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Sammanfattning  

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom och en av de vanligaste 

barnsjukdomarna som påverkar det endokrina- och metaboliska systemet. I dagsläget 

beräknas 497 100 barn i världen ha sjukdomen. När ett barn diagnostiseras får 

föräldrarna ett stort ansvar då sjukdomen kan vara livshotande om inte behandlingen 

sköts på rätt sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars 

upplevelser när deras barn diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1. En 

transitionsteori användes för att strukturera föräldrars upplevelser i tre faser. 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde det påfrestande att barnen fick sjukdomen. 

Det visade sig att det inte bara var de behandlingsrelaterade faktorerna som påverkade 

deras vardag. Det handlade även om förändring av relationer, ökad oro och 

svårigheter att lita på att andra tog ansvar. I slutet av föräldrarnas transitionsprocess 

var barnen gamla nog att ta över ansvaret själva. Föräldrarna behövde släppa 

kontrollen och låta barnen vara självständiga vilket var svårt för dem. Det är viktigt 

att forskning i ämnet kontinuerligt förnyas då föräldrarna behöver mycket stöd i 

denna svåra situation. Sjuksköterskan bör vara väl införstådd i upplevelser som kan 

förekomma hos föräldrar för att på så sätt kunna utveckla sin förmåga i att stötta dem 

i deras dagliga diabetesvård. 
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Abstract 

Type 1 diabetes mellitus is a chronic disease and one of the most common childhood 

illnesses that affect the endocrine- and metabolic system. In the current situation 

estimated 497 100 children worldwide have the disease. When a child is diagnosed, 

parents get a big responsibility since the disease can be fatal if treatment is not done 

properly. The purpose of this study was to describe parents’ experiences when their 

children get diagnosed with type 1 diabetes mellitus. A transition theory was used to 

structure the parents’ experiences in three phases. The results showed that parents 

experienced pain when their children got the disease. It turned out that it was not only 

the treatment-related factors that affected their daily lives. It was also about changes 

in relationships, increased anxiety and difficulty in trusting others to take 

responsibility. At the end of the parental transition process, the children were old 

enough to take over the responsibility themselves. Parents needed to let go of control 

and allow the children to be independent, which was hard for them. It is important 

that the research on the topic is continually renewed since parents need much support 

in this difficult situation. The nurse should have a good understanding of the 

experiences that may affect parents in order to be able to develop capacity to support 

the parents in their daily diabetes care. 
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Inledning 

När ett barn diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 förändras situationen för en 

hel familj (Gannoni & Shute, 2009). Föräldrarna får ett utökat ansvar gällande barnets 

sjukdom då det är viktigt att medicinering sker korrekt (Hafetz & Miller, 2010). 

Föräldrarna får ett ansvar att undervisa sitt barn i samråd med sjukvården. Barnet och 

föräldrarna får lära sig administrering av insulin i rätt mängd (Hafetz et al., 2010), 

samt kontinuerlig mätning av blodsockervärde (Freeborn, Dyches, Roper & 

Mandleco, 2013). Sjukdomen innebär ilska och frustration för barnen som drabbas, 

men det är även en skrämmande och allvarlig förändring för föräldrarna då deras 

livssituation ställs om helt (Gannoni et al., 2009). 

I dagsläget beräknas 382 miljoner människor i världen ha någon form av diabetes 

mellitus (International diabetes federation, 2013). Av dessa har 497 100 barn 

diagnosen diabetes mellitus typ 1 och varje år beräknas ytterligare 79 100 barn 

diagnostiseras med sjukdomen. Diabetes mellitus typ 1 är en av de vanligaste 

barnsjukdomarna som påverkar det endokrina- och metaboliska systemet 

(International diabetes federation, 2013). 

Enligt International council of nurses (2006) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden i sitt arbete. Dessa är att främja hälsa, att återställa hälsa, att 

förebygga sjukdom samt att lindra lidande. Vården som sjuksköterskan utövar erbjuds 

till individen, familjen och allmänheten (International council of nurses, 2006). I 

denna uppsats valdes att studera familjens förändrade situation genom att beskriva 

föräldrarnas reaktioner och upplevelser när deras barn drabbas av diabetes mellitus 

typ 1. 

Bakgrund 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens insulinproducerande 

β-celler är utsatta för en inflammatorisk reaktion (Dahlquist & Sjöblad, 2008). De 

insulinproducerande β-cellerna förstörs och kan inte längre producera insulin. Blodet 

får därmed en för hög glukoshalt. Sjukdomen är kronisk och uppträder vanligtvis i 

barn- och ungdomsåren, men kan även uppkomma i vuxen ålder. Insjuknandet är ofta 

akut och symtom som ökad diures, ökad törst, viktminskning och trötthet uppkommer 

vanligen. Det är svårt att säga varför en person får sjukdomen, men den kan ha en viss 

ärftlig faktor (Dahlquist & Sjöblad, 2008).  

För att ha en metabolisk kontroll är det viktigt att insulinbehandling sker korrekt, 

annars kan allvarliga komplikationer uppstå (Hanås, Ludvigsson, Sjöblad & Örtqvist, 

2008 & Eriksson, Kelo & Martikainen, 2011). Vid för låg glukosnivå är det möjligt 

att personen blir medvetslös vilket kan leda till hjärnskador om inte snabb höjning av 

blodsockret sker. Om glukosnivån är för hög kan personen drabbas av diabetisk 
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ketoacidos som i värsta fall kan leda till döden (Dahlquist & Sjöblad, 2008; Eriksson 

et al., 2011). 

Att leva med en obotlig sjukdom 

Gannoni et al. (2009) anser att diagnostisering av diabetes mellitus typ 1 är något som 

för de flesta väcker starka känslor. Det är vanligt att en person som drabbas av 

diabetes mellitus typ 1 känner ilska, frustration och oro eftersom sjukdomen är 

kronisk och därmed obotlig. Vid diagnostisering av sjukdomen ändras livet i en 

handvändning (Gannoni et al., 2009). Det finns plötsligt många faktorer att ta hänsyn 

till, exempelvis att kontrollera mathållningen (Hafetz et al., 2010). En annan faktor är 

att kontinuerligt sticka sig själv för att kontrollera blodsockernivån, samt att ständigt 

tillföra insulin (Freeborn et al., 2013). En person med diabetes mellitus typ 1 måste 

alltid ha sitt insulin med sig för att kunna tillföra det innan måltid. Barns perspektiv 

av livet med diabetes mellitus typ 1 kan handla om rädsla av att vara annorlunda och 

att sjukdomen förändrar deras identitet (Freeborn et al., 2013).  

I samband med diagnostisering av en obotlig sjukdom förändras livet för de som 

drabbas (Gannoni et al., 2009). Förändringarna kan leda till krissituationer för de 

drabbade, situationer som behöver bearbetas för att personerna ska kunna gå vidare 

(Cullberg, 2006). 

Försoning 

Gustafsson (2012) beskriver att begreppet försoning kan handla om många olika 

saker. Inom omvårdnad handlar försoning om att upprätthålla hälsa och att försonas 

med sjukdom. Försoning med en kronisk sjukdom handlar om att försonas med den 

verkliga situationen och hitta en ny identitet i tillvaron. Det innebär att i försoningen 

kunna hitta harmoni för att gå vidare och ta nya steg i livet. Försoning med en 

allvarlig sjukdom innebär att försonas med att inte veta hur livet kommer att se ut, 

livet kan förändras drastiskt dag för dag (Gustafsson, 2012). Vidare hävdar 

Gustafsson (2008) att försoning handlar om acceptans, att acceptera livet som det är i 

stunden och på så sätt finna harmoni. Förändrad syn på omvärlden och försoning med 

tillvaron gör att personen kan ta kontroll över sitt liv (Gustafsson, 2008).  

I vården kan vårdgivaren aldrig själv försona en patient, det är istället viktigt att vara 

ett stöd i försoningsprocessen (Gustafsson, 2012). Lyssnandet är en viktig faktor hos 

en vårdgivare som är där för att stötta patienten i försoningen. Lidande är en central 

punkt inom försoning, det är lidandet personen måste försonas med för att hitta 

mening (Gustafsson, 2012). Gustafsson (2008) beskriver att känslan av att orka och 

vilja se sanningen gör att personen kan försonas med sin sjukdom. Försoning handlar 

därmed om att inte blunda för sjukdomen, utan istället vilja ta sitt lidande till sig och 

på så vis försonas med det. Att leva i sanningen, det är försoning (Gustafsson, 2008). 
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Transitionsteori inom omvårdnad 

En transitionsteori kan användas för att beskriva människors processer när det sker en 

förändring i deras liv och hur de anpassar sig till denna (Kralik, Visentin & van Loon, 

2006).  

