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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig kronisk sjukdom som oftast drabbar barn. Sverige är 

ett av de länder som har högst incidens av diabetes typ 1 i världen. Diabetes typ 1 är en 

sjukdom där egenvården anses vara livsavgörande. Då sjukdomen drabbar barn spelar 

föräldrars delaktighet i egenvården en central roll.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktigheten i vården 

av sitt barn med diabetes typ 1.  

Metod: Studien är en allmän litteraturstudie, baserad på 10 kvalitativa artiklar.  

Resultat: Resultatet visade att föräldrar bar ett stort ansvar i vårdandet kring barnet som har 

diabetes typ 1. Föräldrars upplevelser kring delaktigheten i vårdandet av sitt sjuka barn bestod 

i olika känslor, tankar och förändringar. Resultatet redovisas i tre kategorier känslomässiga 

reaktioner, vårdandets påverkan på vardagen och en ny värld. 

Slutsats: Det är viktigt att belysa föräldrars upplevelser då detta kan bidra till utveckling av 

den familjefokuserade omvårdnaden. Genom detta kan sjuksköterskan hjälpa familjer att 

uppnå en god och säker vård för familjerna med barn som har diabetes typ 1. Av studiens 

resultat dras slutsatsen att det som sjuksköterska är viktigt att söka förståelse för familjens 

perspektiv. Vilket författarna ser inom detta område vara att förstå relationen mellan barns 

sjukdom och föräldrars upplevelser. 

Klinisk Betydelse: En ökad kunskap hos sjuksköterskor i ämnet, bidrar till en bättre vård där 

familjefokuserad omvårdnad uppmärksammas i större uträkning.   

 

Nyckelord: diabetes typ 1, föräldrars upplevelser, egenvård och omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT  

Background: Diabetes type 1 is one of the most common chronic illness effecting children. 

Sweden is one of the countries in the world with the highest incident of diabetes type 1. 

Diabetes type 1 is a disease when self-care plays a life effecting part. As the disease often 

affects children the parents’ participation in the self-care play a central part.  

Aim: The aim of this study is to describe parents’ experience of participating in nursing for 

their child with diabetes type 1. 

Method: This study is regular literatures study, based on 10 qualitative articles.  

Results: The result shows that parents’ carried a huge responsibility regarding nursing for the 

child with diabetes type 1. Parents’ experience regarding participating in nursing for their 

child consisted in different feelings, thoughts and changes. The result is presented in three 

categories emotional reactions, nursing affecting the everyday life and a new world.  

Conclusions: It’s important to highlight parents experience as it can contribute to developing 

family nursing. Through this the nurse can help the family to achieve a god and safe care for 

the family having a child with diabetes type 1. The result off this study concludes the 

important of seeking understanding for the patients’ perspective, by the nurse. Which the 

author of this study sees, in its context meaning understanding the relationship between 

children’s disease and parents’ experience.  

Relevance to clinical practice: Increased knowledge by the nurse in the subject will 

contribute to better care, where family nursing is in larger computation. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 1, parents' experiences, self-care and nursing. 
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1 INLEDNING	  

Författarna till denna litteraturstudie genomförde som studenter på sjuksköterskeprogrammet, 

verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvården. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen uppstod möten med familjer som hade svårt sjuka barn. Författarna 

uppmärksammade en förtvivlan över sitt barns sjukdom hos många av föräldrarna. Inom 

barnsjukvården upplevdes att ett stort ansvar idag läggs på föräldrarna i och med att barnet 

insjuknar i diabetes typ 1. Sjuksköterskans omvårdnad till det sjuka barnet innebar i stor 

utsträckning även att bemöta hela familjens upplevelse av situationen. Ett intresse väcktes hos 

författarna i att förstå föräldrarnas upplevelse av delaktigheten i omvårdnaden av sitt sjuka 

barn med diabetes typ 1. En bredare förståelse ger sjuksköterskor insikt i hur de ska förmå ge 

hela familjen god och säker omvårdnad.  

2 BAKGRUND 

2.1 Diabetes  

Diabetes typ 1 är en vanlig kronisk sjukdom som drabbar barn i Sverige. Nyinsjuknandet i 

diabetes typ 1 ökar och sedan i början av 2000-talet ses en trend att insjuknandet i diabetes typ 

1 sker i allt lägre åldrar (Heimerson et al., 2013).  

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom. Sjukdomen innebär att de insulinproducerande 

betacellerna i bukspottskörteln förstörs (Söderström, Åman & Hjern, 2012). Patienter som har 

diabetes typ 1 har därmed en total avsaknad av insulinproduktion (Kenny & Corkin, 2013). 

Orsaken till att denna autoimmuna reaktion sker och diabetes typ 1 därmed uppstår, anses 

vara en interaktion mellan genetik, miljö och livsstil (Söderström et al., 2012; Kenny & 

Corkin, 2013). Vidare belyser Söderström et al. (2012) att det som barnet utsätts för i 

fosterlivet och i tidig småbarnsålder är riskfaktorer för att senare drabbas av diabetes typ 1. De 

riskfaktorer som Söderström et al. (2012) nämner är utsatthet för virus infektioner, intag av 

komjölk i tidig ålder och psykosocial stress. En ökad risk för diabetes typ 1 anses finnas om 

modern rökt under graviditeten (Robertson & Harrild, 2010).  Även Kenny och Corkin (2013) 

menar att utvecklandet av diabetes typ 1 är en process som påbörjas redan tidigt i livet hos 

barn, för att sedan fortsätta att utvecklas genom livet. Söderström et al. (2012) menar att barn 

födda i Sverige har en ökad risk att drabbas av diabetes typ 1. Även barn som föds i Sverige 

av föräldrar som tidigare har immigrerat har en ökad risk att drabbas av diabetes typ 1, 

jämfört med de barn som immigrerar tillsammans med sina föräldrar till Sverige. Vilket 
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styrker argumentet att utöver genetik anses miljö och livsstil påverka att barnet drabbas av 

diabetes typ 1.  

Den totala avsaknaden av insulinproduktion som patienter med diabetes typ 1 har, leder till 

höga värden av ketoner i urinen och ett förhöjt blod-socker, även kallat hyperglykemi. 

hyperglykemi innebär att blodsockret överstiger 15 mmol/l. Detta ger en belastning på övriga 

organ i kroppen så som, lever, ögon och njurar. Hyperglykemi är ett mycket allvarligt tillstånd 

som kan påverka den framtida hälsan. Diabetes typ 1 måste därför behandlas med insulin 

(Kenny & Corkin, 2013).  

Hypoglykemi är ett tillstånd av lågt blod-socker, vilket kan uppträda plötsligt. Hypoglykemi 

sker då blod-socker värdet sjunker till lägre än 3-4 mmol/l (http://www.1177.se/). 

Hypoglykemi kan orsaka obehagliga symptom (Haugstvedt, Wentzel-Laursen, Graue, Sövik 

& Roknet, 2010). Symtomen som kan uppstå vid hypoglykemi är svettningar, hungerkänslor, 

skakningar, oro, ilska, irritation och hjärtklappningar (http://www.1177.se/). Om hypoglykemi 

ej behandlas i tid kan medvetslöshet uppträda och följas av allvarliga komplikationer 

(Moreira, Frontini, Bullinger & Canavarro, 2014).  

Enligt Hörnsten, Lundman, Almberg och Sandström (2008) är viktiga mål med 

diabetesvården att undvika hypoglykemi samt att upprätthålla en jämn nivå av blod-socker 

värdet. För att uppnå dessa mål spelar en fungerande egenvård en central roll. Vidare menar 

Hörnsten et al. (2008) att sjuksköterskan förväntas ta en avgörande roll i att hjälpa patienten 

uppnå målen med diabetesvården. 

2.2 Prevalens och incidens 

Finland, Sardinien och Sverige är de länder som har högst incidens av diabetes typ 1 i 

världen.  I södra Europa är incidensen lägre och i Östra Asien är diabetes typ 1 en ovanlig 

sjukdom (Söderström, Åman & Hjern, 2012). Swediabkids är ett nationellt register för barn 

och ungdomsdiabetes. De barn som finns registrerade är barn från 0-18 år. Sedan 2007 har 

samtliga barndiabetesmottagningar i Sverige varit anslutna till Swediabkids, därmed ges en 

komplett bild av prevalensen av barndiabetes i Sverige idag. Antal barn med diabetes typ 1 

var år 2012 var 6942. Av dessa var 60%  i åldrarna 12-18 år. Samma trend ses i antalet 

nyinsjuknande, de flesta är i åldern 12-18 år när diabetesen debuterar. År 2012 var 

incidenteten 744 barn i åldern 0-18 år, 384 av dem var pojkar och 360 stycken var flickor. Att 
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något fler pojkar än flickor insjuknar ses återkommande sen registrering startade 

(Swediabkids, 2012).   

