leda till att de upplever ökad trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor 
behöver ha detta i åtanke när de möter barn med diabetes, de spelar en stor roll för att barnen 
ska bli mer självständiga i sjukdomshanteringen och kan påverka dem till att ta mer ansvar.  
 
Föräldrarna upplevde att de behövde mer stöd från vårdpersonal än vad de fick vilket ledde 
till onödigt lidande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är detta onödiga lidande ett 
vårdlidande som kan undvikas om sjuksköterskor uppmärksammar deras behov. Resultat visar 
även att sjukdomen och dess hantering kan ha påverkat det äktenskapliga förhållandet. 
Gammes (2005) belyser att det är vanligt att föräldrar bryter upp från varandra efter att barnet 
fått en allvarlig diagnos. Hon beskriver hur vårdpersonal måste se dels till föräldrarna som 
individer och dels som par när barnet blir sjukt samt att vården behöver hjälpa dem hitta ett 
sätt att hantera situationen (Gammes, 2005). Sjuksköterskor behöver denna kunskap för att de 
ska kunna ge råd som kan underlätta för föräldrarna i vården av sitt barn och öka familjens 
välbefinnande. Detta välbefinnande innebär att familjen kan fungera och må bra trots den 
kroniska sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett nytt sätt för föräldrar att få stöd är via 
internet och det finns många forum där föräldrar möts och skriver om problem de har i 
vardagen och kan fråga om råd. Ett exempel är Diabetes (föräldrar till barn med diabetes) på 
Facebook. Detta kan underlätta för många föräldrar eftersom de då inte behöver åka 
någonstans för att träffa andra människor utan de kan vara hemma och samtidigt få stöd och 
konkreta tips på hur de kan göra vardagen lite enklare.  
     
Föräldrar upplevde i början av sjukdomen chock, sorg och förlust. Dessa känslor finns även 
hos föräldrar med barn som har andra kroniska sjukdomar (George, Vickers, Wilkes & 
Barton, 2006). Enligt Jahren Kristoffersen & Breievne (2005) är chock och sorg tecken på en 
krisreaktion som leder till att de drabbade måste se sin tillvaro ur en ny synvinkel och i 
resultatet beskrivs att föräldrar var tvungna att ändra sin livssituation för att hantera att de har 
ett barn med kronisk sjukdom. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om dessa 
reaktioner och att de förekommer hos föräldrar för att även de ska kunna få den hjälp de 
behöver av vården.  
 
Många syskon upplevde irritation och ett ökat ansvar samt att de hade en rädsla för 
sjukdomen. Detta återkommer i en annan studie som även beskriver att många syskon inte 
märkte av att någonting ändrats i familjen (Jackson, Richer & Edge, 2008). Eftersom 
resultatet beskriver att syskonen påverkas, och lite forskning finns om dem, behövs vidare 
forskning om hur syskonen påverkas när ett barn får diabetes mellitus typ 1. I en annan studie 
om barn med cancer och cystisk fibros beskriver syskonen att de känner sig bortglömda av 
sina föräldrar (Williams et al., 2009) och detta överrensstämmer med vårt resultat. Enligt en 
annan studie om barn med olika sorters cancer, cystisk fibros, astma och diabetes blev 
syskonen efter diagnosen mer hjälpsamma och sympatiska mot det sjuka barnet (Hopia, 
Paavilainen & Astedt-Kurki, 2005) och även detta framkommer i vårt resultat. Detta tyder på 
att delar av resultatet kan vara överförbart till andra familjer där ett barn drabbats av kronisk 
sjukdom.  
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Om syskonen får mindre uppmärksamhet än sitt sjuka syskon som vårt resultat pekar mot bör 
sjuksköterskor uppmärksamma och ta upp detta med föräldrarna. Bilden av hur syskonen 
påverkas när ett barn får diabetes mellitus typ 1 är vag och därför behövs mer forskning inom 
det problemområdet.   
 