Grundaren av en transitionsteori inom omvårdnad är Meleis, legitimerad 

sjuksköterska. Hennes teori växte fram genom empiriska studier om kvinnors- samt 

immigranters hälsa (Im, 2010). I teorin delas transitionen upp i tre olika 

karaktärsformer. Därtill handlar transitioner om förutsättningar och reaktionsmönster. 

Detta kopplas sedan samman med omvårdnadsinsatser (Im, 2010; Meleis, Sawyer, 

Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). Transitionens karaktärsformer delas i 

sin tur in i typer, mönster samt innebörd eller förståelse för transitionen. Typerna kan 

vara utvecklingsberoende, situationsberoende, handla om hälsa och sjukdom eller 

vara organisatoriskt betingade. Mönstren handlar om huruvida transitionen eller 

transitionerna är enkla, multipla, en följd av något annat, samtidiga, relaterade eller 

orelaterade. Innebörd eller förståelse för transitionen är medvetenhet, engagemang, 

förändring eller skillnad. Innebörd och förståelse kan även handla om tidsomfattning, 

kritiska övergångar och händelser (Im, 2010; Meleis et al., 2000).  

En transition har olika förutsättningar som stödjer eller hindrar processen (Im, 2010; 

Meleis et al., 2000). Dessa utgörs av personliga förhållanden så som mening, 

kulturella aspekter, socioekonomisk situation samt förberedelse och kunskap. Var en 

person befinner sig i livet har en stor betydelse för hur väl personen hanterar 

transitionsprocessen. Förutsättningarna har en inverkan på om transitionen kommer 

att vara hälsosam eller inte och om personen kommer kunna bemästra sin transition 

(Im, 2010; Meleis et al., 2000).  

 

Transitionens reaktionsmönster består av processindikatorer och målindikatorer (Im, 

2010; Meleis et al., 2000). Processindikatorer är att känna tillhörighet, ha samspel och 

interagera med andra, orientera sig i tid, plats och rum, samt att utveckla 

självförtroende och förmåga att hantera transitionen. Målindikatorerna i transitionen 

är kompetens och förmåga samt flexibel integrerad identitet (Im, 2010; Meleis et al., 

2000).  

  

Im (2010) skriver att det som sjuksköterska är viktigt att stötta och hjälpa patienten att 

ta sig igenom stegen i transitionsprocessen. I yrkesrollen ingår att sätta sig in i varje 

patients specifika transitionsprocess och visa förståelse gentemot patienten. Patienten 

behöver kunskap och stöd gällande sin nyligen diagnostiserade sjukdom. 

Sjuksköterskan behöver förbereda patienten på händelser som kan uppkomma på 

grund av det nya sjukdomstillståndet så att patienten lättare kan hantera transitionen. 

Sjuksköterskan kan exempelvis hjälpa patienten att visa engagemang i den pågående 

processen, vilket är något som är viktigt för att komma vidare. Engagemanget varierar 



 

 4 

beroende på hur mycket en person är villig att ta till sig, det vill säga hur medveten 

personen är (Im, 2010).  

Alla transitioner är en tid bestående av bland annat ångest, förändringar, förväntan, 

stress samt instabilitet (Im, 2010). Det kan vara lätt att säga när transitionsprocessen 

började, men att sätta ett slut på en transition kan vara näst intill omöjligt (Im, 2010). 

Kralik et al. (2006) ger en enklare beskrivning av transition genom att den delas in i 

tre olika faser. Bridges (1995) ger ett exempel på en sådan transitionsmodell. De tre 

faserna i Bridges (1995) modell är slutet, den neutrala zonen och början. Slutet ses 

som ett slut av det gamla livet med en början av något nytt. Den neutrala zonen 

innebär lärdom av att leva i det nya livet. Början är när personen finner sig tillfreds 

med det nya livet och kan lämna transitionen bakom sig. Dessa tre faser överlappar 

varandra (Bridges, 1995). 

Problemformulering 

När ett barn diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 påverkas en hel familj. 

Föräldrarna får ett stort ansvar för barnets sjukdom, ett ansvar som de har till barnet är 

gammalt nog att ta ansvar för sjukdomen på egen hand. Sjukdomen kan få förödande 

konsekvenser om den inte sköts på rätt sätt, i värsta fall kan den leda till döden. 

Tillvaron förändras helt och föräldrarna måste försonas med det nya livet för att 

kunna ta kontroll över situationen och finna harmoni. Sjuksköterskan har en 

betydande roll i att hjälpa föräldrarna genom anpassningsprocessen och finnas där 

som ett stöd. Det läggs ett utökat ansvar på föräldrarna och vi vill därför beskriva den 

transitionsprocess de upplevelsemässigt står inför vid barnens uppväxt.  

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser hos föräldrar till barn som diagnostiseras med 

diabetes mellitus typ 1.  

Metod 

En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013), 

genom att granska vetenskapliga artiklar och litteratur för att få djupare kunskap inom 

det valda området.  

Datainsamling 

Först gjordes en osystematisk inledande sökning i Summon för att få en översikt i hur 

mycket som gick att hitta om ämnet (Wallengren & Henricson, 2012). Sedan 

genomfördes systematiska litteratursökningar i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo 

samt SveMed +. De fyra databaserna passade för valt ämne, syfte och 

problemformulering då de är omvårdnadsinriktade (Karlsson, 2012). Sökordsöversikt 
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och sökhistorik från SveMed + redovisas ej, då denna databas inte gav några relevanta 

resultat. Sökord som användes var diabetes mellitus type 1 (diabetes mellitus typ 1), 

parents (föräldrar), children (barn) och adolescents (ungdomar) då dessa ord var mest 

betydelsefulla för valt syfte (Karlsson, 2012). I bilaga A – tabell 1 redovisas valda 

sökord. Sökorden förekom oftast i fritextssökningar och för att göra de mer specifika 

avdelades dem med den booleska sökoperatorn AND (Karlsson, 2012). Ämnesord 

användes även för att specificera sökningarna ytterligare (Karlsson, 2012). I PubMed 

användes Medical Subject Headings [MeSH] för sökorden diabetes mellitus type 1 

och parents. I Cinahl användes Major Heading [MH] för sökordet diabetes mellitus 

type 1. I PsycInfo valdes att inte använda Thesaurus eftersom då endast det 

övergripande sökordet diabetes mellitus (SU.EXACT("Diabetes Mellitus")) fanns. 

Detta gjorde att sökningen inkluderade både diabetes mellitus typ 1 och 2 och då 

valdes att istället söka med endast fritext i PsycInfo. Alla sökordskombinationer som 

resulterade i granskade artiklar redovisas i bilaga B - tabell 2. Sökningar som inte gav 

några relevanta resultat redovisas ej. Siffror som redovisas inom parentes i kolumnen 

granskade artiklar var dubbletter från tidigare sökningar.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle innehålla upplevelser ur föräldrars 

perspektiv, det diagnostiserade barnet skulle vara yngre än 18 år och det skulle handla 

om diabetes mellitus typ 1. Artiklarna skulle vara publicerade 2004-2014 för att få ett 

brett urval.   

I första urvalet lästes 160 abstracts och av dessa valdes 17 artiklar ut. De granskades 

gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod. Efter granskningen togs åtta artiklar bort för att de inte ansågs 

stämma överens med syftet efter djupare inläsning eller att den vetenskapliga 

kvaliteten var av grad III-nivå, låg vetenskaplig kvalitet, vilket ej ansågs vara 

tillräckligt för denna studie. Efter att denna granskning var gjord ansågs nio artiklar 

vara användbara för resultatet.  

Under granskningen av artiklarna konstaterades det att en författare hade varit 

delaktig i ett flertal av dessa och ett intresse väcktes för henne. Detta föranledde att 

nya sökningar gjordes i alla tre databaser på hennes namn, i kategorin author 

(författare). Inklusionskriterierna var samma som tidigare. Detta resulterade i 

ytterligare två artiklar som granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och bedömdes vara användbara för resultatet.  

