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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen 800 barn i typ 1 diabetes. Sjukdomen är kronisk och 

kännetecknas av stor urinmängd, överdriven törst, viktminskning och trötthet. Behandlingen är 

livslång vilket leder till livsstilsförändringar för barnet. Sjukdomen påverkar samtidigt hela 

familjen känslomässigt och en stor omställning krävs för att få livet att gå ihop. 

Omhändertagandet av hela familjen är viktigt då det påverkar dem i hur de ser på sjukdomen 

och klarar av att gå vidare i livet. Syfte: Att belysa hur familjer till barn med typ 1 diabetes 

upplever sin situation. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva studier med kvalitativ 

ansats. Resultat: Resultatet i denna studie sammanfattas med två huvudteman och nio 

underkategorier: Förändringar i det dagliga livet – Anpassning, Delaktighet och engagemang, 

Egenvård, Gå vidare i livet; Känslomässiga upplevelser – Oro och rädsla, Förnekelse, 

Utanförskap, Sorg och förlust, Betydelse av kunskap. Slutsats: Familjer till barn med typ 1 

diabetes drabbas av olika känslor vid diagnos och hanteringen av sjukdomen kräver stor 

förändring i livet för barnet och dennes familj. Kunskap, engagemang och delaktighet är viktiga 

faktorer för att främja hälsa hos familjen. Klinisk betydelse: Studien har betydelse och klinisk 

relevans för att öka kunskapen bland de som berörs så att omvårdnaden och bemötandet kan bli 

bättre i framtiden för de familjer med barn som drabbas av typ 1 diabetes. 

 

Nyckelord: Typ 1 diabetes, Familj, Upplevelser, Barn 

 



 

ABSTRACT 

Background: Every year 800 children in Sweden get the diagnosis type 1 diabetes. The disease 

is chronic and is characterized by a large amount of urine, excessive thirst, weight loss and 

fatigue. Treatment is life long, which leads to lifestyle changes for the child. At the same time 

the disease affects the whole family emotionally, and they need to change their life in order to 

make ends meet. It is important to take care of the entire family as it affects them in the way 

they look at the disease and are able to move on in life. Aim: To illuminate how families of 

children with type 1 diabetes experiences their situation. Method: A literature review based on 

eleven studies involving qualitative approach. Results: The results in this study are summarized 

in two themes and nine subthemes: Changes in daily life – Adaptation, Participation and 

commitment, Self-care, Move on after diagnosis; Emotional experiences – Anxiety and fear, 

Denial, Exclusion, Grief and loss, Importance of knowledge. Conclusion: At diagnosis families 

of children with type 1 diabetes suffer from mixed emotions and the management of the disease 

requires great change in the life of the child and their family. Knowledge, commitment and 

involvement are important factors to promote health of the family. Clinical implications: The 

study has significance and clinical relevance to increase knowledge among those who are 

affected so that the care and treatment can be improved in the future for those families with 

children who suffer from type 1 diabetes.  
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INLEDNING 

Ämnet valdes för att typ 1 diabetes är en allvarlig sjukdom som många barn drabbas av varje år. 

Sjukdomen och behandlingen medför en stor förändring för barnet och dennes familj. Parallellt 

med att barnet behöver tröstas ska familjen handskas med sina egna känslor som oro, rädsla, 

förnekelse och sorg. De upplevda känslorna blandas med förhoppning av att kunna gå vidare i 

livet. Intresset väcktes när en av författarna till uppsatsen hade praktik inom pediatriken, där 

barn med typ 1 diabetes behandlades. Familjernas kunskap om sjukdomen upplevdes som 

bristfällig trots att den är så utbredd och har allvarliga följder. Sannolikheten är stor att vi 

kommer att möta barn med diabetes inom vår yrkesroll och kanske till och med som anhörig. 

Därför fanns ett behov av att öka vår kunskap inom detta ämne.  
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BAKGRUND 

Ordet diabetes mellitus kommer från det grekiska ordet honung och beskriver att urinen 

innehåller socker. Primärt handlar diabetes om att kroppen hanterar glukos fel, vilket 

återspeglas i det svenska uttrycket ”sockersjuka”. Vid diabetes fungerar inte 

insulinmekanismen som den ska och det kan uppstå fel på två olika sätt. Vid typ 1 diabetes 

har det blivit en skada på de insulinproducerande cellerna (-celler) i pankreasöarna, vilket 

gör att produktionen av insulin i princip har upphört. Vid typ 2 diabetes försämras transporten 

från blodet till cellerna och mängden insulin blir då otillräcklig (Hedner, 2010).  

Ett normalt blodsocker vid fasta bör ligga på en nivå mellan 4,2-6 mmol/l och kan vid måltid 

tillfälligt öka till 7-8 mmol/l. Om inte blodsockervärdet ligger inom dessa referensramar är det 

ett tecken på diabetes (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010). Vid typ 1 

diabetes utsätts de insulinproducerande -cellerna för en inflammatorisk reaktion som bidrar 

till att de förstörs. Inflammationen är en autoimmun process som inte går att förutse eller 

påverka. För att processen ska uppstå måste personen ha genetisk förutsättning för att 

utveckla diabetes och även utsättas för skadliga omgivningsfaktorer, som t ex fysisk och 

psykologisk stress, infektioner, vaccinationer, tillväxt eller miljö. Ökningen av diabetes bland 

barn idag beror främst på miljöfaktorer och livsstilsfaktorer, eftersom forskning visar att det i 

85 % av fallen inte finns någon diabetesdiagnos inom den närmsta genetiska familjen 

(Dahlquist & Sjöblad, 2008). 

 

I världen har Sverige näst efter Finland den högsta incidensen av typ 1 diabetes bland barn. 

Varje år insjuknar 800 barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, vilket ger ett incidenstal på ca 40 

fall per 100 000 barn och år. Debuten sker i större utsträckning i yngre ålder men 

sjukdomsfallen har inte ökat sedan år 2004 (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Symptom vid typ 1 diabetes 

Av alla barn i Sverige som drabbas av diabetes insjuknar 98 % i typ 1 diabetes. Sjukdomen 

kännetecknas av ett akut till subakut insjuknande med polyuri (stor urinmängd), polydipsi 

(överdriven törst), viktminskning och trötthet (Dahlquist & Sjöblad, 2008). Det är även viktigt 

att vara observant på andra symptom som att barnet kissar i sängen, klagar på dimsyn, är 

utmattad eller har en annorlunda andedräkt (Mullier, 2012). Förskolebarn insjuknar oftast inom 

ett till två dygn, medan barn i skolan kan ha symptom som pågått i två till fyra veckor. Barns 

insjuknande kännetecknas av allvarligare symptom än vuxnas, eftersom barn lättare drabbas av 
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insulinbrist, har ett större insulinbehov, sämre tolerans mot svält och större risk för uttorkning 

(Dahlquist & Sjöblad, 2008). Det är ett snabbt sjukdomsförlopp och därför är det viktigt att 

barnet får vård så fort som möjligt. Dels för att kunna ge familjen det stöd som krävs och dels 

för att barnet ska få snabb behandling och inte drabbas av komplikationer (Alvarsson et al., 

2010; Mullier, 2012). 

Komplikationer vid typ 1 diabetes 

Akuta komplikationer 

Vid insulinbehandling är målet att ha ett så stabilt blodsockervärde som möjligt eftersom 

kroppens egen insulinproduktion nästintill är utslagen. Det finns dock en risk att värdet både 

höjs och sänks, vilket kan få allvarliga följder som hyperglykemi och hypoglykemi  

(Alvarsson et al., 2010).  