Slutsats  
Det är viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar det emotionella stöd som föräldrar, syskon 
och barn behöver. Hela familjen behöver stöd men det är viktigt att alla i familjen har 
möjligheter att få enskilt stöd. Föräldrar påverkas mer och under en längre tid av diagnosen än 
vad barnen gör och de har ofta känslomässiga svårigheter när barnen vill bli mer 
självständiga. Mer forskning behövs om hur syskon upplever och hanterar en situation där 
deras sykon blir diagnostiserad med diabetes och även om hur barn med diabetes i Sverige 
hanterar och upplever skolsjukvården.  
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Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
Cinahl 2011-10-03 MJ Diabet* 

+ TX coping 
+ TX famil* 

 
 
136 

 

  MJ Diabet* 
+ TX coping 
+ TX famil* 
+ linked full text 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
27 

 

  MJ Diabet* 
+ TX coping 
+ TX famil* 
+ linked full text 
+ peer reviewed 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
1 

  Diabet* 
+ adjustment* 
+ parent* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
1  

   MJ Diabet* 
+ adaptation 
+ adolescen* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
1  

  MJ Diabet* 
+ adaptation 
+ child* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
1  

  MJ Diabet* 
+ manag* 
+ MJ adolescen* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
 
31 

 
 
 
 
 
2 

  MJ Diabet* 
+ manag* 
+ MJ parent* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 
+ peer reviewed 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
1  

Medline  MJ Diabet* 
+ manag* 
+ MJ parent* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
21 

 
 
 
 
1 

1 
 



Databassökning   Bilaga 1 
 

2 
 

  MJ Diabet* 
+ manag* 
+MJ adolescen* 
+ linked full text 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
11 

 
 
 
 
1 

PubMed  Diabet* 
+ manag* 
+ child* 
+ free full text 
+ humans 
+ English, 
Danish, 
Norwegian, 
Swedish 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
381 

 

  Diabetes 
+ manag* 
+ child* 
+ free full text 
+ humans 
+ English, 
Danish, 
Norwegian, 
Swedish 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
375 

 

  Diabetes 
+ managing 
+ child* 
+ free full text 
+ humans 
+ English, 
Danish, 
Norwegian, 
Swedish 
+ 2003-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
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Finns det en tydlig avgränsning/problemformulering? Ja nej vet ej 

Patientkarakteristika  Antal: Ålder: Man/Kvinna: 

Är kontexten presenterad?    Ja nej vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja nej vet ej 

Urval – relevant?   Ja nej vet ej 

Urval - strategiskt?    Ja nej vet ej 

Metod för – urvalsförförandet tydligt beskrivet? Ja nej vet ej 

Metod för - datainsamling tydligt beskrivet? Ja nej vet ej 

Metod för – analys tydligt beskrivet?  Ja nej vet ej 

Giltighet – är resultatet logiskt/begripligt? Ja nej vet ej 

Giltighet – råder datamättnad?  Ja nej vet ej 

Giltighet – råder analysmättnad?  Ja nej vet ej 

Kommunicerbarhet – redovisas resultatet klart & tydligt?  

    Ja nej vet ej 
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    Ja nej vet ej 
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Huvudfynd: Vilket/n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Huvudfynd: Är beskrivning/analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

 Bra (<80%)  Medel (70 % -80 %) Dålig (70>%) 
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Artikelöversikt       Bilaga 3 
 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
 

Resultat Etiska 
överväganden 

Kvalitet 

Alderson, P., 
Sutcliffe, K & 
Curtis, K. 
2006 
 
Storbritannien 
 
Archives of 
Disease in 
Childhood 

Children as partners 
with adults in their 
medical care.  

Att undersöka hur 
barn upplever sin 
typ 1 diabetes och 
hur de hanterar 
behandlingen 
tillsammans med 
deras föräldrar.  