2.3 Omvårdnad  

Omvårdnad står för att främja hälsa och lindra lidande. Omvårdnad utgår från en humanistisk 

grundsyn där människan ses som aktiv, skapande och som en del av ett sammanhang 

(Wiklund, 2011). Att som sjuksköterska förstå vad människan är, anses viktigt då att 

omvårdnad ska ske på personnivå ligger till grund för sjuksköterskans värderingar. 

Sjuksköterskan vårdar personer, inte sjukdomar och symtom. Omvårdnad består av stöd, 

guidning och aktiv hjälp (Wiklund & Lindwall, 2012). Caritas är ett uttryck som utgör kärnan 

i den omvårdnadsvetenskapliga grunden.  Med Caritas menas att bära ett ansvar för sina 

medmänniskor och vilja dem väl (Wiklund, 2011). Förutsättningar för att en vårdrelation ska 

skapas är att sjuksköterskan går in i ett möte med patienten och tar del av patientens hela 

värld.  Då skapas ett genuint intresse i att lindra lidande hos patienten i och med en vård 

gemenskap (Wiklund, 2011). 

Ett utvidgat patientbegrepp inom omvårdnaden är familj och närstående. Sjuksköterskan ska 

ta hänsyn till familj och närstående i den omvårdnad hon ger. Målet med 

omvårdnadsrelationen är att både patient, familj och närstående ska känna trygghet, 

delaktighet och ges stöd (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Svårigheter i att se patienter med diabetes som en helhet och utföra en fullgod omvårdnad, 

upplevs ibland av sjuksköterskor inom diabetesvården. Stort fokus riktas mot att upprätthålla 

ett stabilt blod-socker, vilket prioriteras så pass högt att omvårdnaden och patientens 

välbefinnande ofta kommer i skymundan (Hörnsten, Lundman, Almberg & Sandström, 2008). 

Att som sjukvårdspersonal förstå relationen mellan barnets sjukdom och föräldrarnas 

upplevelse är enligt Haugstvedt, Wentzel-Laursen, Graue, Sövik och Roknet (2009) en 

avgörande faktor för att bidra till att undvika emotionell stress hos föräldrarna och en 

försämrad hälsa hos barnet. För att hjälpa en människa som lider är det ofta inte tillräckligt att 

stå bredvid och förklara vad som händer. Ett sådant agerande skulle innebära ett begränsat 

möte mellan vårdgivare och patient (Wiklund, 2011). Vårdaren bör för att kunna agera till 

fullo och finna fler alternativ till omvårdnadshandlingar, gå in i patients livsvärld och söka 

förståelse för patientens perspektiv (Wiklund, 2011). Om sjuksköterskan använder den 

kunskap som omvårdnadsvetenskapen erbjuder, där omvårdnaden utgår ifrån en humanistisk 
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grundsyn, kan den enskilda patientens hälsa gynnas på ett tillfredsställande sätt (Dahlberg & 

Segersten, 2011).   

2.4 Egenvård  

Vårdtiderna på sjukhus för barn diagnostiserade med diabetes typ 1 blir allt kortare, barnet 

önskas i högre grad vårdas hemma. Anledningen till att vård i hemmet anses bättre är att när 

barnet vårdas hemma uppfylls strävan efter att ett så normalt liv som möjligt ska bevaras. 

Ytterligare ett argument för att minska vårdtiderna är den ekonomiska bördan en 

hospitalisering innebär (Tiberg, Steen Carlsson, Carlsson & Hallström, 2012). Att vården i 

större utsträckning sker i hemmet medför att ett ökat ansvar tilldelas föräldrarna (Tiberg et al., 

2012).  

Egenvården vid diabetes typ 1 består av blod-socker kontroller, insulin injektioner och 

hantering av insulinpump. Även planera måltider och fysik aktivitet är viktiga detaljer i 

egenvården (Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). 

2.5 Delaktighet  

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med patienter med diabetes typ 1 innebär att stödja 

och handleda patienten så att han eller hon kan klara av den egenvård som vardagen kommer 

att innebära (Kenny & Corkin, 2013). Målet är att patienten ska klara egenvården med ett så 

gott välbefinnande som möjligt. Då de som drabbas av diabetes typ 1 ofta är barn, innebär det 

att det är föräldrarna som är ytterst ansvariga för den egenvård som diagnosen innebär. 

Information och kunskap kring egenvård, behandling och den omvårdnad som behövs vid 

diabetes typ 1 måste erbjudas till närstående runtomkring patienten (Kenny & Corkin, 2013). 

Omvårdnad innebär enligt Wiklund och Lindwall (2012), utöver guidning till individen, ett 

stöd i hur människor i patientens omgivning till exempel familj och närstående kan vara 

delaktig i att främja hälsa för patienten.  

Diabetes typ 1 är som ovan nämnt en sjukdom som innebär mycket egenvård. Det är viktigt 

att föräldrarna utvecklar bra coping strategier för att klara detta (Merkel & Wright, 2012). För 

att skapa bra coping strategier är socialt stöden en viktig faktor. Att erbjuda social stöd till 

föräldrar vars barn är sjuka är lågt prioriterat av sjukvårdspersonal (Merkel & Wright, 2012).  
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2.6 Familjefokuserad omvårdnad   

I en familjefokuserad omvårdnad är både patienten och familjen en del av sammanhanget 

(Lawson, 2007). Det är sjuksköterskans uppgift att involvera och informera familjen kring 

den egenvård de kommer att behöva ansvara för, men även hur de kommer att behöva anpassa 

sitt liv efter diagnosen (Lawson, 2007). Shields, Kristensson-Hallström och O ‘Callaghan 

(2003) beskriver i sin studie hur familjefokuserad omvårdnad det senaste årtiondet tagit en allt 

större del i omvårdnaden av sjuka barn. I en artikel av Tiberg et al. (2012) där sjukhusvård 

jämfördes med hem baserad egenvård, visar resultatet att en omvårdnad utförd i hemmet av 

föräldrarna, till sitt barn med diabetes typ 1 är både säker och effektiv. Familjefokuserad 

omvårdnad innebär att familjen har en nära och kontinuerlig delaktighet i vårdandet kring 

patienten. Ett nyckelelement i familjefokuserad omvårdnad är att familjen är det konstanta i 

barnets liv. Familjen kommer att fortsätta vara det konstanta i barnets liv, därav familjens 

centrala roll i omvårdnaden (Shields et al., 2003). Familjefokuserad omvårdnad anses vara en 

viktig detalj i modern barnsjukvård, men familjefokuserad omvårdnad kan även vara svårt att 

implementera i och med sjuksköterskans attityd gentemot föräldrarnas delaktighet (Shields et 

al., 2003). Sjuksköterskan kan ibland känna att hennes arbete utförs inför publik. Även 

föräldrar upplever känslan av att arbeta inför publik, vilket är något som kan begränsa dem i 

dess delaktighet i vårdandet. Artikeln belyser därmed en konflikt som kan förekomma i 

strävan efter en god familjefokuserad omvårdnad (Shields et al., 2003).  

Utbildning till föräldrarna ses som en viktig del i familjefokuserad omvårdnad (Lawson, 

2007). Genom kunskap kan föräldrar känna en trygghet och en väg emot att se livet som 

normalt igen bereds. Lawson (2007) beskriver även hur moderns börda i egenvården 

underlättas när sjuksköterskan riktar utbildning till både modern och fadern. Vidare belyser 

artikeln att den familjefokuserade omvårdnaden även innebär att skapa ett brett socialt 

nätverk, som kan vara delaktig i omvårdnaden kring det sjuka barnet. Diagnosen påverkar 

hela familjen, precis som familjens sammansättning och de coping egenskaper familjen har 

påverkar hur familjen klarar av att hantera egenvården. I och med både de långsiktiga och 

kortsiktiga riskerna, försummad egenvård av diabetes typ 1 kan innebära, är det viktigt att 

sjuksköterskan identifierar familjens egenskaper och förmåga att hantera sjukdomen och 

därmed individanpassa den familjefokuserade omvårdnaden. Föräldrarna är sitt barns ombud 

och det är viktigt att sjuksköterskan förstår föräldrars individuella behov (Lawson, 2007). 
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2.7 Teoretisk referensram 

En referensram bestående av omvårdnadsteorier kan hjälpa sjuksköterskan i sitt praktiska 

arbete. En referensram består av tydlig struktur, begrepp, värden och perspektiv, detta kan 

hjälpa sjuksköterskan med en tydlig inriktning i arbetet (Wiklund & Lindwall, 2012). En 

omvårdnadsteori kan även användas som en referensram för att evidensbasera vårdandet. 

Genom att belysa en tydlig inriktning, där processen vägleds av ett teoretiskt perspektiv, som 

identifierar bland annat vilken typ av data som samlas in och vad som ska sökas i datan 

(Wiklund & Lindwall, 2012). I denna studie har författarna använt Dorothea Orems 

omvårdnadsteori om egenvårdsbalans som stöd. Med egenvårdsbalans menas att kunna visa 

sig själv och sina nära omvårdnad (Wiklund & Lindwall, 2012). Omvårdnadsteorin vägleder 

oss i och med dess centrala begrepp egenvård. I begreppet egenvård inkluderar Orem 

närståendes delaktighet vilket hon kallar närståendeomsorg. (Wiklund & Lindwall, 2012). 