Av de elva valda resultatartiklarna var nio artiklar av grad I-nivå, hög vetenskaplig 

kvalitet. Två artiklar var av grad II-nivå, medelhög vetenskaplig kvalitet. Alla valda 

resultatartiklar var av kvalitativ metod, vilket ansågs passande för denna 

litteraturstudie då en noggrann beskrivning av upplevelser var det som skulle 

utforskas (Forsberg & Wengström 2013).  
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Databearbetning 

Artiklarna lästes först individuellt med transitionsprocesser inom omvårdnad i åtanke, 

(Bridges, 1995; Im, 2010; Kralik et al., 2006 & Meleis et al., 2000). Efter individuell 

inläsning av artiklarna beslutades det författarna emellan att Bridges (1995) teori, där 

transitionen delas upp i tre faser, slutet, neutral zon och början, kunde vara användbar 

som teoretisk ram för studien och därmed för att strukturera resultatet. För att 

organisera de olika faserna användes tre olika färgpennor för att markera i texten vilka 

stycken som passade in i de tre olika faserna. Strukturering av föräldrars upplevelser 

identifierades sedan i dessa markerade stycken. Dessa upplevelser redovisas i en 

anpassningsprocessfigur, se figur 1, där inspirationen fanns i Fridlund (2012) i form 

av en analysprocedurfigur. Fridlunds (2012) figur var uppdelad i huvudområde, 

kategori och subkategori. I denna studie blev huvudområdet anpassningsprocessen 

för föräldrar till barn som får diabetes mellitus typ 1. Kategorierna beslutades med 

inspiration av Bridges (1995) tre faser. För denna studie blev de slutet på livet med ett 

friskt barn som fick motsvara slutet, leva med de nya vanorna som fick motsvara 

neutral zon och början på det ansvarsfria livet som motsvarade början. Slutet på livet 

med ett friskt barn är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna den närmsta tiden 

efter beskedet om att deras barn hade fått diabetes mellitus typ 1. Leva med de nya 

vanorna är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna i samband med att de vande sig 

vid sitt nya liv, lärde sig att hantera sjukdomen och att leva med de nya vanorna. 

Början på det ansvarsfria livet är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna då tiden 

de bar ansvaret för sjukdomsbehandlingen var över. Ett nytt ansvarsfritt kapitel 

inleddes då för föräldrarna. Subkategorierna var föräldrars upplevelser i dessa olika 

faser. I tabell 1 visas vilka artiklar som representerade respektive kategori i resultatet. 

 

Figur 1. Anpassningsprocessen för föräldrar till barn som får diabetes mellitus typ 1. 
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Tabell 1. Resultatartiklarnas representativitet i respektive kategori.  

 Resultatartiklar Slutet Neutral zon Början 

Dashiff et al. (2011) 

  

X 

Holtslander et al. (2012) 

  

X 

Howe et al. (2012) X 

  Jönsson et al. (2012) X X 

 Marshall et al. (2009) X 

 

X 

Nurmi et al. (2012) 

 

X 

 Smaldone et al. (2011) X X X 

Spraud-Lundin et al. (2013) X X 

 Wennick et al. (2006) X 

  Wennick et al. (2007) 

 

X X 

Wennick et al. (2009) 

 

X X 

 

Forskningsetiska överväganden 

I samband med en litteraturstudie är det viktigt att välja artiklar som har blivit 

etiskt godkända, antingen av en kommitté eller att noggranna etiska 

överväganden är utförda (Forsberg & Wengström, 2013). Vid granskning av 

resultatartiklarna framkom det att åtta artiklar hade blivit etiskt godkända av 

etiska kommittéer i länderna där studierna var utförda. Tre av artiklarna 

saknade etiskt godkännande, men var godkända av granskningsnämnden på 

respektive universitet där studien var utförd. Deltagarna i artiklarna fick 

information om studiernas upplägg och om att deras deltagande skulle hanteras 

konfidentiellt. Författarna till denna litteraturstudie har behandlat innehållet i 

samtliga resultatartiklar med respekt och har därmed inte vinklat innehållet i 

resultatet efter egna tankar. Översättning av innehållet i valda resultatartiklar 

har utförts på ett så felfritt sätt som möjligt för att undvika att förvränga 

innehållet i artiklarna.  

     Resultat 

Slutet på livet med ett friskt barn 

Slutet på livet med ett friskt barn är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna den 

närmsta tiden efter beskedet om att deras barn hade fått diabetes mellitus typ 1. 

Jönsson, Hallström och Lundqvist (2012) beskriver att många föräldrar upplevde 

chock när beskedet om att deras barn hade fått diabetes mellitus typ 1 kom. De hade 

sedan innan ingen erfarenhet eller kunskap om sjukdomen vilket gjorde att diagnosen 

var svår att hantera (Jönsson et al., 2012). Howe, Ayala, Dumser, Buzby och Murphy 

(2012) beskriver däremot att kunskap om sjukdomen inte behövde vara en fördel för 

föräldrarna i att hantera diagnostiseringen. En förälder i studien arbetade själv som 



 

 8 

sjuksköterska och när hennes barn diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1 blev 

hon livrädd. Hon visste hur allvarlig sjukdomen var och hur illa det kunde gå för 

personer som hade drabbats (Howe et al., 2012). Wennick och Hallström (2006) 

berättar att föräldrar i allmänhet oroade sig för sjukdomsrelaterade komplikationer 

och att sjukdomen kunde ha dödlig utgång i värsta fall. Detta ledde till sorg och 

förtvivlan hos föräldrarna, något som de höll inom sig och helst inte ville prata om 

(Wennick et al., 2006). Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2009) beskriver 

sjukdomens debut som en förlust hos föräldrarna. De kände förlust av deras tidigare 

friska barn, frihet och självförtroende. Föräldrarna kände oro över det nya ansvaret 

som lagts på deras axlar, vilket gjorde att de började tvivla på sig själva (Marshall et 

al., 2009). De tyckte att det kändes som att livet aldrig skulle bli bra igen efter att de 

hade fått beskedet om diagnosen och grubblade över varför de inte hade upptäckt 

sjukdomen tidigare (Wennick et al., 2006). Föräldrarna hade redan när beskedet kom 

och de fick sjukdomen beskriven för sig insett att de sedan tidigare sett tydliga 

symtom på att deras barn hade diabetes mellitus typ 1. Föräldrarna var rädda för att 

veta sanningen om barnets tillstånd, de kunde ha en känsla av att det var diabetes 

mellitus typ 1 men hade svårt att acceptera det. En del hoppades på att det skulle vara 

någon annan sjukdom, men samtidigt inte, ifall det skulle vara något som i så fall var 

värre än diabetes mellitus typ 1 (Wennick et al., 2006).  

Jönsson et al. (2012) skriver att när diagnosen diabetes mellitus typ 1 bekräftades blev 

barnet tillsammans med sina föräldrar inneliggande på sjukhus i cirka två veckor. 

Detta kändes tryggt för föräldrarna eftersom de hela tiden hade någon de kunde fråga 

om de kände sig osäkra (Jönsson et al., 2012). Howe et al. (2012) berättar att 

sjukvårdspersonalens bemötande hade stor betydelse för föräldrarna i det inledande 

skedet. Föräldrarna upplevde att personalen fanns där för dem och att de gav dem allt 

fokus. De visade förståelse för deras nya situation och gav dem den tid de behövde för 

att bearbeta detta (Howe et al., 2012). Jönsson et al. (2012) berättar att personalen 

betryggade dem genom att säga att de skulle få all kunskap de behövde innan de 

skulle åka hem. Det kunde exempelvis handla om att de tillsammans med barnen 

skulle lära sig allt de behövde veta om blodsockermätningar, kost och 

insulininjektioner (Jönsson et al., 2012).  I studien av Smaldone och Ritholz (2011)  

berättar däremot föräldrar att all information de fick på sjukhuset var oerhört lärorik, 

men att ha ett barn med diabetes mellitus typ 1 är olika för alla, sjukdomen är 

individuell och även dess behandling. I slutändan handlar det om att som förälder få 

erfarenhet gällande sitt eget barn och det individuella hanterandet av barnets sjukdom 

(Smaldone et al., 2011).   

Smaldone et al. (2011) berättar hur föräldrarna till en början kände sig instängda för 

att de tillsammans med barnet blivit inlagda på sjukhus, men efter ett tag ville de inte 

åka hem. De insåg att de inte hade någon som kunde hjälpa dem dagligen, utan att de 

då skulle stå på egna ben. Föräldrarna upplevde rädsla för att åka hem från sjukhuset 

och rädsla över att hantera sjukdomen själva. Vissa föräldrar upplevde känslor av att 
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skada sitt barn när de skulle ge dem insulininjektioner (Smaldone et al., 2011). 

Marshall et al. (2009) beskriver hur jobbigt det kan vara för en förälder att ge en 

insulininjektion när barnet tydligt klargör att det är smärtsamt och jobbigt. 

Föräldrarna kände även oro inför instabila blodsockervärden och hur de skulle hantera 

dessa när de kommit hem från sjukhuset (Marshall et al., 2009). Spraud-Lundin, 

Hallström och Erlandsson (2013) beskriver föräldrarnas ångest gällande barnets nya 

tillstånd, då det var mycket påfrestande att utsättas för en sådan typ av ny situation. 

Föräldrarna berättade att det var många vakna nätter i början, eftersom de behövde 

hålla en ständig kontroll på barnets blodsockernivå (Spraud-Lundin et al., 2013).  

Leva med de nya vanorna 

Leva med de nya vanorna är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna i samband 

med att de vande sig vid sitt nya liv och lärde sig att hantera barnets sjukdom. 