Hyperglykemi innebär att insulintillförseln är otillräcklig. Tillståndet uppstår oftast innan 

diabetesdiagnosen har ställts och insulinbehandlingen påbörjats men kan även inträffa när för 

låg insulindos har injicerats. Symptom på hyperglykemi är törst, stora urinmängder, röda 

kinder och muntorrhet. Vid svår hyperglykemi bildas det syror i levern vilket gör att 

utandningsluften kan lukta aceton. Om insulinbristen inte hävs i tid kan patienten bli 

medvetslös och hamna i diabeteskoma som vid hypoglykemi (Alvarsson et al., 2010). 

Vid hypoglykemi utvecklas symptom som hunger, blekhet, oro, darrningar och 

hjärtklappning. Det är viktigt att höja blodsockret snabbt vid en insulinkänning, om det 

sjunker för mycket kan personen bli medvetslös och hamna i diabeteskoma (Alvarsson et al., 

2010). Hypoglykemi kan inträffa om en patient tagit en för stor insulindos, ätit för lite, haft 

för hög muskelaktivitet, använt fel injektionsteknik eller intagit en stor mängd alkohol 

(Hedner, 2010). Patienten kan själv minska risken för att drabbas av hypoglykemi genom att 

välja en sund livsstil med regelbundna måltider, mer motion och mindre stress (Stefanova & 

Hill, 2013). Levy-Shraga et al. (2012) betonar även vikten av att vara uppmärksam på när 

mindre barn drabbas av hypoglykemi, då de inte kan tolka och hantera sina symptom.  

Obehandlad typ 1 diabetes kan leda till ketoacidos (syraförgiftning) till följd av att patienten har 

för lågt insulinintag. Det kan orsakas av stopp i insulinpumpen eller vid infektion i kroppen som 

ökar insulinbehovet hos patienten (SoS, 2013). Ketoacidos beror på att antalet ketonkroppar har 

ökat under kort tid, vilket minskar pH-värdet i blodet (Alvarsson et al., 2010). Ketonkroppar 

uppkommer när kroppen bryter ner och frisätter fettceller (Hanås, Tuvemo, Gustafsson & 
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Sjöblad, 2008). Om blodsockervärdet ligger högre än 15 mmol/l och syror uppmäts i urin eller 

blod indikerar det på akut insulinbrist som kan vara livshotande (Alvarsson et al., 2010). 

Vanliga symptom på ketoacidos är illamående, kräkningar och buksmärtor. I värsta fall kan 

tillståndet leda till att patienten hamnar i diabeteskoma (Hanås et al., 2008).  

Sena komplikationer 

Efter att ha levt med typ 1 diabetes i många år kan komplikationer uppstå som beror på att 

sjukdomen påverkat blodkärl och nerver negativt. Oftast drabbas njurar och ögon värst vilket 

kan leda till nefropati och retinopati (Alvarsson et al., 2010; Hedner, 2010; Levy-Shraga et al., 

2012). Nefropati uppkommer på grund av att blodflödet till njurarna ökar vid typ 1 diabetes. 

Det leder till att albumin läcker ut i urinen då njurarnas funktion att rena blodet inte fungerar 

som det ska, vilket leder till en sämre njurfunktion (Torbjörnsdotter, 2008). Retinopati innebär 

att vätska har läckt från kärlen i ögat och bildat ärrvävnad på näthinnan. Hedner (2010), 

Ludvigsson och Sjöblad (2008) samt SoS (2013) betonar därför vikten av att göra en 

ögonundersökning vartannat år från det att barnet fyllt tio år. Alvarsson et al. (2010) förklarar 

att forskning har påvisat att effektiv behandling som leder till stabilt blodsockervärde minskar 

risken för sena komplikationer.  

 

Behandling av typ 1 diabetes 

Vid typ 1 diabetes krävs alltid insulinbehandling och sjukdomen behandlas antingen med 

injektioner eller med pump. Användandet av insulinpump bland barn och unga har ökat under 

2000-talet, år 2011 behandlade 42 % av de drabbade barnen sin diabetes med insulinpump 

(SoS, 2013). Hos växande individer varierar insulinbehovet och för att uppnå en optimal 

insulinbehandling måste hänsyn tas till insulintyp, insulindos, doseringsintervall och 

administrationssätt. Faktorer som påverkar insulinbehovet kan även vara kroppsvikt, 

hormonella förändringar, injektionsteknik samt infektioner (Ludvigsson, Sjöblad, Örtqvist & 

Hanås, 2008). Vid behandling av typ 1 diabetes betonar Alvarsson et al. (2010) vikten av att ta 

hjälp av personer i omgivningen såsom familj, släktingar och vänner.  

 

Definition av barn och familj 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 2 §, 1 kap. anses varje individ under 18 år vara 

ett barn. Äldre barn (ungdomar) är barn i åldrarna 13 upp till 18 år och yngre barn innefattar de 

barn under 13 år (Socialstyrelsen, 2009).   
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Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är familjen en grupp människor som har starka 

emotionella band till varandra, upplever känslomässig samhörighet och är ömsesidigt 

engagerade i varandras liv. En viktig definition är att familjen består av dem som säger sig 

tillhöra den, vilket innebär att familjen inte behöver vara de som har en genetisk samhörighet. 

Familjen består av människor som visar omtanke och bryr sig om varandra (ibid.). 

 

Omhändertagande av familjen vid typ 1 diabetes 

Vid första omhändertagandet behöver familjen hjälp att komma över den traumatiska 

upplevelsen som sjukdomen innebär. Det är viktigt att vården innefattar ett genomtänkt 

psykologiskt och pedagogiskt omhändertagande av hela familjen (Dahlquist, 2008; Mullier, 

2012). Om diagnosen ställs i ett tidigt skede leder det till en snabbare behandling för barnet, 

samt ett bättre och mer strukturerat stöd för hela familjen (Mullier, 2012). Som vårdgivare är 

det viktigt att få en uppfattning om familjens sätt att fungera och vara uppmärksam på 

familjemedlemmarnas olika reaktioner under vårdförloppet. En bättre anpassad vård och tydlig 

information vid sjukdomsdebuten har visat sig leda till ett mindre vårdbehov för familjen senare 

i livet (Dahlquist, 2008). 

 

Vid barnets insjuknande behöver familjen även få nödvändiga kunskaper för att klara av 

behandlingen (Dahlquist, 2008; Lowes, 2008).) Behandlingen inriktar sig till stor del på barnet 

och familjens förmåga att på egen hand hantera insulin, kost, fysisk aktivitet och provtagning. 

Det är därför viktigt att hitta metoder som stödjer och underlättar vardagen för det drabbade 

barnet och familjen (Dahlquist, 2008). I Sverige vårdas idag närmare 7 000 barn med typ 1 

diabetes av speciella barndiabetesteam. Hela familjen utbildas för att hantera den nya 

situationen som sjukdomen innebär. Resultatet av behandlingen påverkar familjens vardagsliv 

när de har kommit hem efter sjukhusvistelsen (SoS, 2013).  

 

Familjens reaktioner vid kronisk sjukdom 

När ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom påverkar det inte bara livet för det drabbade barnet 

utan för hela familjen (Dahlquist, 2008; Kao, Plante & Lobato, 2009). Det är vanligt att 

stressreaktioner, tankar och känslor uppkommer samtidigt som många familjer även känner 

rädsla inför framtiden. Då behandlingen är livslång och krävande ställs ett stort krav på hela 

familjen eftersom livsstilen behöver anpassas (Hopia, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004). 