Vidare beskrivs omvårdnadskapacitet som ett annat centralt begrepp, där teorin belyser 

sjuksköterskans kapacitet av att ge god omvårdnad. I Orems del-teori om omvårdnadssystem, 

som är resultat av sjuksköterskans systematiska arbete där förutsättningarna för 

omvårdnadsprocessen skapas, bör fokus vara att stödja människor i deras egenvård (Wiklund 

& Lindwall, 2012). Sjuksköterskans professionella omvårdnad har en grund i den 

omvårdnadskapacitet hon erhåller med de komplexa kunskaper hon förvärvat genom både 

teoretiska studier och praktisk erfarenhet (Wiklund & Lindwall, 2012). I sjuksköterskans 

omvårdnadskapacitet bör hon ha en förmåga att identifiera egenvårdsbrister och genomföra 

adekvata interventioner i syfte att patientens egenvårdskrav tillgodoses (Wiklund & Lindwall, 

2012).   

3 PROBLEMFORMULERING 

Föräldrar spelar en central roll i den egenvård som diabetes typ 1 innebär. Att uppleva 

svårigheter i att vara delaktiga i egenvården av sitt sjuka barn är något många föräldrar kan 

känna igen. Sjuksköterskan spelar en central roll i omvårdnaden av inte bara individen utan 

hela familjen. Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande sjukdom hos barn i Sverige, som i 

högsta grad involverar hela familjen. Området familjefokuserad omvårdnad är viktigt att 

belysa, då sjukvården ständigt utvecklas i en riktning som innebär att patienten själv är allt 

mer delaktig i sin vård. Därmed finns ett behov att närmare undersöka föräldrars upplevelse 

av att vara delaktiga i att vårda sitt sjuka barn.  
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3.1 Syfte 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktigheten i vården av sitt barn med diabetes 

typ 1. 

4 METOD  

4.1 Design 

Studien är en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie skapar en översikt av 

kunskapsläget inom valt område eller problem enligt Friberg (2012). Därmed ges en ökad 

kunskap inom området utifrån publicerad litteratur av problemområdet. En överblick av 

avgränsat område ges.  

4.2 Urval 

I den primära sökningen av artiklar till resultatet, i nedan nämnda databaser begränsades 

urvalet till data inom Europa. Artiklar publicerade 2003-2014 inkluderades, för att endast 

inkludera nyligen publicerad litteratur inom valt ämne. Alla inkluderade artiklar var peer 

rewievd. Av det sökresultat som uppkom med nämnda kriterier gjordes ett urval av artiklarna 

i och med inläsning av artiklarnas rubriker, de artiklar vars rubrik ej stämde in på denna 

studies syfte exkluderades. Därefter granskades de återstående artiklarnas abstract, för att 

finna relevans för studiens problemformulering och syfte (Friberg, 2012). Artiklarna som 

valdes ut till resultatet är därmed systematisk granskade efter den forskningsprocess Friberg 

(2012) beskriver som relevant för en litteraturstudie. Artiklarna som valdes ut beskrev 

föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med diabetes typ 1. Med barn menas individer i 

åldern 0-18 år (http://www.fn.se ).	  Enligt Henricson och Billhult (2012) kan det vara viktigt 

att förtydliga begrepp som till exempel barn, för öka studiens trovärdighet. Friberg (2012) 

belyser vikten av att kunna motivera urvalet. Granskning utifrån William, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) protokoll för kvalitetsgranskning av artiklar har använts. 

Kvalitetsgranskningsmallen användes för att granska artiklarna till litteraturstudiens resultat. 

Detta för att resultatet skall stämma överens med litteraturstudiens syfte och innehålla de delar 

som bör vara inkluderar i en vetenskaplig studie.  

4.3 Datainsamling 

En inledande sökning med sökord anpassade efter syftet gjordes. Syftet med sökningen var att 

kunna avgränsa studien genom att ta reda på vad som fanns publicerat, vilket enligt Friberg 
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(2012) är ett viktigt steg i forskningsprocessen. Genom denna sökning gavs författarna en 

överblick över vilka sökord som bör användas i sökningen till resultatet.  

I sökning till resultatet användes sökorden diabetes mellitus typ 1, parents, experience, 

children och family nursing. I syfte att få fram rätt sökord användes databasen SvenskMeSH. 

Sökningen av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaser CINAHL, MEDLINE och EBSCO 

discovery service, vilket är viktiga elektroniska databaser för omvårdnad (Polit & Beck, 

2013). Sökorden användes i boolesk sök logik, detta innebar att sökningen med orden har 

gjorts i kombination med operatorn ”AND”. Östlundh (2012) beskriver att använda sig av 

detta gör att sökningens ord får samband till varandra. Utifrån sökningens resultat valdes 

artiklar innehållande relevant data i och med studiens syfte ut. Genom att rubriker och abstract 

lästes, valdes artiklar ut för analys till resultatet (Friberg, 2012). Under läsning av artiklarna 

uppkom det ett nytt begrepp, family nursing. Ytterligare en sökning till resultatet 

genomfördes enligt ovannämnt urval. Inga ytterligare artiklar relevanta för studiens syfte 

valdes ut. För sökresultat av sökningarna se sök matris i bilaga 1. 

4.4 Dataanalys 

Analysfasen utgick ifrån innehållet av 10 kvalitativa artiklars data, med artiklarnas data menas 

resultatdelen i artiklarna. Analysen grundades utifrån föräldrarnas levda erfarenheter av att 

vårda sitt barn med diabetes typ 1. Artiklarna lästes av båda författarna noggrant och 

upprepade gånger. Att samtliga författare läser datan upprepade gånger är av stor vikt för att 

öka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2013). Upprepning av analysen ökar förståelsen för 

resultatets helhet (Friberg, 2012). 

Genom att båda författarna läste artiklarna och gjorde relevanta understrykningar och 

kommentarer, gavs ett första intryck av eventuella kategorier till resultatet. Begrepp skrevs 

ned på papperslappar. Därefter sorterade författarna tillsammans ut kategorier och subteman. 

Detta arbetssätt användes för att förstå kopplingen mellan de centrala begrepp som fanns i 

datan, relaterat till studiens syfte (Danielsson, 2013). Flera subteman tillhörande tre olika 

kategorier bildades och därmed formades ett resultat. Innehållsanalysen av datan beskrivs av 

Friberg (2012), vara en pendling mellan framväxande teman, kategorier och studiens resultat.  

Resultatet utav en studie som denna menar Danielsson (2013) ej kan anses vara 

generaliserbart. Vidare menar Danielsson (2013) att en litteraturstudie kan vara svår att göra 
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om på exakt samma sätt. Dock menar Danielsson (2013) att resultatet ska kunna vara 

överförbart till liknande sammanhang gällande grupper eller situationer. 

5 ETISKA ASPEKTER 

Vid val av ämne och forskningsfrågor finns alltid etiska konsekvenser att fundera över 

inledningsvis i forskningsprocessen (Kjellström, 2012). Detta har författarna av denna 

litteraturstudie haft i beaktning inför ämnesval och studiens syfte. Vidare menade Kjellström 

(2012) att om en studie ska kunna kallas etisk måste vissa aspekter beaktas som väsentliga 

frågor, god vetenskaplig kvalitet och att studien genomförs på ett etiskt sätt. Vid 

databassökningen användes relevanta sökord för att svar på de frågor som anses väsentliga för 

studiens syfte. I valet av artiklar till studien tillgodosågs en objektiv och kritisk insyn. 

Artiklarna i denna litteraturstudie är publicerade och peer rewievd vilket innebar att 

litteraturen som studien använt sig av anses vara etiskt hållbara. Kvalitetsgranskningsmall 

användes av författarna vid granskning av artiklar till resultatet, för att ytterligare stärka 

studiens vetenskapliga och etiska kvalitet (Friberg, 2012). Kjellström (2012) belyser att det är 

viktigt att fundera på vilka etiska övervägande som anses vara centrala i en studie. De etiska 

övervägande som anses centrala i denna litteraturstudie är kulturella skillnader och jämlikhet 

mellan kön hos föräldrarna. Vid granskning av artiklar till denna litteraturstudie förs ett 

resonemang kring dessa etiska överväganden, i bedömningen framhölls värdet av nämnda 

centrala överväganden. 

6 RESULTAT 

Resultatet är baserat på 10 kvalitativa artiklar. Artiklarna beskrev föräldrars upplevelser av 

delaktighet kring vården av deras barn med diabetes typ 1. Föräldrarna i artiklarna 

inkluderade både män och kvinnor. Tre kategorier framkom vid analysen känslomässiga 

reaktioner, vårdandets påverkan på vardagen och en ny värld. Under varje kategori 

presenteras subteman. För att se hur artiklarna bidragit till resultatet se tema matris i bilaga 2 

och resultat matris se bilaga 3. 