Wennick, Lundqvist och Hallström (2009) beskriver föräldrarnas upplevelse av att det 

vardagliga livet består av en inre kärna och ett yttre skal. Den inre kärnan består av 

erfarenheter, rutiner och kunskap, vilket alla dagar baseras på. Det yttre skalet är i sin 

tur varje familjs sätt att underlätta sjukdomen för deras egen del. Föräldrar tog 

exempelvis upp problemet med att hinna laga mat alla utsatta tider när båda 

föräldrarna arbetade heltid. Som lösning på detta problem använde många föräldrar 

sig av halvfabrikat (Wennick et al., 2009). Spraud-Lundin et al. (2013) berättar att 

föräldrarna kände att de hade förlorat det impulsiva tänkandet i livet. De var ständigt 

tvungna att planera dagen, måltider och insulininjektioner. Föräldrarna berättade att 

de tidigare kunde vara väldigt flexibla, men att de nu hade förlorat den biten på grund 

av vikten av att barnen måste äta regelbundet på bestämda tider (Spraud-Lundin et al., 

2013). Brist på flexibilitet är även något Jönsson et al. (2012) hävdar. Föräldrar 

berättade om hur jobbigt det kunde vara med exempelvis middagsbjudningar och om 

gästerna skulle vara en halvtimme sena. Deras barn med diabetes fick då äta själva 

innan gästerna kom, för att inte få ett blodsockerfall (Jönsson et al., 2012). 

Enligt Smaldone et al. (2011) påverkades föräldrarnas relation starkt av barnets 

diabetes. En del föräldrars relationer stärktes då de utförde behandlingen tillsammans 

och samarbetade för att underlätta sjukdomen. Samtidigt försämrades en del föräldrars 

relationer då de aldrig hittade en gemenskap i behandlingen (Smaldone et al., 2011). 

Spraud-Lundin et al. (2013) beskriver vidare att det är viktigt att båda föräldrarna gör 

lika mycket i vårdandet av deras barns diabetes, både för barnets och deras 

förhållandes skull. Vissa föräldrar i studien hade gått skilda vägar relaterat till denna 

brist på samarbete (Spraud-Lundin et al., 2013).   

Enligt Nurmi och Stieberg-Roger (2012) innebar det nya livet för föräldrarna inte bara 

att rätta sig efter de nya rutinerna i samband med diabetesdiagnosen. Det handlade 

även om att interagera med resten av samhället. Många föräldrar upplevde sig ofta 

dåligt bemötta av människor runt omkring dem. En förälder berättade att när han 
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skulle hjälpa sin son att ge honom insulin på en restaurang blev han ombedd att gå 

någon annanstans mindre offentligt. Det kunde även handla om att andra inte hade 

tillräcklig kunskap om sjukdomen. Föräldrar upplevde att deras barn inte var 

välkomna hem till sina kompisar eftersom kompisarnas föräldrar var rädda att något 

skulle hända på grund av sjukdomen (Nurmi et al., 2012). Wennick och Hallström 

(2007) beskriver att det var viktigt för föräldrarna att deras barn inte ansågs som 

diabetiker utan istället att barnet hade diabetes mellitus typ 1. Barnen var inte 

sjukdomen och den skulle inte få ta över deras personlighet och vem de var. Vissa 

föräldrar upplevde det jobbigt att människor runt omkring dem blandade ihop diabetes 

mellitus typ 1 med diabetes mellitus typ 2. Dessa människor agerade fördomsfullt mot 

föräldrarna som hade barn med diabetes mellitus typ 1, då de trodde att barnet hade 

fått sjukdomen på grund av intag av för mycket sötsaker (Wennick et al., 2007). 

Vidare hävdar Nurmi et al. (2012) föräldrarnas förvirrade känslor gentemot att behöva 

benämna sitt barn som handikappat med speciella behov på grund av sjukdomen. De 

visste att det var nödvändigt för att deras barn skulle få den hjälp de behövde, men de 

ville inte att deras barn skulle vara mer annorlunda än något annat barn. De såg 

diabetes mellitus typ 1 som ett karaktärsdrag och inte en sjukdom (Nurmi et al., 

2012). I studien av Wennick et al. (2007) upplevde föräldrarna liknande känslor, de 

ville att deras barn skulle se sig själva som friska men de förstod att barnen såg sig 

själva som annorlunda jämfört med andra barn då de hela tiden skulle ha med sig sin 

diabetesutrustning.   

Nurmi et al. (2012) hävdar att det var jobbigt för föräldrarna att lämna bort sina barn 

till skolan och andra aktiviteter som exempelvis läger. Föräldrarna behövde då lämna 

över ansvaret och förvänta sig att personer där barnen befann sig hade den kunskap 

som krävdes (Nurmi et al., 2012). Smaldone et al. (2011) berättar om en mammas 

upplevelse när hon ringde skolan för att fråga hur det var med hennes son och 

skolsköterskan svarade att han hade sovit i två timmar. Mamman fick då släppa allt 

och åka direkt till skolan för att upptäckta att sonens socker var lågt. Hon fick då än 

en gång förklara allvaret med diabetes mellitus typ 1 för personalen. En annan 

förälder i studien berättade om deras skolsköterska som ville ha allt om sonens 

sjukdom nedskrivet. Föräldern fick då förklara att det inte fungerar så med diabetes 

mellitus typ 1, det går inte att förutspå varje sak som kommer att ske (Smaldone et al., 

2011). Nurmi et al. (2012) beskriver en annan aspekt av situationen där personalen på 

skolan överreagerade när ett barn hade för lågt blodsocker. De gjorde stor 

uppståndelse runt barnet och ambulans tillkallades. Med lite mer kunskap hade 

spektaklet kunnat undvikas och personalen hade istället kunnat ge barnet ett glas juice 

(Nurmi et al., 2012).  

Början på det ansvarfria livet 

Början på det ansvarsfria livet är resultatet av upplevelserna hos föräldrarna då tiden 

de bar ansvaret för sjukdomsbehandlingen var över. Ett nytt ansvarsfritt kapitel 

inleddes då för föräldrarna.  
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Holtslander, Kornder, Letourneau, Paterson och Turner (2012) hävdar att föräldrar i 

studien tyckte att det var jobbigt att uppfostra en tonåring. Att uppfostra en tonåring 

med diabetes mellitus typ 1 gjorde inte saken lättare. Faktorer som oroade dem var 

alkohol, droger, sex och resande (Holtslander et al., 2012).  

Enligt Marshall et al. (2009) upplevde föräldrar med barn i tonåren att det var 

oroväckande och stressande att barnet bröt sig loss och att de inte hade samma 

kontroll som tidigare. Föräldrarna i studien beskrev att det var lättare när deras barn 

var yngre för att de då haft mer kontroll över sjukdomen. När barnen blev äldre hade 

de andra intressen och var inte hemma lika mycket vilket gjorde det svårt för 

föräldrarna. Allt eftersom barnen växte upp var föräldrarna tvungna att ge dem mer 

utrymme. Föräldrarna var fortfarande lika oroliga, men de visste att de måste låta 

barnen bli självständiga så att de kan ta hand om sig själva i framtiden (Marshall et 

al., 2009). Enligt Smaldone et al. (2011) insåg föräldrarna att barnen måste få växa 

upp och bryta sig loss. De kände fortfarande oro över framtiden och hur deras barn 

skulle kunna hantera sjukdomen självständigt. Föräldrarna nämnde oro över hur deras 

barn skulle klara av att kolla blodsockernivåerna på natten, om de i framtiden inte 

kommer ha någon hos sig som kan väcka dem (Smaldone et al., 2011).  

Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland (2011) beskriver att föräldrarna upplevde sig 

själva som tjatiga. Det konstanta frågandet om blodsockervärden, insulininjektioner 

och måltider kunde ofta leda till konflikter och meningsskiljaktigheter. Föräldrarna 

var medvetna om att de var tvungna att låta sina barn vara självständiga i 

diabetesbehandlingen. De kunde samtidigt inte släppa kontrollbehovet av att fortsätta 

kolla upp hur barnen låg till i deras värden, för de visste att konsekvenserna kunde 

vara dödliga om barnen inte skulle sköta det på rätt sätt (Dashiff et al., 2011). Enligt 

Holtslander et al. (2012) upplevde föräldrarna att de förlorade en del i 

diabetesbehandlingen när barnen började gå till läkaren själva, då de fortfarande ville 

ha kontroll och få svar på sina frågor (Holtslander et al., 2012).   

Wennick et al. (2007) beskriver att föräldrar upplevde att deras barn hade fått kunskap 

om komplikationer som skulle kunna uppstå vid en insulinreaktion. Barnen hade även 

lärt sig hantera dessa, åtminstone i vaket tillstånd. Trots detta beskriver Wennick et al. 