Barlow och Ellard (2006) skriver att föräldrarna efter hand får en starkare relation till 

varandra och upplever en ökad närhet inom familjen.  
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Mussatto (2006) betonar vikten av att anpassa sig till den nya situationen när en kronisk 

sjukdom drabbar familjen. Det innebär enligt Mussatto att familjens förväntningar ska 

överensstämma med verkligheten för att minska psykisk ohälsa. Familjen behöver acceptera 

den nya förändringen och skapa en känsla av mening med livet (Barlow & Ellard, 2004; 

Mussatto, 2006). Det är viktigt för att kunna skapa trygghet och ge stöd åt barnet (Venning, 

Elliot, Whitford & Honnor, 2007). Hopia et al. (2004) betonar att sjuksköterskor inom 

pediatriken har en viktig roll för att hjälpa familjen att acceptera förändringen i livet. De bör 

främja hälsa genom att uppmuntra familjen till att medverka i vården av barnet (ibid.). 

 

Teoretisk referensram  

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad är vård och omsorg som fokuserar på familjens betydelse för 

barnets upplevelse av sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a).  I dagens vård är 

familjen mer betydelsefull för den sjuke eftersom samhället, på grund av ekonomiska 

begränsningar, inte alltid kan erbjuda den vård och omsorg som efterfrågas. Framförallt 

förväntas de närstående vara en resurs och hjälpa till med vården om någon i familjen är sjuk. 

Eftersom familjen är djupt involverade i varandras liv kommer en förändring av livssituationen 

hos en familjemedlem inverka på de andras liv. Det kan ske i både positiv och negativ 

bemärkelse, då familjen påverkas beroende på hur den som är sjuk mår. Familjen kan 

tillsammans bidra till minskat lidande och ökat välbefinnande, vilket visar på betydelsen av att 

inkludera hela familjen. I många fall är det betungande att vara närstående till någon som har en 

sjukdom. Därför är det viktigt att fokusera på alla familjemedlemmar och inte endast på den 

som är sjuk. I familjefokuserad omvårdnad ingår både familjerelaterad och familjecentrerad 

omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad innebär att antingen den närstående eller patienten 

sätts i centrum och vid familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system där samtliga 

medlemmar utgör varsin del. De två olika omvårdnadsformerna bör ses som varandras 

komplement och det är viktigt att avgöra vilken form som passar bäst i vilken situation. Utifrån 

familjefokuserad omvårdnad ses familjen som en enhet, vilket gör att närstående kan känna 

glädje och vara tillfreds med sin vårdgivarroll (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 

Typ 1 diabetes är en allvarlig sjukdom som inte bara drabbar barnet utan hela familjen. Den 

kräver livslång behandling och kan leda till både akuta och sena komplikationer som påverkar 

barnet för resten av livet. Att drabbas som familj kan sätta hela livet i gungning och kan 

innebära en stor omställning både känslomässigt och praktiskt. Det ställs då stora krav på att 

alla familjemedlemmar ska kunna hantera den nya livssituationen och få den att passa in i 

vardagen. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur familjer till barn som har drabbats av typ 1 diabetes 

upplever sin situation. 
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METOD 

Design 

En kvalitativ litteraturbaserad studie valdes som metod då syftet var att studera människans 

upplevelse och erfarenhet av sin livssituation (Polit & Beck, 2013; Segesten, 2012). För att 

bedöma genomförbarheten av studien genomfördes en pilotsökning. Det görs för att reflektera 

över om rätt analysmetod kan svara på forskningsfrågan och om det finns tillräckligt med 

material (Polit & Beck, 2013).  

 

Urval 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle finnas i Full Text, beröra barn 

med typ 1 diabetes och vara publicerade mellan åren 2000-2013. Vidare inkluderades endast 

artiklar som var vetenskapligt granskade (Peer Reviewed). 

 

Datainsamlingsmetod 

I denna litteraturstudie inkluderades från början endast barn noll till tolv år men efterhand 

utökades åldersspannet till barn över tolv år för att få ett fylligare material som svarar mot 

syftet. Det resulterade i att två sökningar genomfördes, den senaste presenteras i sökmatrisen (se 

tabell 1).  

 

Vid artikelsökning gjordes ett flertal sökkombinationer i olika databaser för att få en 

övergripande bild av artiklar inom det valda ämnesområdet. De databaser som användes var 

CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED och Academic Search Elite. Då sökorden fanns i 

olika böjningsformer användes trunkering för att inte missa artiklar som var relevanta för syftet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; Östlundh, 2012). Sökningarna gjordes även med den 

booleska sökfunktionen AND som används för att koppla ihop två sökord för att hitta specifik 

litteratur inom ämnesområdet (ibid.). Vid pilotsökningen prövades orden ”child*”, ”famil*”, 

”type 1 diabet*”, ”experience*” och ”type 1 diabetes AND child*” var för sig vilket gav ett 

resultat som var ohanterligt. Därför begränsades sökningen till mer specifika sökningar i olika 

kombinationer. Sekundärsökningar gjordes även utifrån valda artiklars referenser och med hjälp 

av sökmotorns funktion ”relaterade artiklar”. Artiklarna söktes till största del via EBSCOhost på 

Röda Korsets Högskolas bibliotek, men kompletterades även på Kungliga Tekniska Högskolans 

bibliotek i databasen Science Direct. En sökmatris har sammanställts för att redovisa 

datainsamlingen (se tabell 1).  
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Tabell 1: Sökmatris 

Sökningar från 25 november 2013. 

Begränsningar: Peer Reviewed, 2000-2013, ålder 0-18 och Full Text.  

Databaser: CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED och Academic Search Elite 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Titel 

child* 209 953 0 0 0  

famil* 132 633 0 0 0  

type 1 diabet* 2 776 0 0 0  

experience* 103 350 0 0 0  

type 1 diabetes AND child* (in 

title) 

427 0 0 0  

type 1 diabetes AND 

experience AND children  

64 10 7 3 E, F, I 

type 1 diabetes AND children 

AND siblings 

25 6 4 3 C, I, J 

type 1 diabetes (in title) AND 

children (in title) AND self-

care 

11 11 5 2 A, F 

type 1 diabetes AND children 

AND experience AND siblings  

3 3 2 1 I 

diabetes type 1 (in title) AND 

children (in title)  

2 2 2 2 D 

type 1 diabetes (in title) AND 

family AND children 

104 37 9 4 B, E, F, I 

type 1 diabetes (in title) AND 

children (in title) AND 

experience (in abstract) AND 

family (in abstract)  

6 6 5 3 E, F, I 

child* AND experience * AND 

type 1 diabet*  

99 10 2 1 F 

child* AND famil* AND type 

1 diabet* AND experience*  

30 9 8 4 D, E, F, I 

Förslag från databas Science 

Direct vid sökning på KTH 

   1 G 

Referenslista från Wennick, A 

& Hallström I (2007) 

   1 H 

Referenslista från Huus, Castor, 

Ek-Rosander & Enskär (2012) 

   1 K 
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Dataanalys 

Vid varje sökning lästes abstrakt om titeln verkade relevant. De artiklar som besvarade syftet 

valdes ut för noggrannare granskning. De utvalda artiklarna lästes och granskades sedan utifrån 

Statens Beredning för medicinsk Utvärderings granskningsmall (SBU, 2013). Svaren i 

granskningsmallen poängsattes, vilket avgjorde artikelns kvalité. Elva artiklar valdes ut till 

resultatet, varav tio stycken bedömdes ha hög kvalitet och en bedömdes ha medel kvalitet. En 

artikelmatris presenteras i bilaga 1 för att ge läsaren en överblick av innehållet i respektive 

artikel. 