6.1 Känslomässiga reaktioner  

Under kategorin känslomässiga reaktioner presenteras tre subteman: oro/ångest, rädsla och 

frustration och skuld. De känslor föräldrar upplevde som var kopplade till diabetes typ 1 

beskrivs som en resa med både upp och nedgångar, ”a roller coster” (Dashiff, Bettina, 
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Hussein – Abdullatif & Moreland, 2011; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Lowes, Gregory & 

Lyne, 2005). 

6.1.1 Oro/ångest 

Föräldrarna beskrev en konstant oro över att inte vara närvarande om barnet skulle få 

hypoglykemi (Lowes et al., 2005; Nordfeldt, Ängarne-Lindberg, Nordwall & Krevers, 2013). 

Mödrarna upplevade mer ångest under natten, då de inte kunde kontrollera hur barnet mådde 

när det sov (Wennick & Hallström, 2007). Fädernas största oro var att de inte skulle vara 

närvarande vid eventuell hypoglykemi (Wennick & Hallström, 2007). Oron och ångesten 

berörde hela familjen och många föräldrar beskrev att oron kunde ligga kvar under långa 

perioder (Wennick & Hallström, 2007; Nordfeldt et al., 2013). Känslan hos föräldrarna var, 

att oavsett vad eller hur de gjorde vid vårdandet av sitt barn, så var barnets blod-socker 

ostabilt. Detta medförde en konstant oro för både akuta och långsiktiga konsekvenser som 

eventuellt kunde drabba barnet (Nordfeldt et al., 2013). Oro och ångest för att barnet skall bli 

hospitaliserad upplevdes av föräldrar, men också oro och nervositet över att ge insulin 

injektioner (Lowes et al., 2005; Nordfeldt et al., 2013; Wennick & Hallström, 2007;).   

6.1.2 Rädsla 

I det tidiga skedet av barnets sjukdomstid upplevde föräldrarna en rädsla för att vara delaktiga 

i en sjukdom de inte visste så mycket om "You never stop worrying, even after all these years 

I still worry. Within the first three months, it’s just pure fear” (Lowes, Lyne & Gregory, 

2004). Rädsla för hypoglykemi upplevdes av föräldrarna som vårdade sitt barn med diabetes 

typ 1 (Lowes et al., 2005; Wennick & Hallström, 2007; Nordfeldt et al., 2013; Bowes, Lowes, 

Warner & Gregory, 2008; Hawthorne, Bennert, Lowes, Channont, Robling & Gregory, 2011; 

Lowes et al., 2004). 

En oro och rädsla för långsiktiga konsekvenser som eventuellt kan drabba barnet senare i 

livet, är en känsla föräldrar beskrev i studierna (Nordfeldt et al., 2013; Wennick & Hallström, 

2007; Lowes et al., 2005; Povlsen & Ringsberg, 2008; Spencer et al., 2012). 

När barnets självständighet ökar och ansvaret över vårdandet av diabetessjukdomen lades på 

barnet, ökade rädslan hos föräldrarna	  (Lowes et al., 2005; Bowes et al., 2008; Wennick & 

Hallström, 2007; Nordfeldt et al., 2013). Under första sjukdomstiden upplevde föräldrarna 

rädsla över de tekniska momenten egenvården innebar (Lowes el al., 2004; Bowes et al., 
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2008; Marshall et al., 2009)."Now he`s older there´s the real fear of something happening, but 

I don`t think i´ll ever get over that" (Lowes et al., 2004). 

6.1.3 Frustration och skuld 

När barnet blev diagnostiserat med diabetes typ 1 kastades livet om för alla i familjen 

(Wennick & Hallström, 2007; Spencer et al., 2012). Föräldrar upplevde känslor av frustation 

och skuld, när deras barn drabbades av diabetes typ 1 (Nordfeldt et al., 2013). När föräldrar 

beskrev sina erfarenheter av att vårda ett barn med diabetes typ 1, började de alltid med att 

beskriva känslan av skuld över att deras barn drabbats av diagnosen (Bowes et al., 2008). 

Föräldrarna upplevde frustration över att de aldrig kunde få ignorera sjukdomen för en stund 

(Wennick & Hallström, 2007). En frustration över att barnets sjukdom skulle hindra familjen 

från att leva ett ”normalt” liv upplevdes av föräldrarna (Wennick & Hallström, 2007). Vid 

sjukhusbesök upplevde föräldrarna en frustation över att vårdpersonalen inte var nöjd med 

föräldrarnas vårdande (Wennick & Hallström, 2007). Föräldrarna kände en frustration när 

blodsockrets värde över tid, som kontrollerades på sjukhusen inte varit tillfredställande 

(Wennick & Hallström, 2007; Spencer et al., 2012; Nordfeldt et al., 2013). En orättvisa och 

frustration upplevdes av föräldrarna, i och med att hur bra de än skötte egenvården fanns ändå 

risker för komplikationer i framtiden (Wennick & Hallström, 2007). Fäderna upplevde en 

frustration över att nya omständigheter kring egenvården fortsatte att dyka upp (Wennick & 

Hallström, 2007). Föräldrarna upplevde frustration riktat emot personalen, vid de tillfällen då 

personalen talade och kom överens om saker direkt med barnet, utan att föräldrarna fick vara 

delaktiga i besluten (Nordfeldt et al., 2013; Wennick & Hallström, 2007; Spencer et al., 

2012).  

6.2 Vårdandets påverkan på vardagen  

Under kategorin vårdandets påverkan på vardagen presenteras tre subteman: förlust av 

spontanitet och frihet, planering/rutiner och förändrade relationer. 

6.2.1 Förlust av spontanitet och frihet  

På grund av den omvårdnad som utfördes i hemmet upplevde föräldrar att familjen hade 

förlorat sin frihet och möjlighet att vara spontana (Spencer et al., 2012; Lowes et al., 2005; 

Lowes et al., 2004; Marshall et al., 2009; Hawthorne et al., 2011). 
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Föräldrar upplevde att deras barn ofta tackade nej till sociala aktiviteter med vänner. Ursäkter 

ändvändes, men föräldrarna visste att de uteblivna sociala interaktionerna berodde på att 

egenvården av diabetesen prioriterades (Spencer et al., 2012). På grund av oro för att 

omvårdnaden skulle bli drabbad, hindrade föräldrarna ibland sina barn från vissa aktiviteter 

(Hawthorne et al., 2011). 

6.2.2 Planering/rutiner 

Att planera och ha rutiner kring kost och måltider var en omvårdnadsåtgärd som blev ett 

måste i familjernas vardag i och med diagnosen. Att etablera rutiner kring egenvården hjälpte 

familjen att minimera sjukdomens påverkan på ett ”normalt” liv (Lowes et al., 2004). Nya 

rutiner skapades, som först när de följs kan skapa ett lugn för föräldrarna (Wennick & 

Hallström, 2007; Lowes et al., 2004). Föräldrar upplevde att planering av vardagen blivit en 

daglig rutin, i och med diabetesen (Wennick & Hallström, 2007). Rutiner sågs som ett verktyg 

i att ta kontroll och klara av situationen (Spencer et al., 2012). Trots noggrann planering 

kunde egenkontrollen behöva prioriteras ytterligare, relaterat till exempelvis resultat som inte 

alltid var bra trots en väl skött egenvård (Hawthorne et al., 2011). När barnet skulle iväg med 

kompisar krävdes det planering från föräldrarna. Planerna innebar att både barnet och barnets 

vänner involverades (Spencer et al., 2012).  

	  6.2.3 Förändrade relationer 	  

Föräldrar upplevde att de begränsar sitt barn i sin självständighet, i och med den omvårdnad 

som familjen delade ett ansvar för (Spencer et al., 2012; Lowes et al., 2005). Ett hinder i 

föräldra-barn relationen upplevdes. Föräldrar kände sig som ett instrument för att upprätthålla 

en god hälsa hos barnet (Spencer et al., 2012). Förälderns roll ansågs vara mer övervakande 

och kontrollerande (Povlsen & Ringsberg, 2008).  Föräldrarna upplevde att en förändring i 

relationer skedde inom både familjen och i andra sociala relationer i och med omvårdnaden 

kring barnet med diabetes typ 1 (Povlsen & Ringsberg, 2008; Marshall et al., 2009; Nordfeldt 

et al., 2013; Dashiff, Bettina, Hussein – Abdullatif & Moreland, 2011). 

Anknytningen mellan föräldrar och barn påverkades av diagnosen. Främst anknytningen 

mellan modern och barnet (Marshall et al., 2009). De faktorer som påverkade anknytningen 

var den förlust av normalitet diagnosen innebar och de tekniska moment som utfördes av 

föräldrar i och med egenvården, till exempel injektioner (Marshall et al., 2009). Barnen med 

diabetes typ 1 var beroende av sina föräldrar för överlevnad, då diabetes typ 1 innebar strikta 
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kontroller av blod-socker och kost (Marshall et al., 2009). Beroendet innebar en relation som 

påverkade anknytningen mellan föräldrar och barn. Beroendet påverkade även den 

separationen i föräldra-barn relationen som naturligt sker i tonåren (Marshall et al., 2009). 