(2009) föräldrarnas ständiga oro över att barnen skulle få en sådan insulinreaktion, 

även om de flesta barnen aldrig behövt uppleva detta. Föräldrarna var medvetna om 

barnens kunskap, men kunde inte förmå sig själva att lita på denna fullt ut (Wennick 

et al., 2009).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Deduktiv ansats användes då Bridges (1995) transitionsteori användes som teoretisk 

ram (Henricsson, 2012). Detta ansågs göra studien strukturerad och lätt att följa.  
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Flera databaser användes vilket resulterade i ett brett urval och uppsatsen fick stärkt 

trovärdighet (Henricson, 2012). Alla sökord användes i alla databaser och i likadana 

sökordkombinationer. I Cinahl och PubMed användes ämnesord i form av Medical 

Subject Headings [MeSH] och Major Heading [MH], då detta ansågs göra urvalet mer 

specifikt för ämnet. I PsycInfo valdes att inte använda ämnesord i form av Thesaurus, 

eftersom endast diabetes mellitus fanns som ämnesord, vilket ansågs vara för 

övergripande för syftet. Detta kan ses som en svaghet, då fritextsökningar blir mindre 

specifika för valt ämne (Karlsson, 2012) . En styrka i detta kan däremot vara att de 

artiklar som sökningen i databasen PsycInfo resulterade i var av hög kvalitet, vilket 

ger stärkt trovärdighet (Henricson, 2012).  

Tidsbegränsningarna för samtliga sökningar var 2004-2014, vilket eventuellt skulle 

kunna ses som en svaghet då forskningen ständigt förnyas. I denna studie var syftet att 

beskriva upplevelser och de bedömdes inte ha förändrats märkvärt de senaste tio åren. 

Alla resultatartiklar var av kvalitativ metod. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

används kvalitativ metod för en djupare beskrivning av upplevelser, detta ansågs 

önskvärt för studien och passande till syftet. Det kan vara av relevans att ha med både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar i en litteraturstudie. I denna studie 

kan detta ses som en svaghet då endast kvalitativa artiklar valdes ut.  

Systematiken i sökningen kan ifrågasättas då en sökning på en författare utfördes i 

alla databaser. Författarens namn dök upp i ett flertal artiklar från det första urvalet, 

vilket föranledde att intresse väcktes och sökningen expanderades. Ytterligare två 

artiklar valdes ut till resultatet då det framkom att de var del av en longitudinell studie 

i tre delar varav den sista delen valts ut redan under det första urvalet. 

Samtliga resultatartiklar var av vetenskaplig kvalitet grad I- eller grad II-nivå 

(Carlsson & Eiman, 2003), vilket ger litteraturstudien hög vetenskaplig kvalitet och 

därmed stärks studiens trovärdighet (Henricson, 2012). De två artiklar som var av 

grad II-nivå bedömdes vara av relevans för litteraturstudien även om de inte var av 

hög vetenskaplig kvalitet, de passade för syftet och låg på gränsen till att vara av grad 

I-nivå. Alla artiklar granskades gemensamt med målsättning att stärka studiens 

pålitlighet. Dataanalysen utfördes även den gemensamt för att öka studiens 

trovärdighet (Henricson, 2012). Processen organiserades genom färgkodning för att 

placera in artiklar och olika upplevelser i olika faser med Bridges (1995) 

transitionsteori som teoretisk ram. Bridges (1995) teori användes för att strukturera 

sorteringen av upplevelser i resultatet. Förankring av studiens resultat i en teori 

stärker studiens kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatbeskrivningens 

rimlighet har blivit kontrollerad av handledare, för att stärka uppsatsens trovärdighet 

ytterligare (Henricson, 2012).  

Resultatartiklarna var från USA, Kanada, England och Sverige. De länder som var 

inkluderade i studien är alla i-länder och i det avseende likartade med samma 
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förutsättningar vad gäller diabetesvård. Resultatet av detta var att upplevelserna hos 

föräldrarna var likartade och inga direkta avvikelser framkom. Studiens resultat går 

därmed inte att överföra till alla världsdelar men det bör gå att överföra till en svensk 

kontext. 

Resultatdiskussion 

Bridges (1995) transitionsteori ramar in föräldrarnas upplevelser av när deras barn 

diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1 fram till det att barnen var gamla nog att 

ta hand om sjukdomen själva. Vid sjukdomens debut upplevde föräldrarna frustration 

och sorg (Jönsson et al., 2012). Föräldrarna kände chock när diagnosen sattes och 

hade störst besvär med att ge barnen insulininjektioner och mäta deras blodsocker 

(Hafetz et al., 2010; Freeborn et al., 2013 & Jönsson et al., 2012). Allt eftersom tiden 

gick fick föräldrarna vana och lärdom i hantering av sjukdomsbehandlingen på ett 

lättare sätt (Nurmi et al., 2012) och de gick därmed in i den neutrala zonen (Bridges, 

1995). I den neutrala zonen upptäckte föräldrarna att deras barn ofta blev annorlunda 

bemötta på grund av sjukdomen (Nurmi et al., 2012). Föräldrarna kände att de kunde 

ha kontroll över sjukdomen men upplevde att det var svårt att lämna över ansvaret till 

andra, exempelvis när barnet var i skolan (Smaldone et al., 2011). Slutligen gick 

föräldrarna in i den sista fasen, början (Briges, 1995), vilket var en ny period i livet. 

Det var inte längre föräldrarnas ansvar att ha kontroll över sjukdomen, utan det var 

dags att lämna över ansvaret till barnen, vilket var något som oroade föräldrarna 

(Dashiff et al., 2011).  

Försoning innebär att leva i sanningen och att acceptera livet så som det är i stunden 

(Gustafsson, 2008). Genom att förändra sin syn på omvärlden kan människan ta 

kontroll över sitt liv och försonas med tillvaron. Människan måste öppna sina ögon 

och inte blunda för sjukdomen, detta gör att försoning med lidandet i den kroniska 

sjukdomen kan ske (Gustafsson, 2008). Resultatet i denna litteraturstudie kan 

beskrivas som en försoningsprocess. Wennick et al. (2006) beskriver hur föräldrar 

oroade sig för sjukdomsrelaterade komplikationer med dödlig utgång. De kände att 

livet aldrig skulle bli bra igen efter diagnosbeskedet. Föräldrarna var rädda för att veta 

sanningen om deras barns tillstånd, de kunde ha en känsla av att det var diabetes men 

hade svårt att acceptera det (Wennick et al., 2006). Gustafsson (2008) beskriver hur 

acceptans och att kunna ta sitt sjukdomslidande till sig är en viktig del av att kunna 

försonas med tillvaron. Att acceptera tillvaron handlar även om att leva i sanningen 

och att ta kontroll över sitt liv (Gustafsson, 2008).  I en studie av Lowes, Gregory & 

Lyne (2005) beskrivs hur föräldrar kan blunda för sanningen genom att låta bli att ta 

sitt barn till sjukhus på grund av rädsla av vad som komma skall. Föräldrarna i 

Dashiffs et al. (2011) studie hade svårt att släppa kontrollen över sina barns 

behandling. De var medvetna om att de var tvungna att försonas med barnens 

självständighet, men de kunde ändå inte åsidosätta sina egna kontrollbehov (Dashiff 

et al., 2011).  
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Bridges (1995) teori har använts för att förklara och sortera föräldrars upplevelser. 

Meleis et al. (2000) och Im (2010) teori kan användas för att betrakta föräldrarnas 

upplevelser ur ett annat transitionsperspektiv. Meleis et al. (2000) och Im (2010) 

beskriver transitionsprocessen utifrån karaktär, förutsättningar och reaktionsmönster. 

För att beskriva karaktären av föräldrarnas transition kan typen förstås som hälsa och 

sjukdom samt situationsberoende, då det berör situationer när föräldrarnas barn får 

diabetes mellitus typ 1 och deras liv förändras helt. Transitionens karaktärsmönster 

verkar vara enkelt, multipelt samt till följd av något annat. Den är enkel i det avseende 

att transitionen endast grundar sig i sjukdomen diabetes mellitus typ 1 och 

behandlingen. Samtidigt är transitionen multipel eftersom att det inte enbart handlar 

om ett barns sjukdom. Föräldrarna beskriver hur sjukdomen kunde förändra relationer 

(Spraud-Lundin et al., 2013) och huruvida utomståendes bemötande av föräldrarna 

och det sjuka barnet förändrades (Nurmi et al., 2012; Wennick et al., 2007). En stor 

transition för föräldrarna var även när barnen blev gamla nog att ta över ansvaret för 

behandlingen själva och de fick släppa sin tidigare kontroll (Holtslander et al., 2012; 

Marshall et al., 2009 & Smaldone et al., 2011). Dessa multipla transitioner kan ses 

som en följd av något annat vilket i detta fall är den enkla transitionen, sjukdomen. 