Analysen syftade till att förstå familjens upplevelser efter att ens barn har drabbats av typ 1 

diabetes. Eftersom vi använde oss av kvalitativa artiklar i vår studie användes en modell 

beskriven av Evans (2002) för sammanställning av kvalitativ forskning. Analysen skedde 

utifrån följande fyra steg:  

1. Insamling av relevant data för att skapa förståelse för resultatet. 

Artklarna lästes upprepade gånger för att skapa en mer detaljerad bild över innehållet.  

2. Hitta och identifiera nyckelord genom att upprepade gånger läsa igenom studierna. 

Vidare analyserades studierna vilket gav nyckelorden: egenvård, anpassning, 

engagemang, religion, oro, skuld, rädsla, hjälplöshet, kunskap, organisering, 

delaktighet, ansvar, mening med sjukdom och känslan av att vara åsidosatt. 

3. Hitta teman och samband mellan studierna. Beskriva likheter och skillnader.  

För att hitta samband mellan nyckelorden skrevs orden ner på post-it lappar för att 

lättare kunna se skillnader och likheter.  

4. Sammanställa data och beskriva förståelsen för fenomenet. 

Vidare i analysprocessen sammanställdes data och en tydligare redogörelse av det 

funna fenomenet gjordes. Av nyckelorden skapades 14 kategorier och efter noggrann 

sortering bildades två huvudteman med nio underkategorier (se tabell 2). 
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Tabell 2: Resultatmatris 

 

Etiska aspekter 

Under arbetets gång fanns vaksamhet över att egna erfarenheter och tankar inte påverkade 

tolkningen av materialet. Då familjer i en del av artiklarna berättade om sin livssituation ansågs 

det viktigt att de utvalda artiklarna delgivit deltagarna god information samt konfidentialitet om 

forskningsprojektet. Sju av de utvalda artiklarna hade blivit godkända av en etisk kommitté och 

övriga artiklar beskrev att samtycke från individerna delgivits. Inom etiska kommittén finns det 

fyra etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna utgör riktlinjer vid granskning av ett 

forskningsprojekt (ibid.). Detta menar Wallengren och Henricson (2012) ökar det vetenskapliga 

värdet på artiklarna. Eftersom de valda artiklarna var skrivna på engelska fanns en risk för 

feltolkning vid översättningen och att innebörden av texten kunde uppfattas olika. 

Huvudtema Förändringar i det dagliga livet Känslomässiga upplevelser 

     Underkategori 

 

 

Artikelnr. 

Anpassning Delaktighet 

och 

engagemang 

Egenvård Gå 

vidare 

efter 

diagnos 

Oro och   

rädsla 

Förnekelse Utanförskap Sorg och 

förlust 

Betydelse av 

kunskap   

A   X      X 

B X X  X   X  X 

C X X   X  X  X 

D X   X X X  X X 

E X X X X X  X X  

F   X      X 

G X X X  X  X  X 

H X X X  X  X  X 

I X  X X X X X  X 

J X X X X X  X  X 

K X X X  X     
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån två huvudteman med tillhörande underkategorier (figur A).       

 

 Figur A. Presentation av huvudteman och underkategorier 

Förändringar i det dagliga livet  

Anpassning 

När barnen insjuknade i typ 1 diabetes påverkades familjemedlemmarna på olika sätt. 

Familjen upplevde att deras rutiner och det vardagliga livet förändrades (de Oliveira, Nascif-

Júnior & Rocha, 2010; Huus, Castor, Rosander & Enskär, 2012; Marshall Carter, Rose & 

Brotherton, 2009; Wennick, Lundqvist & Hallström, 2009). I början kändes sjukdomen 

överväldigande och familjerna visste inte om de skulle klara av att anpassa vardagen till den 

nya situationen (Smaldone & Ritholz, 2011). En förälder sa: 

”Diabetes is the bos sic here. Whatever we say or do is of no importence sic, since 

we are obliged to live our life in the way diabetes management wants us to” 

(Tsamparli & Kounenou, 2004, s. 1649). 

Föräldrarna beskrev att sjukdomen alltid behövde komma i första hand vilket gjorde att 

syskonen påverkades negativt av den nya situationen. Nya rutiner anpassade för 

diabetessjukdomen skapades, vilket innebar att aktiviteter med syskonen prioriterades bort på 

grund av att fokus i början låg på provtagningar, injektioner och nya matrutiner (Huus et al., 

2012; Wennick & Huus, 2012). En del familjer upplevde de nya matrutinerna som positiva då 

de åt en nyttigare kost (Tsamparli & Kounenou, 2004; Wennick & Hallström, 2007).  

Familjerna förstod allvaret i sjukdomen när de för första gången såg sitt barn ta sina 

insulininjektioner (Lowes, Gregory & Lyne, 2005). De insåg att de hade en helt ny 
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livssituation framför sig som de behövde lära sig hantera. Föräldrarna valde att samarbeta som 

ett team då de kände ett behov av att få prata och dela upplevelsen med någon (de Oliveira et 

al., 2010; Smaldone & Ritholz, 2011; Tsamparli & Kounenou, 2004). När familjen den första 

tiden efter diagnos blev separerad upplevde syskonen att vardagen behövde anpassas eftersom 

den ena föräldern bodde på sjukhuset med det sjuka barnet. De upplevde även att de fick ta ett 

större ansvar hemma för att få vardagen att fungera (Huus et al., 2012; Wennick & Huus, 

2012). De Oliveira et al. (2010) beskriver vikten av att familjen anpassar sig till den nya 

situationen och betonar att bra familjerelationer är betydelsefullt i vården av det sjuka barnet. 

 

Delaktighet och engagemang 

Enligt de Oliveira et al. (2010) och Marshall et al. (2009) hanteras förändringar i livet bättre 

om familjen delar på ansvaret. Vid bra samarbete och engagemang i familjen upplever barnet 

ökat välbefinnande (ibid.). 

I början hade familjemedlemmarna svårt att förstå hur de skulle klara av att ta hand om det 

sjuka barnet. Samtidigt visade det sig att de familjemedlemmar som valde att vara delaktiga 

redan från början fick en bättre förståelse för hur de skulle hantera sjukdomen (Smaldone & 

Ritholz, 2011). Marshall et al. (2009) betonar hur viktigt det är att även syskon blir delaktiga i 

vården. Enligt föräldrarna ökade syskonens omsorg för det sjuka barnet när de tog egna 

initiativ i behandlingen av typ 1 diabetes samt blev integrerade i barnets vardag. Syskonen 

kände sig stolta över att vara delaktiga i sjukdomen och kände i samband med det ett ökat 

ansvar över sina egna liv (Huus et al., 2012; Marshall et al., 2009; Tsamparli & Kounenou, 

2004; Wennick & Huus, 2012). 

Familjerna beskrev att de kom varandra närmare efter diagnos (Wennick & Huus, 2012; 

Wennick et al., 2009). Föräldrarna blev även mer måna om det sjuka barnet, vilket medförde 

en djupare relation (Marshall et al., 2009; Wennick et al., 2009). En del föräldrar valde att 

sova tillsammans med sina barn och undvek aktiviteter som inte innefattade barnet eftersom 

de ville öka delaktigheten och ha full kontroll över situationen (Tsamparli & Kounenou, 

2004). Familjerna upplevde även svårigheter med delaktigheten. De kände obehag över att 

behöva göra illa sitt barn i samband med insulininjektioner samtidigt som de visste att det var 

en nödvändighet för att främja barnets hälsa (Marshall et al., 2009). 
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Egenvård 

För att öka barnens välbefinnande ville föräldrarna hjälpa barnen med sin egenvård genom att 

lära dem hantera och förstå allvaret i sin sjukdom (Wennick & Hallström, 2007; Wennick et 

al., 2009). Egenvården bygger till stor del på att föräldrarna är engagerade och hjälper barnen 

att bli mer självständiga genom att successivt lämna över ansvaret till dem (Olsen Roper et al., 

2009). En pappa sa: 

“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). 