Föräldrar upplevde att när barnet blev äldre, behövde de sätta gränser i sitt deltagande 

(Nordfeldt et al., 2013). Tjat och påminnelser kring egenvården påverkade relationen mellan 

föräldrar och barn negativt (Dashiff et al., 2011). Frustration över att ständigt behöva kämpa 

för sitt barns rättigheter fanns och det gjorde att relationen mellan familj och skola upplevdes 

påverkas negativt (Dashiff et al., 2011). 

6.3 En ny värld 

Under kategorin en ny värld presenteras subteman: kontrollerad och övervakad och normalitet 

i vardagen. 

6.3.1 Kontrollerad och övervakad 

De regelbundna besöken på sjukhuset upplevdes av föräldrar som en kontroll. En kontroll på 

om de som föräldrar var godkända eller inte som vårdgivare för sitt barn. Föräldrarna kände 

sig övervakade (Nordfeldt et al., 2013; Wennick & Hallström., 2007). Ibland upplevde 

föräldrarna att de var mer kompetenta och hade mer kunskap än vårdpersonal, denna 

upplevelse gällde ofta läkare, vilket resulterade i ett minskat förtroende för vårdpersonalen 

(Nordfeldt et al., 2013; Wennick & Hallström, 2007). Sjuksköterskor upplevdes av 

föräldrarna ha en bredare bild av omvårdnaden som krävts, dock upplevde föräldrar en brist i 

stöd från all sjukvårdspersonal angående att tänka utanför ramarna och ta till sig nya idéer 

kring vården (Hawthorne et al., 2011). Konflikter kunde uppstå mellan vårdpersonal och 

familj om familjen inte följde de riktlinjer som sjukvården hade kring egenvården (Spencer et 

al., 2012).  

6.3.2 Normalitet i vardagen 

Den svåraste aspekten i att ha ett barn med diabetes typ 1 upplevde föräldrarna vara 

delaktigheten i den egenvård sjukdomen innebar (Hawthorn et al., 2011). Föräldrar kände sig 

obekväma med nålar, injektioner och kontrollen av blod-socker värden (Hawthorne et al., 

2011; Wennick & Hallström, 2007). Planering och rutiner kring kost och måltider upplevdes 

som ett av de svåraste momenten för föräldrar. Föräldrarna upplevade att de blev konstant 

påmind om diabetesen. Föräldrarna upplevde att möjligheten att äta en ”normal” måltid 

försvann ”Families found such naturlaness to be lost at mealtimes, as eating now included 
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tests and insulin, which drew attention to the illness and reminded the family that the affected 

child was diffrent” (Wennick & Hallström, 2007).   

Att kastas in i att klara omvårdnaden kring diabetes typ 1 direkt efter att barnet fått diagnosen 

upplevdes öka självförtroendet hos föräldrarna i sin förmåga att själva klara av den kontroll 

och ansvar det innebar. Föräldrar blev uppmanade att fortsätta leva normalt vilket tog bort lite 

av allvaret med diabetes typ 1 (Lowes et al., 2004). För att föräldrarna skulle klara av att 

känna sig tillfreds med sjukdomen så behövde de finna en balans mellan allvaret och att leva 

ett normalt liv (Lowes et al., 2005). Föräldrar upplevde egenvården som svår men att det blev 

lättare med åren (Dashiff et al., 2011; Bowes et al., 2008; Wennick & Hallström, 2007).  

Dåliga förkunskaper hos föräldrar minskade föräldrarnas förmåga att finna coping strategier 

för att klara av situationen (Lowes et al., 2005; Lowes et al., 2004). Desto mer kunskap som 

erhölls desto lättare upplevde föräldrar att situationen var (Lowes et al., 2005; Lowes et al., 

2004). Immigranter som får vård i ett nytt land hade sämre förkunskaper och sämre insyn i 

hur sjukvården var strukturerad, vilket innebar hinder och sämre coping egenskaper för att 

hantera situationen (Povlsen & Ringsberg, 2009).   

Föräldrar upplevde svårigheter i att acceptera diagnosen och hade efter många år, fortfarande 

inte accepterat sjukdomen. Dåligt samvete och en kronisk sorg fanns hos föräldrarna, även 

oron och ångesten var bestående (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2008). Motivationen att 

sköta omvårdnaden kring diabetes typ 1 och därmed undvika komplikationer, sågs som en 

strategi i att uppnå normalitet (Marshall et al., 2009). Om egenvården sköttes så minskade 

risken för både akuta och framtida komplikationer som kunde komma att innebära ett 

avvikande från normalitet (Marshall et al., 2009). Desto längre tid som gick från det att 

familjen fått diagnosen, implementerades förändringarna i familjens liv, en ny värld 

inkluderande behoven hos ett barn med diabetes typ 1 öppnades (Lowes et al., 2005). Att leva 

ett normalt liv beskrivs vara ett mål för familjer som levde med diabetes typ 1 (Marshall et al., 

2009). Att vara normal var starkt relaterat till att behandlas som någon som inte har diabetes 

typ 1 (Marshall et al., 2009). Över tid så blev familjerna så vana vid att dagligen leva med allt 

kring sjukdomen att de till slut själva såg det som normalt att leva med (Marshall et al., 2009). 

Trots alla känslor, förluster, hinder som diabetesen och omvårdnaden kring sjukdomen 

innebar, upplevde föräldrarna ofta efter några år att de trots allt levde ett normalt men 

annorlunda liv (Wennick & Hallström, 2007). Diabetesen var en del av vardagen och ett nytt 

”normalt” hade skapats (Wennick & Hallström, 2007). För att föräldrar skulle uppnå känslan 
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av normalitet där diabetesen var en del av familjens nya liv, där de lärt sig hantera känslorna 

kring diabetesen och där de inte konstant behövde gå runt med oro över komplikationer, 

krävdes att föräldrarna kände att deras barn själva kände igen tecken på hypoglykemi 

(Wennick & Hallström, 2007).   

7 DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i vården av sitt barn med 

diabetes typ 1. Det visade sig att föräldrar har ett stort ansvar i vårdandet kring barnet som 

drabbats av diabetes typ 1. Vilket medförde olika känslor, förändringar och tankar för den 

drabbade familjen. 

Metodens styrkor och svagheter nämns i nedan diskussion. Författarna ser det som en fördel 

att vara medveten om och för läsarna beskriva de brister som finns för att öka studiens 

trovärdighet.  

7.1 Metoddiskussion 

Då en övergripande initial sökning gjordes för att se över forskningsfältet, fann författarna till 

denna litteraturstudie att området om föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn med diabetes 

typ 1 tidigare var forskat kring. Vilket säkerligen bidrog till att författarna inte upplevde 

svårigheter i att finna relevanta artiklar för att svara på studiens syfte. Sökning av data till 

studiens resultat begränsades mellan 2003-2014 och inom Europa, detta för att få de senaste 

uppdateringar inom det valda ämnet, samt för att inkludera ett område där vårdens och 

sjuksköterskans förutsättningar är av liknande karaktär. Denna begränsning medförde en risk 

att relevant data från tidigare år och andra länder kan ha uteslutits. Till resultatet har det 

använts 10 kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar studerar människans levda erfarenheter av 

ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Varför endast kvalitativ data inkluderats var då 

författarna ansåg kvalitativ metod passade bäst in för att finna svar på studiens syfte. Då 

författarnas mål var att beskriva föräldrars upplevelser i och med vårdandet kring sitt barn 

med diabetes typ 1.  

I sökningen användes boolesk sök logik och författarna använde ”AND”, Om ” AND” och 

”OR” tillsammans hade använts, hade detta kunnat resulterat i fler träffar gällande sökning av 

artiklar och därmed speglas en viss svaghet i studien (Östlundh, 2012). Om dessa ord använts 

i kombination, hade studien eventuellt kunnat få fram flera passande kvalitativa artiklar och 

gjort att resultatet blivit mer omfattande och trovärdigt. Författarna har gjort ett flertal 
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sökningar där många olika sökord använts Författarna ser att vissa brister finns då fler 

relevanta sökord med fördel kunde ha använts relaterat till studiens syfte. Författarna upplever 

dock att artiklarna som denna litteraturstudie är baserad på, är av god kvalitet. Då artiklarna 

svarar tydligt på studiens syfte. Samt att granskning av artiklar gjordes med hjälp av 

granskningsprotokoll, detta för att kvalitén och trovärdighet av studien skulle öka (William et 

al., 2011).  

Friberg (2012) beskriver att en uppsats i regel ska ses som en enklare form av rapport, då 

författaren inte är utbildade forskare utan nybörjare i sammanhanget. Därmed bör uppsatser 

granskas av läsare med extra stor omsorg (Friberg, 2012). 

Fördelar med innehållsanalys är att det beskriver det synliga, det dolda och det uppenbara i 

texter (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Det påtagliga i texten är uppenbart och synligt. Det som 

texten egentligen handlar om kan vara dolt och belyses som rationellt och beskriver de 

underliggande meningarna i texter. Att göra en analys innebär att vara öppen och att sträva 

efter att låta texten visa all sin komplexitet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Författarna anser sig 

förhållit sig till dessa aspekter och fördelar med innehållsanalys vid analysen av artiklarna.  