Transitionskaraktärens innebörd och förståelse handlar enligt Meleis et al. (2000) och 

Im (2010) bland annat om medvetenhet, engagemang samt kritiska händelser. Ett 

samband kan då finnas med föräldrarnas situation. Medvetenhet och engagemang är 

viktigt för att förstå sjukdomens allvar och konsekvenser om den inte behandlas 

korrekt. Wennick et al. (2006, 2007, 2009) beskriver föräldrars ständiga oro att 

sjukdomen inte skulle skötas på rätt sätt och hur barnen skulle kunna klara av detta 

själva i framtiden.  

Vidare beskriver Meleis et al. (2000) och Im (2010) olika förutsättningar som 

antingen kan stödja eller hindra transitioner. Dessa är personliga förhållanden så som 

mening, kulturella aspekter, socioekonomisk situation samt förberedelse och kunskap. 

Dessa faktorer påverkas av var en person befinner sig i livet och har en inverkan på 

hur personen kommer må under transitionsprocessen (Meleis et al., 2000; Im, 2010). 

Mening kan förstås i hur Wennick et al. (2007) och Nurmi et al. (2012) beskriver 

föräldrarnas upplevelser av att det var viktigt att barnen inte blev annorlunda 

behandlade. Trots den svåra situationen var det viktigt för föräldrarna att barnen 

skulle få en normal uppväxt (Wennick et al., 2007 & Nurmi et al., 2012). Detta verkar 

vara en förutsättning för att transitionsprocessen ska bli lyckad för föräldrarna. Meleis 

et al. (2000) och Im (2010) beskriver även förutsättningarna kunskap och 

förberedelse. Enligt Jönsson et al. (2012) kunde föräldrar känna att de kom in i den 

nya situationen utan kunskap och tyckte därmed att processen var svår att hantera 

(Jönsson et al., 2012). Howe et al. (2012) beskriver en annan aspekt där kunskap kan 

förstås som ett hinder, eftersom det innebar ökad oro för föräldrarna relaterat till att de 

visste hur allvarlig sjukdomen var. En tanke är att kunskap ändå borde vara det bästa 

alternativet för att kunna genomgå en hälsosam transitionsprocess då kunskap leder 

till medvetenhet gällande hur situationen ska hanteras.  
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Reaktionsmönstren enligt Meleis et al. (2000) och Im (2010) innehåller 

processindikatorer och målindikatorer. Processindikatorer kan bland annat handla om 

att ha samspel och interagera med andra, samt att utveckla självförtroende och 

förmåga att hantera transitionen. Målindikatorerna i transitionen består av kompetens 

och förmåga samt flexibel integrerad identitet (Meleis et al., 2000 & Im, 2010). En 

processindikator i denna transition kan vara samspelet föräldrarna emellan. De 

föräldrar som lyckades samarbeta stärkte sin relation och de underlättade sjukdomen 

genom att utföra behandlingen tillsammans (Smaldone et al., 2011).  Detta samarbete 

bör ha gynnat föräldrarna i transitionsprocessen och underlättat framskridandet i 

transitionen. Självförtroende som en processindikator verkar i detta fall vara det 

faktum att föräldrarna verkade ha svårt att släppa kontrollen till andra och även 

barnen när de hade åldern inne (Dashiff et al., 2011; Smaldone et al., 2011; Marshall 

et al., 2009 & Holtslander et al., 2012). En tanke är då att föräldrarna litade mest på 

sin egen förmåga i att hantera sjukdomen och helst hade haft den kontrollen hela 

tiden. Föräldrarnas självbild bör då kunna liknas med att ha bra självförtroende. 

Samarbetet och det ökade självförtroendet bör vara hjälpande faktorer i föräldrarnas 

strävan mot målindikatorerna. Kompetens som är en utav målindikatorerna i teorin är 

något som tros ha uppnåtts hos föräldrarna.  

 

Något som är viktigt att lyfta är att Im (2010) beskriver transitionen som en period där 

inte ett slut måste vara definierat. Det kan vara lätt att säga när en transitionsprocess 

började, men att sätta ett slut på en transition kan vara näst intill omöjligt (Im, 2010). 

Eftersom diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom och kommer finnas med 

barnen hela livet (Dahlquist & Sjöblad 2008) är en tanke att föräldrarna till barnen 

aldrig kommer ur denna transition helt. En relation mellan barn och föräldrar är något 

som aldrig bör tar slut, ett barn är alltid ett barn. De flesta föräldrar har nog alltid en 

överbeskyddande känsla gentemot sina barn och vill finnas där som ett stöd. Bowes, 

Lowes, Warner, & Gregory (2009) styrker detta genom att berätta att föräldrar 

troligtvis aldrig kommer släppa sin oro om deras diabetessjuka barn oavsett ålder.  

 

Alla delar i transitionsteorin av Meleis et al. (2000) och Im (2010) mynnar ut i 

omvårdnadsinsatser som innebär sjuksköterskans roll i omvårdnaden.   

 

Enligt International council of nurses (2006) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden i sitt arbete. Dessa områden är främjande av hälsa, återställande av 

hälsa, förebyggande av sjukdom samt lindrande av lidande. Sjuksköterskans vård 

erbjuds till individen, familjen och allmänheten (International council of nurses, 

2006). Sjukvårdspersonalens arbete är något som föräldrarna i studien av Howe et al. 

(2012) reflekterar över. De berättar att sjuksköterskornas bemötande och det faktum 

att de gav dem allt fokus var något som hjälpte föräldrarna att bearbeta situationen 

(Howe et al., 2012). Detta stämmer överens med Socialstyrelsen (2013), då de betonar 

att det är viktigt att sjukvården är med och stödjer barn och deras föräldrar i 

hanteringen av diabetesbehandlingen. 
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När barnen växer upp och börjar ta hand om behandlingen mer självständigt börjar en 

ny fas i transitionen för föräldrarna. En tanke är då att föräldrarna måste försonas med 

det faktum att det börjar en ny fas. Detta var något som de flesta föräldrarna fann 

jobbigt då de inte ville släppa kontrollen (Holtslander et al., 2012; Marshall et al., 

2009 & Smaldone et al., 2011). Wennick et al. (2009) beskriver att föräldrarna var 

medvetna om deras barns kunskap men att de trots det upplevde konstant oro. En 

reflektion är då att sjuksköterskan kan vara med och undervisa barnen tillsammans 

med föräldrarna i ett tidigt skede för att kunna förebygga denna oro. Detta visas i en 

studie av Ayala, Howe, Dumser, Buzby och Murphy (2014) där föräldrarna 

efterfrågade mer undervisning och kände ett behov av att sjukvårdspersonalen skulle 

vara med och utbilda barnen i ett tidigt skede.  

Något som upplevdes viktigt för många föräldrar i studien var att barnet skulle 

behandlas som en enskild individ och inte som en sjukdom (Nurmi et al., 2012 & 

Wennick et al., 2009). Detta är något som Svensk Sjuksköterskeförening (2010) 

hävdar att sjuksköterskans arbete handlar om eftersom det innebär att se hela 

patienten och dess individuella behov. Sjuksköterskan ska se individen och inte 

sjukdomen samt utföra personcentrerad vård. Varje år drabbas 79 100 barn i världen 

av diabetes mellitus typ 1 (International diabetes federation, 2013). Sjuksköterskan 

bör därför sträva mot att informera och undervisa om diabetes mellitus typ 1 för att 

förebygga okunskap som leder till att barnen blir annorlunda bemötta. Föräldrarna ska 

inte behöva uppleva att de är otillräckliga. Alla barn förtjänar en trygg och normal 

uppväxt trots att de har en livshotande kronisk sjukdom.  

Konklusion 

När ett barn diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 förändras livet för hela 

familjen och föräldrarna får ett ökat ansvar. Det är inte bara behandlingsrelaterade 

hinder som uppkommer i samband med sjukdomen. Det kan handla om förändring av 

relationer, bemötande av utomstående, att våga lita på att andra kan ta ansvar när 

föräldrarna inte är där och att som förälder ständigt känna oro. Det är en känslomässig 

period då föräldrarna har mycket arbete att göra med både behandlingen och alla 

faktorer runt omkring. Plötsligt ska allt detta arbete avta när barnet blir gammalt nog 

att ta hand om behandlingen själv och föräldrarna är därmed inte längre delaktiga. 