Halvstrukturerad
e intervjuer. 
Intervjuerna 
skedde i barnens 
hem eller på en 
diabetesklinik 
och i 2/3 av 
fallen var 
föräldrarna med 
under intervjun.  

24 barn mellan 3 - 
12 år som bodde i 
eller strax utanför 
London med typ 1 
diabetes.  

Barnen har mycket 
förståelse och har fått 
mycket kunskap och 
färdigheter för att 
kunna handskas med 
sin typ 1 diabetes.  

Studien har 
erhållit etiskt 
godkännande av 
3 etiska 
kommittéer.  

~ 74 %, 
medelhög 
kvalitet. 

Bowes, S., 
Lowes, L., 
Warner, J. & 
Gregory, J., 
W. 
2008 
 
Storbritannien 
 
Journal of 
advanced 
nursing 

Chronic sorrow in 
parents of children 
with type 1 diabetes 

Författarna vill 
undersöka 
föräldrars 
erfarenhet av att 
ha ett barn med 
typ 1 diabetes, 
över lång tid.  

Djupgående 
intervjuer 
skedde på 
sjukhus eller i 
föräldrarnas 
hem. Mödrar 
och fäder 
intervjuades 
separat om de 
inte specifikt 
bad om att få bli 
intervjuade 
tillsammans.  

17 föräldrar vars 
barn fått diabetes 
typ 1 diagnosen 
7-10 år tidigare. 

Föräldrarna har 
anpassat sig till 
sjukdomen, men inte 
helt accepterat den. 
Föräldrarna kände 
sorg, skuld och ilska. 

Studien har fått 
en etisk 
kommittés 
godkännande.  

~ 89 %, hög 
kvalitet. 
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Fereday, J., 
MacDougall, 
C., Spizzo, 
M., 
Darbyshire, 
P. & Schiller, 
W.  
2009 
 
Australien  
 
BMC 
Pediatrics   

“There´s nothing I 
can´t do-I just put my 
mind to anything and 
I can do it”: a 
qualitative analysis of 
how children with 
chronic disease and 
their parents account 
for and manage 
physical activity  

Att öka förståelsen 
om fysisk aktivitet 
hos barn med 
kronisk sjukdom 
och att främja 
medverkan i 
undersökningar 
angående deras 
hälsa.    

Fokusgrupper 
med intervjuer, 
kartläggning av 
sina fysiska 
aktiviteter. Alla 
barn fick ta 
foton med en 
engångskamera 
för att 
dokumentera 
sina aktiviteter. 
Grupperna var 
indelade i barn, 
ungdomar och 
föräldrar 
beroende på 
ålder. Det var 
mellan 4-6 i 
varje grupp.    

25 barn i ålder 4-
16 deltog, och 25 
av deras föräldrar. 
14 av barnen hade 
typ 1 diabetes.  

Barn och ungdomar 
beskrev sin aktiva 
medverkan i olika 
fysiska aktivteter men 
nämnde sällan någon 
negativ påverkan 
p.g.a. av deras 
sjukdom. Föräldrarna 
beskrev planering och 
hantering som 
behövdes för att deras 
barn skulle kunna 
medverka i fysisk 
aktivteter.    

Studien har fått 
flera etiska 
kommittéers 
godkännande.  

~ 84 %, hög 
kvalitet. 

Karlsson, A., 
Arman, M. & 
Wikblad, K. 
2008 
 
Sverige 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Teenagers with type 1 
diabetes - a 
phenomenological 
study of the transition 
towards autonomy in 
self-management. 

Syftet är att belysa 
tonåringars 
övergång till 
självständighet i 
sjukdomshanterin
gen vid typ 1 
diabetes.  

Intervju med 
öppna frågor 
som spelades in. 
Intervjuerna 
utfördes på det 
sjukhus eller den 
klinik som 
tonåringarna 
hörde till.  

32 tonåringar 
mellan 13-17 år 
gamla, alla var 
knutna till samma 
sjukhus i 
mellersta Sverige. 