Efter urval till resultatet granskades och analyserades datan i de utvalda artiklarna, av båda 

författarna. Att alla författare var likvärdigt delaktiga i analysen är ett viktigt moment som 

styrker litteraturstudiens trovärdighet (Henricsson et al., 2012). Detta uteslöt dock inte risker 

för feltolkningar som kunde uppstå, en riskfaktor för feltolkning sågs i det faktum att samtliga 

artiklar var skrivna på engelska och författarnas modersmål är svenska. För att minimera 

risken för språkliga feltolkningar diskuterade författarna tillsammans kring framkomna 

svårigheter i sammanhanget, även engelsk - svenska ordböcker användes under analysen av 

artiklarna, för att tyda det ibland svårtolkade språket. Handledare och utomstående tog del av 

och granskade denna litteraturstudie för att se över dess trovärdighet, vilket innebär en 

bidragande faktor till att en styrka kan återspeglas i denna litteraturstudie (Henricson et al., 

2012). 

Inom ämnet familjefokuserad omvårdnad som författarna valt att belysa i denna 

litteraturstudie så valde författarna att inte belysa syskonens upplevelse av att vara delaktiga i 

och påverkas av att ha en familjemedlem med diabetes typ 1. Syskon påverkas givetvis av 

situationen, och har även de upplevelser viktiga för sjuksköterskan att ha kunskap angående. 

Då denna litteraturstudie fokuserar på upplevelser kring egenvården har författarna valt att 
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inte inkludera syskons upplevelser, då syskon sällan är delaktiga i utförandet av dessa 

moment (Spencer, Cooper & Milton, 2014).  

Skillnader i känslomässiga upplevelser mellan mödrar och fäder fanns i vissa av de artiklarnas 

data som utgör resultatet i denna studie. Jämställdhet och skillnader relaterat till föräldrarnas 

kön är även en av de etiska aspekterna författarna har fört ett resonemang kring.  Hela 

familjen påverkas av situationen men deras känslor överensstämmande inte alltid med 

varandra. Författarna ansåg dock ej dessa skillnader som framträdande, känslor och tankar var 

i stort desamma. Det gick inte att påstå att mödrar och fäder generellt känner och upplever 

olika i litteraturstudiens sammanhang relaterat till dess syfte. Författarna har därav valt att se 

föräldrar som en enhet, även syskon är tillhörande i enheten som anses som familj (Spencer et 

al., 2014). Författarna anser ett behov av att vidare belysa syskons upplevelser samt skillnader 

i upplevelser mödrar och fäder emellan därmed rekommenderar författarna vidare forskning 

inom detta område.  

En av de etiska aspekter författarna ansåg som central och viktig att belysa var eventuella 

kulturella skillnader. Vid granskning och analys förde författarna ett resonemang kring 

kulturella skillnader. Författarna fann att föräldrar från andra kulturer kunde uttrycka 

upplevelser i andra termer. Författarna ansåg de ord som föräldrarna med annat språk 

uttryckte sig med, som synonyma till de val av ord som föräldrar med samma språk använde 

sig av, därmed är denna aspekt anpassad i resultatet. Resultatet visade även att det upplevdes 

svårare att finna coping strategier när modersmålet var annorlunda, vilket påverkade 

förmågan att skapa normalitet i vardagen. Det bör även nämnas att i en av artiklarna framkom 

att föräldrar från andra kulturer ibland använde främmande ord angående sjukdomar och hade 

ibland andra uppfattningar kring varför människan drabbas av sjukdomar. Författarna ser att 

ämnet att vårda sitt barn med en kronisk sjukdom i ett land där du inte förstår språket är 

viktigt att belysa inom forskningen av barnsjukvård.  

Författarna ser styrkor med denna studie och att den skulle kunna appliceras inom liknade 

sammanhang, inom Europa. Svagheten är dock att studien möjligen inte går att applicera 

utanför Europa då författarna valt att begränsa studiens data inom Europa. Båda författarna 

har egna barn, vilket inneburit att viss förförståelse för ämnet att vårda sitt eget barn förekom. 

Förförståelse utgör en möjlighet att dataanalysen eventuellt tolkats subjektivt av författarna. 

Enligt Henricsson et al. (2012) startar dock alltid en kvalitativ studie med en förförståelse, det 

går att minimera risken för påverkan av eventuell förförståelse genom att diskutera 
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(Henricsson et al., 2012). Diskussioner och ett nära samarbete är någon som präglat 

författarnas arbetssätt, vilket författarna ser som en styrka i arbetet som ökar studiens 

trovärdighet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Känslor 

Resultatet av litteraturstudien visar att föräldrar i omvårdnaden av sitt barn med diabetes typ 

1, upplevde olika känslor relaterat till den egenvård diagnosen innebar. De känslor som 

dominerade var oro/ångest, frustration, skuld och rädsla. Den största oron och rädslan 

föräldrar upplevde var över att barnet skulle drabbas av hypoglykemi. En studie av 

Haugstvedt, Wentzel-Laursen, Graue, Sövik och Roknet (2010) visar att rädsla för 

hypoglykemi kan associeras med tidigare problematiska hypoglykemier. Haugstvedt et al. 

(2010) artikel visar ett samband mellan föräldrarnas rädsla för hypoglykemi och antalet blod-

socker kontroller som utfördes i egenvården. Den ökade rädslan innebar fler blod-socker 

kontroller vilket i sin tur medförde att eventuell lågt blod-socker registrerades oftare, vilket 

därmed ökade oron och rädslan hos föräldrarna över de konsekvenser hypoglykemi kan 

orsaka (Haugstvedt et al., 2010). Detta förlopp resulterade i en ond cirkel med oro och rädsla 

relaterat till egenvården. Haugstvedt et al. (2010) menar att för att undvika detta bör 

omvårdnadspersonal förtydliga detta möjliga samband till föräldrar, vilket skulle medföra en 

säkrare vård. Crawford, Corkin, Coad och Hollis (2013) stödjer teorin om att förtydligande 

krävs kring egenvården, då de menar att vårdpersonal inte ska ta förgivet att föräldrar kan 

utföra de praktiska momenten som krävs, trots erhållen utbildning i hur omvårdnaden för barn 

med diabetes typ 1 bör se ut. Enligt Orems teori om egenvårdsbalans bör sjuksköterskans 

fokus vara att stödja människor i deras egenvård (Wiklund & Lindwall, 2012). 

Sjuksköterskans bör i och med sin omvårdnadskunskap genomföra adekvata interventioner i 

syfte att patientens egenvårdskrav tillgodoses (Wiklund & Lindwall, 2012). Information och 

kunskap kring egenvård, behandling och den omvårdnad som behövs vid diabetes typ 1 måste 

erbjudas alla runtomkring patienten (Kenny & Corkin, 2013).  

Den oro, ångest och rädsla resultatet visade att föräldrarna upplevde, kan komma att påverkas 

i positiv mening av en ökad förståelse kring ämnet hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör 

med den omvårdnads kunskap hon har enligt Orems teori (Wiklund & Lindwall, 2012) och 

den ökade kunskapen kring föräldrars upplevelser kunna tillgodose patientens egenvårdskrav. 

Resultatet visade även att föräldrarna upplevde en konstant oro, ångest och rädsla för både 
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akuta och långsiktiga konsekvenser som kunde drabba barnet relaterat till den egenvård 

föräldrarna utförde. Att konstant uppleva oro, ångest och rädsla påverkade hela familjen och 

vårdandet kring barnet negativt.  

Resultatet visar att föräldrarna initialt kände en skuld och frustration över att deras barn hade 

diagnosen diabetes typ 1. Skulden berodde oftast på att föräldrarna upplevde att de själva var 

orsaken till att barnet drabbats av diabetes typ 1. Resultatet visade även på en frustration 

relaterat till denna initiala känsla av skuld hos föräldrarna. Känslan av frustration var 

återkommande och då ofta relaterat till den utförda egenvården. Det faktum som fanns var att, 

väl skött egenvård inte alltid innebar bra resultat och detta mynnade ut i en frustration hos 

föräldrarna, en frustration över att inte kunna prestera ett tillfredställande resultat. 

De känslorna av oro, ångest och rädsla som resultatet visat varit dominerande, relaterades till 

frustrationen över att inte kunna påverka. Vilket styrks av Haugstvedt et al. (2010) som menar 

att ett lågt registrerat blod-socker ökar oro och rädsla hos föräldrar. 