Föräldrarna behöver mycket stöd genom dessa transitioner och relationen till 

sjukvårdspersonalen är då av stor betydelse. Diabetes mellitus typ 1 är en vanlig men 

livshotande sjukdom om den inte sköts på rätt sätt. I yrket som sjuksköterska är det 

viktigt att vara medveten om sjukdomens innebörd och känslor som kan uppkomma 

hos föräldrar under hela transitionsprocessen. Denna kunskap bör finnas hos 

sjuksköterskan så att ett förebyggande arbete genom undervisning och information 

kan utföras för att bekämpa okunskap och oro om sjukdomen.  
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Implikation 

En del forskning är gjord på föräldrars upplevelser av att ha barn med diabetes 

mellitus typ 1. Eftersom det är så många som drabbas varje år och samhället ständigt 

går framåt är det viktigt att kontinuerlig förnyelse av dessa studier sker. 

Transitionsteorier kan vara användbara i syftet av att reducera oro hos föräldrar och 

hjälpa dem genom alla stadier. Det är av betydelse att föräldrarna får lärdom om att de 

inte är ensamma i denna situation och att sjukvården alltid finns där som ett stöd 

genom att bidra med kunskap om försoning och transitionsprocesser i samband med 

diabetesvård. Sjuksköterskan bör vara väl införstådd i upplevelser som kan 

förekomma hos föräldrar för att på så sätt kunna utveckla sin förmåga i att stötta dem 

i vårdandet av deras barn.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord 
Cinahl  

(MH=major heading) 

PubMed  

(MeSH= Medical Subject 

Headings) 

PsychInfo 

Diabetes mellitus typ 1 
Diabetes mellitus type 1 

(MH) 

Diabetes mellitus type 1 

(MeSH) 

Diabetes mellitus type 1 

(fritext) 

Föräldrar Parents (fritext) Parents (MeSH) Parents (fritext) 

Barn Children (fritext) Children (fritext) Children (fritext) 

Ungdomar Adolescents (fritext) Adolescents (fritext) Adolescents (fritext) 

Inger Hallström 

(författare) 

Inger Hallström (AU 

author) 
Inger Hallström [Author] Inger Hallström (au) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*Siffror inom parentes är dubbletter, redan granskade artiklar. 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

141023 PubMed 
Inger Hallström[Author] 

Limits: 10 years 
46 11 5(3) 2 

141023 PsycInfo 
au(Inger Hallström) 

Limits: 2004- 
19 8 3(3) 0 

141023 Cinahl 
Inger Hallström - Au Author 

Limits: 20040101- 
7 1 1(1) 0 

141016 PsycInfo 

(Diabetes Mellitus type 1) AND 

Parents AND Children 

Limits: 2004-2014. 

142 28 3(1) 2 

141016 PsycInfo 

(Diabetes Mellitus type 1) AND 

Parents AND Adolescents 

Limits: 2004-2014 

79 12 2 0 

141014 Cinahl 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 1") 

AND parents AND children. 

Limits: 20040101- 
210 39 10(5) 2 

141014 Cinahl 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 1") 

AND parents AND adolescents. 

Limits: 20040101- 

104 17 3(2) 1 

141014 PubMed 

("Diabetes Mellitus, Type 

1"[Mesh]) AND "Parents"[Mesh] 

AND Children 

Limits: 10 years    

345 47 9(3) 3 

141014 PubMed 

("Diabetes Mellitus, Type 

1"[Mesh]) AND "Parents"[Mesh] 

AND Adolescents 

Limits: 10 years 

240 34 7(6) 1 

  Summa: 1192 197 43(24)=19 11 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens  Dashiff, C., Riley, B. H., Abdullatif, H., & Moreland, E. (2011). Parents' experiences supporting 

self-management of middle adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatric Nursing, 37(6), 

304-310.  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen hos föräldrar till tonåringar med diabetes mellitus typ 1 i 

överlåtandet av diabetesbehandlingen till tonåringarna.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Fenomenologisk  

40 föräldrar till tonåringar med diabetes mellitus typ 1.  

Semistrukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys  

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

2. Det transkriberade materialet kodades individuellt av den ledande författaren och två 

doktorsstudenter.  

3. Nyckelord och citat bildades efter en första granskning av materialet. 

4. Personerna som kodade träffades och jämförde sina individuella kodningar.  

5. Teman och underteman bildades.  

Ej angivet 

Slutsats Föräldrarna upplevde överlåtandet av diabetesbehandlingen till sina tonåringar som frustrerande 

och jobbigt. De hade svårt att lita på att tonåringarna skötte behandlingen ordentligt och behövde 

ofta fråga om hur det gick, därmed kände de sig tjatiga.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I, 83% 
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Artikel 2 

 

 

Referens  Holtslander, L., Kornder, N., Letourneau, N., Turner, H., & Paterson, B. (2012). Finding straight 

answers: identifying the needs of parents and service providers of adolescents with type 1 diabetes 

to aid in the creations of an online support intervention. Journal of Clinical Nursing, 21. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2012.04182.x 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka behov hos föräldrar och sjukvårdspersonal till tonåringar med diabetes 

mellitus typ 1 i en stödgrupp på internet. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

 

29 föräldrar och 31 sjukvårdsanställda till tonåringar med diabetes mellitus typ 1. 

Gruppintervjuer med öppna frågor. 

1. Alla intervjuer spelades in, transkriberades och lästes igenom noggrant. 

2. Intervjuerna kodades och gemensamma teman identifierades. 

3. De nya temana lästes igenom igen för att se återkommande mönster. 

4. Konstant jämförande analysmetod användes slutligen för att försäkra att all data hörde till 

studiens kategorier och teman. 

Ej angivet 

Slutsats Föräldrarna i studien upplevde att det var jobbigt att ha en tonåring med diabetes mellitus typ 1. 

De oroade sig för hur sjukdomen skulle påverkas av t.ex. alkohol, droger och annat tonåringar kan 

syssla med. Det var en stor omställning för dem att det plötsligt var deras tonåring som skulle ha 

kontroll över behandlingen och de upplevde att det fanns mycket frågor de ville ha svar på.  

 

 

 

 

 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I, 81% 
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Artikel 3 

 

 

Referens  Howe, C. J., Ayala, J., Dumser, S., Buzby, M., & Murphy, K. (2012). Parental expectations in the 

care of their children and adolescents with diabetes. Journal of Pediatric Nursing, 27, 119-126. 

doi:10.1016/j.pedn.2010.10.006 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av mötet med sjukvården i samband med deras 

barns diabetesbehandling. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

 

63 föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1. 

Intervjuer med slutna frågor. 

Innehållsanalys. 

1. Intervjuerna spelades in, transkriberades och behandlades sedan med programmet NVivo 

(2002). 

2. Författarna läste individuellt det transkriberade materialet och kodade det.  

3. Kodningen jämfördes och när den stämde överens 85-90 % hade de kommit fram till tio 

huvudkoder med respektive underkoder.   

4. Materialet undersöktes djupare och tre huvudteman bildades. 

Ej angivet 

Slutsats Föräldrarna upplevde att deras förhållande till sjukvården var viktigt. De ansåg att 

sjukvårdspersonalen var hjälpsamma och att detta gjorde dem mer trygga i deras barns sjukdom.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II, 79% 
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Artikel 4 

 

 

Referens  Jönsson, L., Hallström, I., & Lundqvist, A. (2012). ”The Logic of care”- Parents’ perceptions of 

the educational process when a child is newly diagnosed with type 1 diabetes. BioMed Central, 

12(165). 

 
Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva föräldrars perspektiv av den utbildande processen när deras barn nyligen 

diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ metod 

 

18 föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1.  

Intervjuer med öppna frågor.  

Innehållsanalys  

1. Intervjuerna transkriberades av första författaren och en sekreterare.  

2. Alla tre författare läste igenom intervjuerna. 

3. Allt i intervjuerna som berörde studiens syfte ströks under för att de skulle vara säkra på 

att inget viktigt missades.  

4. Stycken från intervjuerna med samma betydelse delades in i grupper. 

5. Styckena kortades ner, men kärnan av styckena behölls. 

6. Grupperna med stycken kodades och bildade 6 teman. 

Ej angivet 

Slutsats Det var en chock för föräldrarna att deras barn hade drabbats av diabetes mellitus typ 1. Tiden på 

sjukhuset sågs som betryggande och lärorik. De oroade sig mycket för hur de skulle gå vid 

hemkomst. De upplevde att mycket i deras liv förändrades efter att barnet insjuknat. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89% 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens  Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing, 18, 1703-1710. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2008.02737.x 

 
Land  

Databas 

England 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att utforska och beskriva upplevelser hos barn och deras föräldrar av att leva med 

diabetes mellitus typ 1 från diagnostisering och framåt. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Fenomenologisk  

10 barn med diabetes typ 1 och 11 av deras föräldrar. 

Intervjuer med öppna frågor 

1. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. 

2. Intervjuerna lästes upprepade gånger för att identifiera olika teman 

3. Barnens och föräldrarnas intervjuer analyserades var för sig. ”Trådar” som återkom i 

intervjuerna identifierades. 