Tonåringar med typ 1 
diabetes har en jobbig 
övergång till 
självständighet i 
egenvården. De 
behöver tillräckligt 
med kunskap för att 
kunna hantera olika 
situationer som 
uppkommer i 
egenvården.   

Etisk standard 
uppnåddes och 
studien är 
godkänd av en 
etisk kommitté. 
Föräldrar och 
tonåringarna har 
fått den 
information de 
har rätt till.  

~ 84 %, hög 
kvalitet. 
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Lowes, L., 
Gregory, J., 
W. & Lyne, 
P. 
2005 
 
Storbritannien 
 
Journal of 
advanced 
nursing 

Newly diagnosed 
childhood diabetes: a 
psychosocial 
transition for parents?  

Att utforska 
föräldrars 
erfarenhet av att 
ha ett barn med 
diagnosen 
diabetes och deras 
anpassning och 
bearbetning under 
det första året 
följande 
diagnosen.   

1 – 3 
djupgående 
intervjuer 
genomfördes i 
föräldrarnas 
hem utan 
barnens närvaro. 
Intervjuerna 
skedde 10 dagar, 
4 månader och 
12 månader efter 
barnets diagnos. 

38 föräldrar, 
mellan 23-49 år, 
till 20 barn med 
nydiagnostiserad 
diabetes. 

Föräldrarna anpassade 
sig och byggde upp en 
ny värld runt diabetes 
sjukdomen.  

Studien har fått 
etiskt 
godkännande av 
en kommitté.  

~ 89 %, hög 
kvalitet. 

Lowes, L., 
Lyne, P. & 
Gregory, J., 
W. 
2003 
 
Storbritannien 
 
Diabetic 
Medicine 

Childhood diabetes: 
parents´ experience of 
home management 
and the first year 
following diagnosis. 

Syftet är att 
utforska föräldrars 
erfarenhet av att 
ha barn med 
diabetes typ 1 som 
hanteras hemma, 
första året efter 
diagnosen.  

1 – 3 intervjuer 
hölls. 
Intervjuerna 
skedde 10 dagar, 
4 månader och 
12 månader efter 
diagnosen.  

38 föräldrar, i 
åldrar 23-49, till 
20 barn med 
nydiagnostiserad 
diabetes.  

Många föräldrar var 
rädda för hur fort 
barnen fått diagnosen 
efter att de visat 
symtom. Utdelning av 
adekvat information 
vid rätt tillfälle var 
viktigt ansåg alla 
föräldrar. Att behandla 
barnen i hemmet 
gjorde det lättare att 
integrera sjukdomen i 
vardagen.  

Studien är 
godkänd av en 
etisk kommitté.  

~ 89 %, hög 
kvalitet.  
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Marshall, M., 
Carter, B., 
Rose, K. & 
Brotherton, 
A. 
2009 
 
Storbritannien 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

Living with type 1 
diabetes: perceptions 
of children and their 
parents.  

Utforska och 
beskriva barns och 
föräldrars 
erfarenhet av att 
leva med typ 1 
diabetes från 
diagnosen och 
framåt.  

Enskilda 
konversationsint
ervjuer 
genomfördes i 
familjernas hem. 

10 barn i ålder 4-
17 med typ 1 
diabetes och 11 
föräldrar 

Det dominanta 
resultatet var att 
familjerna ville ha 
känslan av normalitet i 
sina liv för att de inte 
ville känna att 
diabetes sjukdomen 
fick övartaget.  

Barn och 
föräldrar fick 
lämplig 
information om 
studien. En etisk 
kommitté har 
gett sitt 
godkännande.  

~ 95 %, hög 
kvalitet. 

Newbould, J., 
Francis, S-A. 
& Smith, F.  
2007 
 
Storbritannien 
 
Archives of 
Disease in 
Childhood 

Young people´s 
experiences of 
managing asthma and 
diabetes at school.  