Vid diagnos uttryckte en del av barnen att de ville delta i diabetesvården med hjälp av sina 

föräldrar. De lärde sig genom att titta och lära av andra barn med diabetes och därefter 

praktisera på egen hand (Olsen Roper et al., 2009). Föräldrarna uttryckte svårigheter i att hitta 

balansen mellan att vara intresserad av barnets liv och samtidigt kontrollera deras egenvård. 

De var oroliga över att barnet skulle tycka att andra aktiviteter var viktigare (Marshall et al., 

2009). Ett sätt att uppmuntra barnen att fortsätta med sin egenvård var att ge belöningar när de 

undvek socker (Olsen Roper et al., 2009). 

Familjerna upplevde att egenvården bidrog till att de yngre barnen lärde sig vilken kost de 

fick äta och hur de skulle hantera sjukdomen om blodsockret blev för lågt (Curtis-Tyler, 

2012). De äldre barnen efterfrågade att lära sig räkna kolhydrater och förstå den medicinska 

utrustningen. De visste hur insulinet skulle injiceras men efterfrågade mer kunskap om rätt 

kost för att hålla ett stabilt blodsocker. Barn som använde insulinpump ville lära sig att 

hantera den på rätt sätt för att minska sin oro (Olsen Roper et al., 2009). Enligt Smaldone och 

Ritholz (2011) övergick de flesta barnen till insulinpump när de fått ökad kontroll över sin 

sjukdom med hjälp av egenvården. Det upplevde föräldrarna som positivt eftersom 

insulinpumpen fungerade bättre än vanliga insulininjektioner (ibid.). 

När barnen blev mer självständiga och fick kontroll över sina liv uttryckte de en känsla av att 

”gå vidare i livet” (Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007; Wennick & Huus, 

2012; Wennick et al., 2009). De var dock oroliga över hur de skulle klara av framtiden 

eftersom det skulle krävas mer motivation och ett större ansvar från deras sida (Marshall et 

al., 2009; Olsen Roper et al., 2009). En pojke sa: 
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”I have to take care of myself...doing bad stuff now with diabetes will ruin my future” 

(Olsen Roper et al., 2009, s. 1710). 

Föräldrarna och syskonen beskrev att de hade svårt att släppa kontrollen över barnet då de 

visste att hanteringen av sjukdomen skulle påverka deras framtid (Marshall et al., 2009; 

Tsamparli & Kounenou, 2004). Samtidigt var de tvungna att lita på att barnet kunde fatta sina 

egna beslut (Marshall et al., 2009). En mamma sa: 

”Because it’s still there (diabetes) any way, even though she grown up, it still gets to 

you that you had better check on her. You never know” (Marshall et al., 2009, s. 

1706). 

Då egenvården var en stor del i barnens liv insåg många att de ville hjälpa andra barn med 

diabetes i framtiden (Olsen Roper et al., 2009). 

Gå vidare efter diagnos 

Familjerna beskrev hur viktigt det var att sträva efter känslan att vara ”normal”. Ju längre 

tiden gick desto mer normalt kändes livet igen då de blivit vana att leva med sjukdomen 

(Lowes et al., 2005; Marshall et al., 2009; Wennick & Hallström, 2007). Trots att barnen 

behandlade sin sjukdom dagligen ville de bli bemötta som friska. (Lowes et al., 2005; 

Marshall et al., 2009). En flicka sa:  

”I only have diabetes when I’m about to eat” (Wennick & Hallström, 2007, s. 303). 

Efter hand började föräldrarna arbeta igen och barnen gick tillbaka till skolan. Det blev 

naturligt för barnen att gå upp på morgonen och ta blodsocker samt reglera sitt insulin. 

Föräldrarna uppmuntrade sina barn att fortsätta med tidigare aktiviteter tillsammans med sina 

vänner (Lowes et al., 2005). Planeringen var fortfarande viktig men så länge familjen behöll 

sina rutiner kunde de leva som de gjort innan diagnosen. De beskrev att de lärt sig leva med 

sjukdomen och kunde därför se ljusare på vardagen igen (Wennick & Hallström, 2007). 

För att kunna gå vidare efter diagnosen ville barnen veta hur familjens sjukdomshistoria hade 

sett ut och om de var den första som drabbats av typ 1 diabetes. Föräldrarna hade frågor om 

orsaken till sjukdomen och varför deras barn hade drabbats (Marshall et al., 2009). Ett fåtal 

familjer upplevde sin religion som ett stöd för att gå vidare och beskrev att Gud hjälpte dem 

förstå meningen med sjukdomen (de Oliveira et al., 2010). En familj sa: 
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”If God put this situation for me to deal with, to take care of this disease of my son, it 

is because he knows we’re able to” (de Oliveira et al., 2010, s. 110). 

Familjerna insåg att de var tvungna att vända sjukdomen till något positivt istället för att låta 

den ödelägga deras liv (Lowes et al., 2005). När barnet kunde hantera sin diabetes 

självständigt hade föräldrarna lättare att acceptera förändringen (Marshall et al., 2009; 

Wennick & Hallström, 2007). De påminde sig även om att forskningen gick framåt vilket 

skulle leda till bättre mediciner och fler behandlingsmöjligheter i framtiden (Marshall et al., 

2009; Wennick & Huus, 2012).  

Känslomässiga upplevelser   

Oro och rädsla 

Vid barnets insjuknande kände många föräldrar en rädsla inför sjukdomen, eftersom de insåg 

sin oförmåga att kunna göra något åt den (Lowes et al., 2005; Wennick et al., 2009). Barnet 

kände sig istället bekymrad över hur familjen mådde och därför beskrev familjen hur 

betydelsefullt det varit att ha kontakt med ett diabetesteam som gav dem hjälp och stöd 

(Smaldone & Ritholz, 2011).  

Föräldrarna önskade att de kunde lämna över ansvaret till någon annan emellanåt, men vågade 

inte lita på att andra familjemedlemmar skulle hantera insulinet rätt (Smaldone & Ritholz, 

2011; Tsamparli & Kounenou, 2004).  

Syskonen till det drabbade barnet upplevde oro i samband med diagnosen och hade många 

tankar och funderingar kring vad som skulle hända med deras syskon. Oroskänslorna 

grundade sig i de flesta fall på hur de skulle kunna hjälpa sitt syskon vid en 

blodsockerkänning. De var rädda för att vara ensamma med barnet samtidigt som de kände 

ängslan när barnet var i skolan eller hos kompisar. De oroade sig även över om de själva 

skulle drabbas av typ 1 diabetes i framtiden (Huus et al., 2012; Wennick & Hallström, 2007). 

Enligt Lowes et al. (2005) samt Wennick och Huus (2012) kände föräldrarna att sjukdomen 

gjorde dem osäkra inför framtiden. De upplevde maktlöshet över hur sjukdomen skulle 

utvecklas och vilka komplikationer som barnet skulle drabbas av (Tsamparli & Kounenou, 

2004; Wennick & Hallström, 2007; Wennick et al., 2009). De var rädda för att släppa taget 

om sina barn samtidigt som de visste att de var mogna nog att bli självständiga (Lowes et al., 

2005; Marshall et al., 2009; Tsamparli & Kounenou, 2004).  
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Förnekelse  

När blodsockret var stabilt förnekade föräldrarna sjukdomen eftersom de upplevde sitt barn 

som friskt. Det var först när det krävdes behandling som vetskapen om att barnet var sjukt 

framkom (Wennick & Hallström, 2007). 