Vårdandets påverkan på vardagen 

Familjefokuserad omvårdnad blir allt vanligare och det påverkar i hög grad vardagen hos de 

drabbade familjerna. Barn med diabetes typ 1 är som resultatet visat beroende av hjälp med 

egenvård av sina föräldrar för överlevnad, vilket får stöd av Kelko, Martikainen och Eriksson 

(2011) som betonar att föräldrar spelar en avgörande roll i hanteringen av diabetes typ 1. Att 

familjen påverkas styrks även av William, Laffel och Hood (2009) som benämner diabetes 

typ 1 som en ”familjesjukdom”. Att diabetes typ 1 benämns som en ”familjesjukdom” är inte 

enbart grundat på den centrala roll föräldrar har i och med egenvården utan även på grund av 

den interaktion som sker mellan familjemedlemmarna och dess relation till varandra (William 

et al., 2009). Denna litteraturstudie visar tydligt hur relationen mellan föräldrar och barn 

påverkas av att föräldrarna i stor utsträckning är delaktiga i och ansvariga för en omvårdnad 

utöver det normala, kring sitt barn i och med sjukdomen.   

Resultatet i denna litteraturstudie visar vidare på en förändrad struktur och påverkad relation 

mellan familjemedlemmar relaterat till egenvården. Föräldrarna upplevde sig vara mer 

kontrollerande och övervakande. Att föräldrar upplevde sig som ett instrument för att 

upprätthålla en god hälsa hos barnet är en given faktor som påverkar föräldra-barn relationen. 

Kelko et al. (2011) beskriver barnets negativa upplevelser och känslor kring egenvården som 

ledsamhet och irritation, vilket kan förklara den påverkan som föräldrar upplever enligt 
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studiens resultat angående föräldra-barn relationen. Att både föräldrar och barn upplever 

negativa känslor kring den livsavgörande omvårdnaden bidrar till att relationen kan påverkas.  

Moreira, Frontini, Bullinger och Canavarro (2013) beskriver hur föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 upplever samanhållningen i familjen som sämre, deras föräldraroll upplevs mer 

oroande jämfört med föräldraskapet till ett friskt barn. Den egenvårdsbrist som Orems teori 

beskriver uppstå när det finns ett glapp mellan krav och kapacitet (Wiklund och Lindwall, 

2012) kan möjligt appliceras på det faktum att den närståendeomsorg föräldrar utför till sina 

barn upplevs ha en negativ påverkan.  I och med att resultatet av denna litteraturstudiestudie 

visar att föräldra-barn relationen ej är att anses som opåverkad. Sjuksköterskan bör med de 

omvårdnads kunskaper hon eller han besitter, stödja föräldrarna i sin egenvårdsbrist genom att 

som ovan nämnt kompensera med eventuella interventioner som krävs för att uppnå 

egenvårdsbalans.  

Resultatet visar att föräldrar även upplevde en stor påverkan på vardagen i och med 

egenvården. Förlust av spontanitet och frihet utgör ett subtema i resultatet. Föräldrarna 

upplevde att familjens liv formades av planering och rutiner. Den oro som föräldrarna 

upplevde relaterat till egenvården och den rädslan föräldrarna kände för eventuella 

komplikationer av misskött egenvård kunde innebära att föräldrarna upplevde att egenvården 

hindrade familjen i vardagen. Kelko et al. (2011) stödjer argumentet då de beskriver hur barn 

med diabetes typ 1 hade svårt att delta i efter-skolan aktiviteter på grund av bristen på 

nödvändigt material för barnet och på grund av kunskapsbrist kring diabetes typ 1, hos till 

exempel tränare. Att omvårdnadsåtgärden planering och skapa rutiner användes som en 

strategi av föräldrarna för att skapa en normalitet i vardagen framgår av studiens resultat.  

En ny värld 

Den känsla och upplevelser föräldrar har av att vara ständigt övervakade och kontrollerade av 

vårdpersonal, kan möjligt relateras till att föräldrarna känner av den fokus sjuksköterskan 

riktar mot kontroll av blodsockret vid sjukhusbesök (Hörnsten, Lundman, Almberg & 

Sandström, 2008). Samt det faktum att sjuksköterskor beskriver svårigheter i att prioritera 

omvårdnaden framför uppdraget att upprätthålla ett stabilt blod-socker (Hörnsten et al., 2008). 

Konflikter kunde uppstå mellan föräldrar och vårdpersonal då föräldrar upplevde att de inte 

alltid blev lyssnade till. Boman, Borup, Povlsen och Dahlborg-Lyckhages (2012) artikel visar 

att föräldrars röst ibland blir förbisedd och att de riktlinjer som sjukvården använder ibland 

kan vara för strikta. Denna litteraturstudie visar att föräldrar upplevde saknad av mer 
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öppenhet från sjukvården för förslag utanför ramarna. Vidare visade artikeln av Boman et al. 

(2012)  att genom att tillvarata föräldrarnas expertis och se dem som en tillgång i diabetes 

teamet, samt genom att erbjuda dem kvalificerad kunskap kring de medicinska bitarna så ökar 

föräldrarnas förmåga att utföra en god omvårdnad. Därmed underlättas familjens liv (Boman 

et al., 2012). Familjen kan lättare implementera diabetes typ 1 i vardagen och familjens väg 

mot ett ”normalt” liv bereds. Resultatet av litteraturstudien visar, att finna ett normalt liv är 

något som familjerna har som mål. Studiens resultat visar att ökad kunskap genom utbildning 

och erfarenhet, var det som föräldrarna behövde för att finna strategier för att tillslut komma 

över de svårigheter som fanns i att skapa en normalitet i vardagen. Med kunskaper och stöd 

kunde en ny värld skapas för familjen, där sjukdomen sågs som en del av vardagen.  

8 SLUTSATS 

Att som föräldrar vårda sitt barn med diabetes typ 1 är en stor omställning för hela familjen. 

Den vård föräldrar utför innefattar inte bara basala omvårdnadsrutiner, utan inkluderar även 

mer avancerad omvårdnad. Resultatet i denna litteraturstudie visade hur vårdandet av sitt 

sjuka barn medförde ett flertal upplevelser i och med känslor, förändringar och tankar. Det är 

viktigt att belysa föräldrars upplevelser då detta kan bidra till utveckling av den 

familjefokuserade omvårdnaden. Genom ökad kunskap kan sjuksköterskan hjälpa familjer att 

uppnå en god och säker vård för familjerna med barn som har diabetes typ 1. Genom att 

genomföra de lämpliga interventioner resultatet visar att behov finns utav, underlättar 

sjuksköterskan även för patienten att hitta egenvårdsbalans. Vilket är något sjuksköterskan 

bör sträva efter i sin profession enligt Orems teori om egenvårdsbalans (Wiklund & Lindwall, 

2012). Av litteraturstudiens resultat dras slutsatsen att det som sjuksköterska är viktigt att 

söka förståelse för familjens perspektiv. Vilket författarna ser inom detta område vara att 

förstå relationen mellan barns sjukdom och föräldrars upplevelser.  

9 KLINISK BETYDELSE 

Studiens betydelse för klinisk omvårdnad, är att öka kunskaper hos sjuksköterskor kring 

föräldrarnas upplevelser av delaktigheten i vårdandet av sitt barn med diabetes typ 1. Genom 

ökad kunskap kan sjuksköterskan förstå patientens livsvärld vilket bidrar till att 

sjuksköterskan kan utöka omvårdnads handlingar med inriktning mot den familjefokuserade 

omvårdnaden. Därmed bidrar sjuksköterskan till att undvika negativa upplevelser hos 

föräldrarna och försämrad hälsa hos barnet.  
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10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Författarna ser ett behov av att vidare belysa syskons upplevelser av att ha ett syskon som 

kräver egenvård för att överleva. Även eventuella skillnader i upplevelser mödrar och fäder 

emellan bör analyseras. Författarna observerade även ett kunskapsglapp i ämnet att vårda sitt 

barn med en kronisk sjukdom i ett land där du inte förstår språket. Därmed anses ämnet vara 

viktigt att belysa i framtida forskning. Författarna tror att den familjefokuserade omvårdnaden 

kommer att fortsätta att utvecklas i den riktningen att den tar allt mer plats inom 

barnsjukvården, vilket medför att forskning som belyser både fördelar och nackdelar med den 

familjefokuserade omvårdnadens behövs. Därmed önskar författarna vidare forskning inom 

dessa områden. Om sjuksköterskan erhåller stor kunskap kring individens upplevelse kan 

patienten mötas där den är. 
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

Sökord 

Inkluderade 
artiklar från 
2003-2014 i Full 
text, Inom 
Europa 

Träffar Lästa abstracts 

 

Utvalda för 
genomläsning 

Utvalda artiklar 

Diabetes Mellitus 
type 1, AND 
Parents. 

CINHAL and 
MEDLINE 

243 200 8 5 

Diabetes Mellitus 
type 1 AND 
children, AND 
Parents 

CINHAL and 
MEDLINE 

280 200 20 2 

Diabetes Mellitus 
type 1 AND 
Parents 
experience 

CINHAL and 
MEDLINE 

6 6 6 *3 

Diabetes Mellitus 
type 1, parents 
AND nursing.  

CINHAL and 
MEDLINE 

134 134 11 3 

Diabetes Mellitus, 
Parents 
experience  

EBSCO discovery 
service 

 

22 22 8 *2 

Diabetes Mellitus, 
Family Nursing  

EBSCO discovery 
service 

6 6 6 *2 

*Sökta artiklar fans redan med bland utvalda. 
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Bilaga 2: Tema matris 

	  

Huvudtema 
och subtema 
 
Författare, år 

Känslomässiga 
reaktioner vid vård. 
 