Undersöka 
erfarenheter och 
bekymmer hos 
ungdomar och 
deras föräldrar 
angående 
hanteringen av 
medicinering av 
astma och diabetes 
i skolan.  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
utfördes i 
familjernas hem 
och spelades in.  

69 barn och 
ungdomar med 
astma eller 
diabetes typ 1 i 
åldrarna 8-15, 
varav 26 personer 
hade diabetes typ 
1, och deras 
föräldrar 
intervjuades. 
Totalt utfördes 
138 intervjuer.  

Ungdomarna med 
astma och diabetes 
pratade om 
svårigheter när det 
kom till att förvara 
eller ta sin medicin i 
skolan, vilket kunde 
äventyra deras 
optimala medicinska 
tillstånd. Föräldrarna 
var oroliga för att 
deras barn inte fick 
tillräckligt med stöd 
eller vård i skolan.   

Studien har 
erhållit 
godkännande 
från en etisk 
kommitté.  

~ 74 %, 
medelhög 
kvalitet.  
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Olsen Roper, 
S., Call, A., 
Leishman, J., 
Ratcliffe, C., 
Mandleco, B., 
L., Dyches, 
T., T. & 
Marshall, E., 
S.  
2009 
 
USA 
 
Journal of 
advanced 
nursing  

Type 1 diabetes: 
children and 
adolescents´ 
knowledge and 
questions  

Beskriva vad barn 
och ungdomar 
som har typ 1 
diabetes vet och 
vill veta om sin 
sjukdom.  

Barnen och 
ungdomarna 
intervjuades i 
sina hem. De 
fick svara på 
ja/nej frågor och 
sedan gick de in 
mer djupgående 
i ämnena.  

58 barn med typ 1 
diabetes i åldrarna 
8-18 deltog.  

Barnen och 
ungdomarna visste 
mycket om sjukdomen 
men de ville veta mer 
om diabetes vården 
och fysiologin bakom 
sjukdomen. 

Föräldrar och 
barns 
godkännande 
inhämtades och 
studien är 
godkänd av en 
etisk kommitté.  

~ 79 %, 
medelhög 
kvalitet.  

Povey, R., C., 
Hallas, C., N., 
White, D., G., 
Clarke, T. & 
Samuel, T., J. 
2005 
 
Storbritannien 
 
Practical 
diabetes 
international 

Children´s beliefs 
about the impact of 
their typ 1 diabetes on 
their family and peers: 
an exploratory study 

Syftet är att 
utforska hur barn 
tror att deras 
diabetes typ 1 
påverkar deras 
föräldrar, syskon 
och vänner.  

Strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
ställdes till 
barnen i tysta 
rum och 
spelades in. 
Under intervjun 
fick föräldrar 
närvara om 
barnen ville det. 

27 barn som var 
över 7 år gamla 
och hörde till 
samma klinik.  

Barnen upplevde att 
varken syskon eller 
vänner påverkades 
negativt av deras 
sjukdom, men vissa 
upplevde att deras 
sjukdom gav 
föräldrarna ångest.  

Studien har 
erhållit etiskt 
godkännande.  

~ 74 %, 
medelhög 
kvalitet. 
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6 
 

Viklund, G. 
& Wikblad, 
K. 
2009 
 
Sverige 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

Teenagers´ 
perceptions of factors 
affecting decision-
making competence in 
the management of 
type 1 diabetes 

Utforska 
tonåringars 
uppfattning om 
vad som påverkar 
deras hantering av 
sin diabetes 
sjukdom.   

Intervjuer med 
öppna frågor 
hölls 
individuellt och 
efter varje fråga 
hölls en 
diskussion 
mellan 
tonåringen och 
författaren. 
Intervjuerna 
skedde på en 
diabetesklinik. 

31 tonåringar 
mellan 12 och 17 
år med diabetes 
typ 1 som alla 
hörde till samma 
diabetes klinik 
och som alla 
medverkat i en 
kurs i 
självbestämmand
e.  