Familjen uttryckte en lättnad över att ha fått en förklaring till barnets symptom men hade trots 

det svårt att ta till sig sjukdomen och hoppades på att den skulle gå över utav sig själv. De 

tänkte på den allvarliga sjukdomen dygnet runt och kände ovisshet över vilka konsekvenser 

den skulle föra med sig. Familjerna hanterade tankar och känslor genom att försöka intala sig 

att situationen kunde varit värre (Lowes et al., 2005).  

I början av diagnosen upplevde barnet frustration över sin sjukdom och försökte fly från den 

genom att medvetet glömma bort hur den skulle behandlas. Med tiden började de acceptera 

situationen och insåg att diabetessjukdomen skulle vara en del av livet framöver (Wennick & 

Hallström, 2007).  

Utanförskap 

Familjerna upplevde att det var viktigt för det drabbade barnet att få leva ett så normalt liv 

som möjligt och valde därför bort aktiviteter som fick barnet att känna sig annorlunda 

(Tsamparli & Kounenou, 2004). När barnen träffade andra barn i samma situation och hade 

möjlighet att diskutera sin sjukdom hjälpte det dem att inte känna sig utanför (de Oliveira et 

al., 2010; Smaldone & Ritholz, 2011). Det var först när barnen blev äldre och umgicks med 

barn utan typ 1 diabetes som de upplevde en känsla av utanförskap. De insåg då att de levde 

annorlunda eftersom de behövde planera sin vardag och ta sitt insulin regelbundet för att må 

bra (Marshall et al., 2009). Ett barn sa: 

”I might be busy doing something fun and all of a sudden the illness intrudes...I know 

that this is the way things are but it can be a bit tough” (Wennick & Hallström, 2007, 

s. 302). 

Föräldrarna beskrev att syskonens känsla av utanförskap uppstod i samma stund som det 

drabbade barnet insjuknade. Det sjuka barnet fick då stor uppmärksamhet i samband med 

behandlingen av sjukdomen (Huus et al., 2012). Syskonen kände sig åsidosatta och 

frustrerade samt tyckte att det enda som föräldrarna prioriterade var sjukdomen (Huus et al., 

2012; Tsamparli & Kounenou, 2004). En förälder beskrev:  



 

 18 

”Första tiden var det väldigt mycket uppmärksamhet riktad på hennes bror både från 

oss föräldrar, släkt och vänner. Hon kände sig utanför” (Huus et al., 2012, s. 43). 

När det blev vardag och familjen hittade ett sätt att leva med sin diabetes, riktades mer 

uppmärksamhet mot syskonen igen. En förståelse och acceptans uppstod hos syskonen 

eftersom de också tyckte synd om det drabbade barnet (Huus et al., 2012; Wennick & 

Hallström, 2007; Wennick & Huus, 2012). 

 

Sorg och förlust 

Enligt Lowes et al. (2005) och Marshall et al. (2009) var det föräldrarna och de äldre barnen 

som upplevde sorg över den nya situationen då de jämförde livet med hur det hade sett ut 

innan diagnosen. Föräldrarna uttryckte sorg över att de förlorat sitt friska barn, friheten, 

spontaniteten och förmågan att skydda sin familj (ibid.). En förälder sa: 

“It doesn‟t fit into our life because we‟re people who would have just...got up this 

morning and said, „Oh let‟s go so and so‟, and just gone. Without thinking about 

anything...but now you‟ve always got to think, „Oh, have we got this? Have I got that” 

(Lowes et al., 2005, s. 256). 

Fortsättningsvis kände många föräldrar förlust då de var medvetna om att det var en livslång 

sjukdom som kunde leda till komplikationer senare i livet. De visste att ostabila 

blodsockervärden ökade risken för komplikationer och kände sorg över att inte kunna vara 

med och påverka mer. Trots det försökte föräldrarna tänka positivt på behandlingens 

utveckling och ett framtida botemedel (Lowes et al., 2005). Sorgeprocessen slutade oftast med 

att föräldrarna accepterade sin förlust för att kunna ge barnet den vård som krävdes (Marshall 

et al., 2009). 

Betydelse av kunskap  

För att familjen skulle klara av vardagen och känna trygghet i att leva med sjukdomen var 

kunskap en viktig del. I och med kunskapen såg familjen mer positivt på sjukdomen och 

upplevde en ökad kontroll i vardagslivet (de Oliveira et al., 2010; Curtis-Tyler, 2012; Huus et 

al., 2012; Lowes et al., 2005; Olsen Roper et al., 2009; Smaldone & Ritholz, 2011; Wennick 

& Hallström, 2007; Wennick & Huus, 2012).  

Föräldrarna kände sig inte förberedda på att sjukdomen skulle vara så allvarlig och var inte 

redo att hantera situationen. De upplevde att deras kunskap om sjukdomen var för liten och 
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kände därför oro över att ta hand om sitt sjuka barn (Lowes et al., 2005). En del 

familjemedlemmar var nyfikna och ville veta mer om sjukdomen men tyckte att det var svårt 

att ta till sig all information som krävdes (Huus et al., 2012; Wennick & Hallström, 2007). Tre 

dagar efter diagnosen sa en mamma: 

“I couldn‟t believe the urgency...I couldn‟t understand why the prognosis sic was so 

rushed, and why she had to become an insulin diabetic that night. Why couldn‟t it wait 

a week? Why couldn‟t we see how she went? I felt I was losing control, I suppose. I 

felt like saying, now wait. Let‟s all calm down now...but it all seemed to be railroaded 

on so fast” (Lowes et al., 2005, s. 256). 

Familjen kände sig kränkta av andras okunskap när de trodde att barnets sjukdom berodde på 

en överkonsumtion av för mycket socker. De blev även irriterade när närstående kallade 

barnet för diabetiker istället för att säga att barnet hade diabetes (Wennick och Hallström, 

2007). För att detta inte ska hända betonar de Oliveira et al. (2010) och Smaldone och Ritholz 

(2011) vikten av att föräldrarna strävar efter att dela med sig av kunskapen till de som är 

delaktiga i barnets vardag.  

Föräldrarna upplevde oro över vilka som skulle vara närvarande i barnets liv i framtiden och 

hur sjukdomen skulle hanteras om föräldrarna skulle dö (Smaldone & Ritholz, 2011; 

Tsamparli & Kounenou, 2004). Det grundade sig i att sjukdomen var så komplex att 

föräldrarna upplevde svårigheter att dela med sig av all sin kunskap. En pappa beskrev 

diabetessjukdomen som en snöflinga eftersom den ständigt ändrade karaktär (Smaldone & 

Ritholz, 2011). En mamma sa: 

”I remember one time I called at lunchtime and she (the nursery school teacher) said, 

Well he’s been sleeping for two hours now. I raced there and my sons sugar was low. 

I had to explain to her again” (Smaldone & Ritholz, 2011, s. 91). 

Föräldrarna upplevde att trots den komplicerade sjukdomen ville de flesta vuxna i barnets 

närhet erhålla kunskap om typ 1 diabetes för att kunna bidra till barnets trygghet (Smaldone & 

Ritholz, 2011). 