Oro/ångest, 
frustration och skuld 
& rädsla. 
 

Vårdandets påverkan 
på vardagen. 
 
Förlust av spontanitet 
och frihet, 
planering/rutiner och 
förändrade relationer. 

En ny värld 
 
Kontrollerad och 
övervakad och 
normalitet i 
vardagen. 
 

Bowes, S., 
Lowes, L., 
Warner, J., & 
Gregory, J.W. 
(2008). 

x            x 

Dashiff, C., 
Bettina, H., 
Hussein –
Abdullatif, R., 
& Moreland, 
E. (2011) 

x x  

Hawthorne, K., 
Bennert, K., 
Lowes, L., 
Channont, S., 
Robling, M. 
And Gregory, 
J. W. (2011). 
 

x x x 

Lowes, L., 
Lyne, P., & 
Gregory, J.W. 
(2004). 

x x x 

Lowes, L., 
Gregory, 
J.W.& Lyne, P. 
(2005). 

x x x 

Marshall, M., 
Carter, B., 
Rose, K., & 
Brtoherton, A. 
(2009). 

x x x 

Nordfeldt, S., 
Ängarne-
Lindberg, T., 
Nordwall, M., 
& Krevers, B. 
(2013) 
 

x x 
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Povlsen, L., & 
Ringsberg, 
K.C. (2008). 

x x x 

Spencer, J.E, 
Cooper, H.C. 
and Milton, B. 
(2012). 
 

x x  

Wennick, A., 
& Hallström, I. 
(2007) 
 

x x x 
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Bilaga 3: Artikelmatris 

Författare, år, titel 
och land 

Syfte	   Metod/urval/perspektiv/ 
Deltagare	  

Resultat	  

1. Bowes, S., Lowes, 
L., Warner, J., & 
Gregory, J. W. (2008). 

Chronic sorrow in 
parents of children 
with type 1 diabetes. 

England 

Utforska föräldrars 
erfarenhet av att ha ett 
barn med diabetes typ 
1.	  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 17 
föräldrar, till barn med 
diabetes typ 1, i åldrar 7-
10 år. 

	  

Föräldrarna upplevde 
skuld, sorg, rädsla och 
svårigheter i och med 
egenvården. 	  

2. Dashiff, C., Bettina, 
H., Hussein- 
Abdullatif, R., & 
Moreland, E. (2011).  

Parents Experiences 
supporting self-
managment of middle 
adolescents with type1 
diabetes mellitus. 

England 

Beskrev föräldrars 
erfarenheter gällande 
att stödja sitt barn i att 
hantera egenvården vid 
diabetes typ 1. 	  

Kvalitativ studie. 

Baserad på intervjuer 
med 40 familje-medlemar 
till ungdomar i åldrarna 
11-18 år. 

	  

Oro gällande 
framtiden för sitt barn 
upplevdes av 
föräldrarna. 
Egenvården upplevdes 
som svår samt att den 
hade en påverkan på 
relationer inom 
familjen. 	  

3. Hawthorne, K., 
Bennert, K., Lowes, 
L., Channont, S., 
Robling, M. And 
Gregory, J. W. (2011). 

The experience of 
children and their 
parents in pediatric 
diabetes service 
should inform the 
development of 
communication skills 
for healthcare staff ( 
the DEPICTED study) 

England	  

Beskrev föräldrar och 
barns upplevelser av 
diabetes 
barnsjukvårdens 
förmåga att upplysa 
om förbättrade 
kommunikations 
möjligheter mellan 
personal och patient.	  

Kvalitativ studie.  

Inspelade grupp 
diskussioner med totalt 
32 deltagare, föräldrar 
och barn i åldrar 7-17 år. 

	  

Vikten av patientens 
roll i sammanhanget 
med diabetes typ 1, 
samt vikten av 
kommunikationen vid 
konsultation.  

Känslor och 
svårigheter kring 
egenvården upplevdes 
Föräldrarna upplevde 
att egenvården 
påverkade vardagen..   

	  

4. Lowes, L., Gregory, 
J.W & Lyne, P. 
(2004). 

Newly diagnosed 
childhood diabetes: a 
psychosocial 
transition for parents 

England 

Utforska föräldrarnas 
upplevelse av att 
anpassa sig till att 
vårda ett barn med 
diabetes typ 1, första 
året efter diagnosen.	  

Kvalitativ longitudinal 
studie. 

Baserad på 40 Intervjuer, 
där deltagarna var 
föräldrar till totalt 20 
barn i åldrar 2-15 år. 

	  

När barnet får diabetes 
leder det till en 
psykosocial övergång 
för föräldrarna. 
Förändringar 
upplevdes påverka 
livet både 
känslomässigt och 
praktiskt.	  
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5. Lowes, L., Lyne, P., 
& Gregory, J.W. 
(2003). 

Childhood diabetes: 
parentes experience of 
home management 
and the first year 
following diagnosis 

England	  

Utforska föräldrars 
erfarenhet av att vårda 
sitt barn med diabetes 
typ 1, första året 
hemma.	  

Kvalitativ longitudinal 
studie. 

Intervjubaserad studie 
med föräldrar av 20 barn 
i åldrar 2-15 år.	  

Föräldrar upplever en 
påverkan på vardagen 
och rädsla för 
komplikationer. 
Föräldrarna strävade 
efter att skapa en 
normal vardag. 
Föräldrarna upplevde 
att vårda sitt barn 
själva i hemmet ökade 
möjligheten till detta. 	  

6. Marshall, M., 
Carter, B., Rose, K., & 
Brotherton, A. (2008). 

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

England	  

Utforska och beskriva 
barn och föräldrars 
erfarenheter av att leva 
med diabetes typ 1 
från och med diagnos 
och framöver.	  

Kvalitativ 
fenomenologisk studie. 

Baserad på intervjuer 
med barn och deras 
föräldrar. 

Antal deltagare 11 
föräldrar och 10 barn i 
åldrar 4-17 år.	  

Fyra teman 
identifierades i 
sambandet mellan 
barn och föräldrar 
relation till diabetes 
typ 1. Övergång, 
anknytning, förlust, 
mening och återgå till 
det normala.	  

7. Nordfeldt, S., 
Ängarne-Lindberg, T., 
Nordwall, M., & 
Krevers, B. (2013). 

Parentes of 
Adolescents with Type 
! Diabetes- Thiers 
views on information 
and Communication 
needs and internet use 

Sverige	  

Utforska föräldrar med 
tonåringar med typ 1 
diabetes. Deras 
uppfattning av 
informationssökning 
via internet och socialt 
nätverks användande. 	  

Kvalitativ studie. 

Baserad på grupp 
intervjuer. 

Deltagare 27 föräldrar 
och 24 barn i åldrar 10-
17 år.	  

Föräldrars behov av 
samtal och 
information gällande 
diabetes typ 1, varierar 
stort, i relation till 
livssituationen.	  

8. Povlsen, L., & 
Ringsberg, K.C. 
(2008). 

Learning to live with a 
child with diabetes- 
problems related to 
immigration and 
cross-cultural diabetes 
care. 

Danmark 

Utforska variationer i 
hur föräldrar som är 
immigranter anpassar 
sig till livet med ett 
barn som har 
diagnosen diabetes typ 
1 jämfört med en nativ 
familj.  

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie. 

Intervjuer med föräldrar 
till 12 barn i åldrarna 7-
16 år.  

Föräldrar beskrev 
liknande reaktioner 
och känslor. Hur de 
hanterade situationen 
skilde sig något åt. 
Föräldrar upplevde att 
relationer inom 
familjen påverkades.  

9. Spencer, J.E, 
Cooper, H.C. & 
Milton, B. (2012). 

The lived experiences 
of young people (13-

Föräldrar och 
ungdomarnas 
erfarenhet av att leva 
med typ 1 diabetes	  

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie. 

Intervjuer med ungdomar 
med diabetes typ 1 och 
deras föräldrar. 

Föräldrar och 
ungdomars 
upplevelser delades in 
i tre steg. 1 anpassa sig 
till diagnosen, 2 lära 
sig att leva med 
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16 years) with Type 1 
diabetes mellitus and 
their parents 

England	  

20 ungdomar och 27 
föräldrar. 

diabetes typ 1 och 
vägen mot 
självständighet. 	  

10. Wennick, A., & 
Hallström, I. (2007). 

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

Sverige 

Belysa familjers 
erfarenheter av 
diabetes typ 1, 1 år 
efter barnet fått sin 
diagnos.	  

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie 

Baserad på intervjuer 
med 11 svensk talande 
familjer vars barn var 
mellan 9-14 år.	  

Föräldrar upplevde att 
ett år efter diagnosen 
hade familjens liv 
förändrats. Teman var 
känna sig accepterad 
men ändå frustrerad, 
vara hälsosam men 
ändå osynlig och 
självständig men ändå 
övervakad.	  