5 kategorier utmärkte 
sig som viktiga för 
deras beslutfattande. 
De var: kognitiv 
mognad, personliga 
kvaliteter, erfarenhet, 
socialt nätvärk och 
föräldrars 
inblandning. 

Tonåringarna 
och deras 
förälder eller 
föräldrar gav sitt 
godkännande 
och studien har 
fått godkänt av 
en etisk 
kommitté. 

~79%, 
medelhög 
kvalitet. 

Wennick, A. 
& Hallström, 
I. 
2007 
 
Sverige 
 
Journal of 
advanced 
nursing 

Families lived 
experience one year 
after a child was 
diagnosed with type 1 
diabetes 

Belysa familjers 
erfarenhet av 
diabetes 1 år efter 
att ett barn har 
blivit 
diagnostiserat med 
typ 1 diabetes.  

Individuella 
konversationsint
ervjuer 
genomfördes 
med varje 
familjemedlem. 
Vanligtvis i 
deras hem på 
tider som 
passade dem. 
Intervjuerna 
spelades in. 

11 familjer, 
bestående av 11 
mödrar, 10 fäder, 
11 barn med 
diabetes och 6 
syskon deltog. 
Föräldrarna var i 
ålder 31-52 och 
barnen 9-18 år. 

Familjerna upplever 
att deras liv är vanligt 
och samtidigt 
ovanligt, varken lätt 
eller svårt i jämförelse 
med innan diagnosen. 

Föräldrar och 
barn hade fått 
information och 
gett skriftligt 
eller verbalt 
medgivande. En 
etisk kommitté 
har givit studien 
sitt 
godkännande.  

~ 84 %, hög 
kvalitet. 
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Meningsenhet Kondenserad mening Kod Subkategori Kategori Huvudkategori 
The teenagers expressed feeling healthy 
and safe when blood glucose was stable. 

När blodglukos nivån var bra 
kände de sig friska och trygga. 

Känna trygghet  Barnens reaktioner 
på att vara sjuk 

Familjens 
känslomässiga 
reaktioner 

They felt safe when parents were present 
to help them whenever they needed to 
discuss things or solve problems. 

De kände sig trygga när 
föräldrarna fans till hjälp. 

Känna trygghet    

Period of illness or re-admission to 
hospital particularly caused a resurgence 
of grief for parents, because these 
brought back memories of when their 
child was first diagnosed. 

Sjukdom och sjukhusvistelser 
uppbringade sorg pga dåliga 
minnen. 

Sorg Känsla av 
förlust och sorg 

Föräldrar reaktioner 
i den nya situationen 

 

Nevertheless, they feared that their 
brother or sister would experience an 
insulin reaction. 

De var rädda för insulin 
reaktioner. 

Rädsla  Syskons upplevelser 
av situationen 

 

Friends were seen to provide emotional 
support… 

Vänner gav känslomässigt stöd. Stöd Behov av stöd Barnens strävan att 
lära sig leva med 
sjukdomen 

Att hantera en ny 
livssituation 

Based on their own experiences, they 
knew how they felt when blood glucose 
was out of control, which drove their 
motivation to improve self-management. 

Erfarenhet av instabilt 
blodglukos motiverade dem till 
att förbättra egenvården 

Motivation Behovet av 
kunskap för att 
kunna hantera 
sjukdomen 

  

For these reasons, parents felt obliged to 
check on the affected child regularly, as a 
means of assuring themselves that they 
were alright 

De kände sig skyldiga att 
regelbundet kontrollera barnet. 

Kontrollera  Behov av 
kunskap och 
kontroll 

Föräldrars hantering 
av den nya 
situationen 

 

They were of the opinion that the illness 
had taken control of their timetable, as 
the regular and fixed family mealtimes 
hindered them from finishing off things. 

Sjukdomen hade tagit över även 
deras tidsschema. 

Sjukdomen tog 
över 

 Syskonens hantering 
av situationen 

 

 
 

 
 