För att kunna acceptera sin sjukdom efterfrågade många av de äldre barnen mer kunskap om 

typ 1 diabetes och ville veta hur/varför de drabbats av sin sjukdom. De kände även ett behov 

av att veta vad forskare gjort för att få fram ett botemedel och några barn önskade mer 
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information om hur människor påverkats förr i tiden (Olsen Roper et al., 2009). En tid efter 

diagnosen upplevde en del av barnen att trots all inhämtad kunskap det första året hade de inte 

alltid kontroll över sjukdomen (Wennick & Hallström, 2007). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes till föreliggande studie var en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Vid 

analysen av artiklarna ska det studerade fenomenet framställas på ett vetenskapligt beskrivande 

sätt och resultatet struktureras upp för att presenteras för läsaren. Texten ses från början som en 

helhet för att därefter delas och återigen sättas samman på nytt (Polit & Beck, 2013). 

 

Evans (2002) betonar att studiens validitet kan försvagas vid sammanfattningar av tolkningar 

från olika studier. Vidare menar Evans att på grund av bristande rutiner och processer i hur en 

berättelse ska bearbetas finns risk för förutfattade meningar, vilket i så fall påverkar resultatet 

och leder till bias (ibid.). I föreliggande studie undveks det genom att använda Evans modell 

för kvalitativ innehållsanalys. För att öka studiens trovärdighet och minska att förförståelsen 

påverkat resultatet skriver Henricson (2012) att grupphandledning under skrivandets gång är 

till hjälp för att försäkra att analysen baseras på det funna fenomenet.  

 

Vid sökning av artiklar valdes endast den booleska termen AND för att specificera 

sökningarna inom ämnesområdet. Reflektioner gjordes aldrig om de booleska söktermerna 

OR eller/och NOT hade varit till ytterligare hjälp vid sökningen. I efterhand har funderingar 

uppstått om även termen OR skulle bidragit till ett bredare urval samt fler artiklar relevanta 

för syftet. Willman et al. (2011) skriver att termen OR skapar en bredare sökning eftersom 

sökningens resultat enbart innehåller den ena söktermen eller den andra eller båda 

tillsammans. 

 

Friberg (2012), Willman et al. (2011) och Danielson (2012) beskriver att avsikten med 

kvalitativa studier är att studera fenomenets upplevelser och erfarenheter. I föreliggande 

studie användes därför enbart kvalitativa studier eftersom syftet var att belysa familjers 

upplevelser. Samtliga artiklar berör familjer som lever med ett barn som har typ 1 diabetes, 

vilket ökar resultatets kvalité, då författarna till dessa artiklar har haft direkt kommunikation 

via intervjuer med de berörda familjerna. Intervjuerna stärker trovärdigheten eftersom 

familjerna har haft möjlighet att beskriva sina upplevelser. En svaghet med intervjuerna är att 

alla frågor inte presenterades i artiklarna vilket gör att författarna till föreliggande studie inte 

vet hur tydliga frågorna var eller hur de uppfattades av respondenterna. Det kan påverka 

arbetets reliabilitet eftersom intervjuerna inte går att replikera. 
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Friberg (2012) poängterar att det finns många kvalitativa studier att välja bland, vilket gör att 

det kan vara svårt att urskilja det specifika och väsentliga. Inklusionskriterierna hjälpte till att 

minska antalet artiklar och vid granskningen gjordes en noggrann innehållsanalys. Vid 

granskning av artiklarnas kvalitet användes SBUs granskningsmall. Eftersom författarna till 

föreliggande studie inte kvalitetsgranskat artiklar tidigare eller använt mallen finns risk för 

feltolkning, vilket kan ses som en svaghet. Det var även svårt att veta vilken kvalitet artiklarna 

bedömdes ha eftersom det inte fanns någon tydlig förklaring hur artiklarna skulle poängsättas.  

 

Från början var tanken att alla artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté. Under tidens 

gång uppmärksammades svårigheter med att hitta tillräckligt relevanta artiklar för syftet som 

hade fått ett godkännande. Därför sänktes kravet till att det skulle finnas ett tydligt samtycke 

från deltagarna.  

 

Resultatet förändrades eftersom en ny sökning gjordes där alla barn inkluderades. Då inga fler 

relevanta artiklar för syftet framkom behölls de elva tidigare utvalda artiklarna men information 

om barn över tolv år som tidigare uteslutits lades till i resultatet. Det gör att ett bredare resultat 

borde ha framkommit. 

 

Resultatdiskussion  

Livet förändrades drastiskt för familjen när barnet drabbades av typ 1 diabetes. Det krävdes 

delaktighet och engagemang för att få en bättre familjesammanhållning samt för att öka 

välbefinnandet för det sjuka barnet. Känslor av okunskap ledde till rädsla och oro. Kunskap om 

sjukdomen visade sig för familjerna vara betydelsefull för att acceptera den nya situationen och 

gå vidare i livet. Familjefokuserad omvårdnad är vård och omsorg som fokuserar på alla 

familjemedlemmar och inte endast på den som är sjuk. Familjen kan tillsammans bidra till ett 

minskat lidande och ökat välbefinnande, vilket visar på betydelsen av att inkludera hela 

familjen (Benzein et al., 2012a).  

 

Föräldrarna upplevde oro och rädsla över att släppa taget och lämna över ansvaret till sitt 

barn. Det stöds av Scholes et al. (2013) och Cameron et al. (2008) som beskriver att 

föräldrarnas tankar om hur barnet skulle klara av att hantera sin sjukdom ledde till oro och 

stress. Många föräldrar var så måna om det sjuka barnet att sjukdomen tog över större delen 

av deras liv, eftersom de ville ha full kontroll över situationen. Det kan relateras till Cameron 
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et al. (2008) som betonar att många barn upplevde att föräldrarna var överbeskyddande och 

hanterade sjukdomen som deras egen. Benzein et al. (2012a) menar att familjen påverkas och 

involveras i den som är sjuk på grund av deras känslomässiga band till varandra. Däremot 

visade föräldrarnas engagemang och delaktighet på ett ökat välbefinnande hos barnet samt en 

bättre sammanhållning inom familjen. Barlow och Ellard (2006) skriver att föräldrar fick en 

starkare relation till varandra efter diagnosen och upplevde en ökad närhet inom familjen. 

Cameron et al. (2008) konstaterar att föräldrars delaktighet påverkade hur barnet hanterade 

sjukdomen och hur den skulle utvecklas i framtiden. Det kan relateras till Benzein et al. 

(2012a) och deras teori om att familjen tillsammans kan bidra till minskat lidande och ökat 

välbefinnande för den som är sjuk. Eftersom familjen har en del i varandras liv kommer en 

förändring av livssituationen hos en familjemedlem att påverka livet för de andra (ibid.). I 

föreliggande studie framkom att de familjemedlemmar som valde att engagera sig från början 

fick en bättre förståelse för sjukdomen. Scholes et al. (2013) hävdar att de familjemedlemmar 

som inte var aktiva i sjukdomen saknade kunskap om hur den skulle behandlas och vilka 

komplikationer typ 1 diabetes kunde leda till. 

 

Curtis-Tyler (2010) beskriver vikten av att låta barnet vara med och bestämma över sin 

sjukdom. Egenvård visade sig ha positiva effekter på hur de sjuka barnen såg på sjukdomen 

samt gav dem kunskap att hantera den nya situationen och kunna gå vidare i livet. Amer 

(2008) förklarar att barnens egna uppfattningar var avgörande för långsiktig förståelse och 

hantering av sjukdomen. En stor del av resultatet i föreliggande studie belyste att kunskap 

påverkade hur familjen såg på sjukdomen. Kunskapen hjälpte dem att klara av vardagen och 

känna trygghet i sin situation. Björk, Jenholt Nolbris och Hedman Ahlström (2012) belyser 

vikten av kunskap inom den familjefokuserade omvårdnaden. När barnen får mer kunskap om 

sin sjukdom och lär sig leva med den, blir deras upplevelse av att vara annorlunda mindre 

vilket underlättar för att leva ett normalt liv (ibid.). Det var viktigt för hela familjen att sträva 

efter känslan att vara normal. Barnen betonade att de ville träffa andra i samma situation, då 

känslan av att vara annorlunda minskade. Enligt Scholes et al. (2013) hjälpte det barnen att 

acceptera sjukdomen och kunna se ljusare på framtiden.  

 

I studierna av Hopia et al. (2004) och Amer (2008) upplevde familjen att vårdpersonalen hade 

en viktig roll för att hjälpa dem att klara av den nya förändringen. Samma upplevelse 

framkom i föreliggande studie där familjerna beskrev hur betydelsefull kontakten varit med 

diabetesteamen, eftersom de kunde bistå med hjälp och stöd. När familjen drabbades av typ 1 
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diabetes behövde de hjälp att acceptera den nya förändringen (Barlow & Ellard, 2004; 

Mussatto, 2006) för att kunna skapa trygghet och ge stöd åt barnet (Venning et al., 2007). I 

den familjefokuserade omvårdnaden är det en tillgång för vårdpersonal att träffa så många 

familjemedlemmar som möjligt. Det gör att vårdpersonalen får en bättre uppfattning om 

familjens situation som i sin tur leder till en bättre vård (Benzein et al., 2012a). 

 

Något som förvånade var att de drabbade barnen inte upplevde så många negativa känslor 

med sin sjukdom. De ville betraktas som normala och fokuserade främst på att inhämta 

kunskap för att klara av att hantera sjukdomen. Det menar Björk et al. (2012) är en viktig del i 

den familjefokuserade omvårdnaden för att våga möta sin sjukdom. De barn som får hjälp 

med att hantera sin sjukdom och behandling upplever en lugn och trygg vardag (ibid.). I en 

studie av Scholes et al. (2013) beskrev barnen att de kände sorg över att inte helt kunna 

påverka sin framtid då sjukdomen styrde deras framtida val. I en annan studie av Wilson 

(2010) upplevde barnen svårigheter med att delta i sociala evenemang då de kände sig 

pressade att bete sig som barn utan typ 1 diabetes. Barnen beskrev att de ville dansa och 

dricka alkohol som sina kompisar men att insulinbehandlingen satte stopp för det. De 

uttryckte ångest över att upplevas som annorlunda och valde att undvika sociala sammanhang 

(ibid.). Trots det uppfattades de flesta barnen ha en positiv och bra attityd till sjukdomen 

(Amer, 2008). Barn som drabbades i tidig ålder hade lättare att acceptera sjukdomen då de 

vuxit upp med den och inte kom ihåg hur livet såg ut innan diagnos (Scholes et al., 2013). 

Sjukdomen upplevdes mindre besvärlig när barnet levt med sjukdomen en längre tid, vilket 

gav en bättre inställning till sin typ 1 diabetes (Amer, 2008). 

 

Familjens tankar om framtiden framkom tydligt i föreliggande studie. Barnen var oroliga för 

hur de skulle klara av framtiden och var väl medvetna om att de kunde drabbas av 

komplikationer. Enligt Scholes et al. (2013) måste barn med typ 1 diabetes ta ett stort ansvar 

för sin hälsa, eftersom hanteringen av sjukdomen skulle påverka dem senare i livet. Syskon 

och föräldrar beskrev att de hade svårt att släppa kontrollen eftersom hanteringen av 

sjukdomen var avgörande för barnets hälsa i framtiden. Hopia et al. (2004) beskriver hur 

vanligt det var att många familjer kände rädsla inför framtiden. För att hantera känslorna 

intalade föräldrarna sig att bättre mediciner och fler behandlingsmöjligheter skulle finnas i 

framtiden. Scholes et al. (2013) beskriver i sin studie att vissa barn hade förhoppning om ett 

botemedel medan andra barn inte hade det. De valde att acceptera situationen och gå vidare i 

livet. Många barn betonade att de i framtiden ville hjälpa andra barn i samma situation. Björk 
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et al. (2012) skriver att det stöd och den informationen barnen får gör dem till experter på sin 

sjukdom och behandling. 

 

Syskonen till det drabbade barnet påverkades på flera olika sätt av att leva med ett syskon 

som har typ 1 diabetes. De kände sig bortprioriterade och åsidosatta, påtvingade att ha ansvar 

för barnet och tvingade att ta ett ökat ansvar hemma samtidigt som de skulle hantera sina egna 

känslor. Dessa känslor och upplevelser är vanliga hos syskon till kroniskt sjuka barn (Björk et 

al., 2012). I studien av Scholes et al. (2013) upplevde syskonen däremot att de inte blev 

särskilt påverkade av barnets sjukdom, då de inte var så involverade. Familjens relationer är 

som ett system där alla delar påverkar varandra, vilket betyder att om en förändring sker i en 

av delarna påverkas alla delar. Varje familjemedlems insats för att lösa ett problem inom 

familjen bidrar till att balans infinner sig (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b).  

 

SLUTSATS 

Familjer till barn med typ 1 diabetes drabbas av blandade känslor vid diagnos och hanteringen 

av sjukdomen kräver stor förändring i livet för barnet och dennes familj. Till en början har 

familjerna många tankar och funderingar kring varför sjukdomen drabbat just dem. I dessa 

sammanhang visar sig kunskap ha en stor betydelse för hur familjen ser på sjukdomen och den 

hjälper dem att gå vidare i livet. Engagemang och delaktighet inom familjen och från alla som 

berör barnet skapar förståelse för sjukdomen, vilket underlättar acceptansen av situationen 

familjen hamnat i. Familjer som drabbas av typ 1 diabetes upplever att de får en närmare 

relation till varandra, då de måste hjälpas åt att hantera en förändring som satt livet i gungning. 

Vårdpersonal inom pediatriken har en viktig roll för familjerna som drabbats. Av dem får 

familjerna hjälp och stöd samt en möjlighet att träffa andra i samma situation. Familjen 

beskriver även hur viktigt det är att hela familjen blir omhändertagen. Därför borde 

familjefokuserad omvårdnad utifrån Benzein, Hagberg och Savemans teori vara bra att utgå 

ifrån eftersom familjen ses och behandlas som en enhet. 

 

KLINISK BETYDELSE 

Denna litteraturstudie visar att bemötandet från vårdpersonal har en stor betydelse för hur 

familjen ser på och hanterar sjukdomen. Litteraturstudien kan hjälpa sjuksköterskor som arbetar 

med barndiabetes att få en tydligare bild av hur familjerna känner och upplever sin situation. 

Studien har betydelse och klinisk relevans för att öka kunskapen bland de som berörs så att 
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omvårdnaden och bemötandet kan bli bättre i framtiden för de familjer med barn som drabbas 

av typ 1 diabetes.   

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Familjer upplever sin situation som kaosartad i samband med diagnos. Därför väcktes intresse 

att studera om ett diabetesutbildningsprogram skulle underlätta familjens vardag. Sambandet 

mellan familjernas rädsla och barnets oro inför framtiden visar att det finns behov av ett 

program för att stödja och vägleda familjer. Detta styrks även i flera lästa artiklar, där stöd 

och hjälp till familjer med ett diabetessjukt barn efterfrågas. 
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