4. Stycken från intervjuerna som inte var lika återkommande, men som ändå ansågs viktiga 

identifierades också. 

5. Slutligen undersöktes båda uppsättningarna av texter (barns och föräldrars) mycket 

noggrant för att se helheten. 

6. För att uppnå så hög trovärdighet som möjligt läste första författaren igenom texterna 

ytterligare för att få full förståelse om fenomenet. 

Ej angivet 

Slutsats Det var jobbigt för föräldrarna att deras barn diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1. De 

upplevde förlust av sin frihet och av sina friska barn. De ville ha kontroll och det var svårt för dem 

när barnen växte upp och skulle ta ansvar för sjukdomen själva.     

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens  Nurmi, M-A., & Stieberg-Roger, K. (2012). Parenting Children Living With Type 1 Diabetes – A 

Qualitative Study. The Diabetes Educator 38(4), 530-536. doi: 10.1177/0145721712446636 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars känsla av mening i samband med föräldraskap av ett barn med 

diabetes mellitus typ 1. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Fallstudie 

13 föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1. 

Intervjuer med öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

1. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom  

2. Intervjuerna lästes igenom flera gånger och återkommande begrepp och teman 

identifierades. 

3. Ord, meningar och stycken som passade till studiens sammanhang kodades. 

4. Kodningarna fick utgöra tydliga kategorier. 

5. Dataanalysprogrammet Nvivo8 användes för att organisera data genom analysprocessen. 

Ej angivet. 

Slutsats Föräldrarna upplevde att det var svårt att interagera med resten av samhället när deras barn 

diagnostiserades med sjukdomen. Det var viktigt för föräldrarna att deras barn behandlades 

normalt och inte sågs som handikappat. Föräldrarna upplevde även att det var svårt att lämna över 

ansvaret till andra och att lita på att andra människor kunde hantera barnets sjukdom korrekt. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II, 79%  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

  

 

Referens  Smaldone, A., & Ritholz, M. D. (2011). Perceptions of parenting children with type 1 diabetes 

diagnosed in early childhood. Journal of Pediatric Health Care, 25(2), 87-95. 

doi:10.1016/j.pedhc.2009.09.003 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera föräldrars uppfattning om betydande psykosociala anpassningar i deras 

föräldraskap till deras barn med diabetes mellitus typ 1 från det att de fick diagnosen och genom 

barndomen.   

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

 

14 föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1. 

Intervjuer med öppna frågor och demografiska frågeformulär.  

Innehållsanalys 

1. Första författaren utförde alla intervjuer. 

2. Intervjuerna spelades in, transkriberades och granskades.  

3. Intervjuerna kodades av båda författarna individuellt för att identifiera potentiella teman.  

4. Teman granskades, diskuterades och beslutades i enighet av författarna.  

5. Forskningsteamet träffades regelbundet både personligen men diskuterade även över 

telefon om kodning av data, enighet om teman och beslut om vilka illustrativa utdrag de 

skulle ha av intervjuerna.  

6. Författarna tog hjälp av psykologer, barnläkare och sjuksköterskor för att granska 

resultatet.  

7. Två föräldrar fick också granska resultatet för att se om det stämde överrens med vad de 

sagt.   

Ej angivet.     

Slutsats Första tiden efter diagnosbeskedet var jobbig för föräldrarna. Deras relation till varandra 

påverkades starkt av barnets insjuknande.  De såg svårigheter i att låta andra ta ansvar för barnets 

sjukdom samt att låta barnet växa upp och bli självständig i sjukdomsbehandlingen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens  Spraud-Lundin, C., Hallström, I., & Erlandsson, L-K. (2013). Challenges, strategies, and gender 

relations among parents of children recently diagnosed with type 1 diabetes. Journal of Family 

Nursing 19(2), 249-273. doi: 10.1177/1074840713484386 

 
Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska föräldrars process av förändringar och utmaningar i vardagen efter att ett 

barn har fått diabetes mellitus typ 1, samt att utforska vilken betydelse könsroller har när det gäller 

att hantera dessa förändringar och utmaningar när ett barn diagnostiseras med en kronisk sjukdom. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Grounded theory 

37 föräldrar till barn med diabetes mellitus typ 1. 

Intervjuer med öppna frågor 

Kvalitativ analys och konstant jämförande analys i Grounded theory. 

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

2. Två av författarna kodade 20 av intervjuerna genom att analysera olika stycken och få 

fram hur deltagarna uttryckte sig om utmaningar och vad de hade för strategier för att 

hantera dessa. 

3.  Primära kategorier växte fram och alla författare hjälptes åt att koda resterande 16 

intervjuer djupare. 

4. Konstant jämförande skedde med vad som framkom i de första 20 intervjuerna. 

5. Alla författare diskuterade tillsammans de kategorier de fått fram av intervjuerna vilket 

ökade reliabiliteten.  

En förälder valde att inte delta i studien. 

 

 

 

 

 

Slutsats Det var ångestfyllt för föräldrarna när deras barn diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1. 

Mycket i deras liv förändrades såsom flexibilitet, impulsivt tänkande och relationerna föräldrarna 

emellan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 95% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens  Wennick, A., & Hallström, I. (2006). Swedish families' lived experience when a child is first 

diagnosed as having insulin-dependent diabetes mellitus: An ongoing learning process. Journal of 

Family Nursing, 12(4), 368-389. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att belysa hela familjens upplevelser av det dagliga livet från varje familjemedlems 

perspektiv när ett barn i familjen diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Hermeneutisk-fenomenologisk  

12 barn med diabetes mellitus typ 1, 7 av deras syskon och 23 av deras föräldrar. 

Intervjuer med öppna frågor och demografiska frågeformulär. 

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

2. Båda författarna läste deltagarnas intervjuer flertalet gånger.  

3. När en förståelse av sammanhanget hade nåtts gjorde varje författare en individuell 

analysering av intervjuernas innehåll genom att använda sig av ett selektivt lässätt.  

4. Fraser i intervjuerna ströks under och preliminära teman skrevs i marginalen.  

5. Författarna jämförde resultat de fått i intervjuerna, först inom familjerna och sedan med 

de andra familjerna.  

6. Intervjuernas innehåll sammanfattades i teman med olika underteman.  

7. Preliminärt resultat diskuterades under seminarium och presenterades sedan 1 år senare 

till de deltagande föräldrarna. 

Ej angivet  

Slutsats Det var jobbigt för föräldrarna att acceptera att deras barn hade insjuknat i diabetes mellitus typ 1. 

De kände sig uppgivna i den nya situationen och skuldbelagda över att de inte hade upptäckt 

sjukdomen tidigare.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Wennick, A., & Hallström, I. (2007). Families’ lived experience one year after a child was 

diagnosed with type 1 diabetes. Journal of Advanced Nursing 60(3), 299-307. doi:10.1111/j.1365-

2648.2007.04411.x  

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

 
Syfte Syftet med studien var att belysa familjers erfarenheter av diabetes mellitus typ 1 i det dagliga 

livet ett år efter ett barn blev diagnostiserat med sjukdomen.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

Hermeneutisk-fenomenologisk  

11 barn med diabetes mellitus typ 1, 6 av deras syskon och 21 av deras föräldrar. 

Intervjuer med öppna frågor och demografiska frågeformulär.  

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

2. Båda författarna läste deltagarnas intervjuer flertalet gånger.  

3. När förståelse av sammanhanget hade uppnåtts gjorde varje författare en individuell 

analysering av intervjuernas innehåll genom att använda sig av ett selektivt lässätt.  

4. Fraser i intervjuerna ströks under och preliminära teman skrevs i marginalen.  

5. Författarna jämförde resultat de fått i intervjuerna, först inom familjerna och sedan med 

de andra familjerna.  

6. Intervjuernas innehåll sammanfattades i teman med olika underteman.  

7. Författarna tog hjälp av kollegor som var bekanta med hermeneutisk-fenomenologisk 

analys och analyserade intervjuinnehållet under seminarium.  

8. För att belysa undertemana använde sig författarna av citat från originaltexten.  

Ett barn, ett syskon och två föräldrar valde att inte delta efter den första intervjun. 

Slutsats Ett år efter att barnet hade diagnostiserats med diabetes mellitus typ 1 upplevde föräldrarna att de 

började vänja sig vid tillvaron. Föräldrarna ville att deras barn skulle få känna sig friska och 

därmed behandlas som andra barn, men samtidigt förstod de allvaret i barnets sjukdom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85% 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens  Wennick, A., Lundqvist, A., & Hallström, I. (2009). Everyday experience of families three years 

after diagnosis of type 1 diabetes in children: A research paper. Journal of Pediatric Nursing, 

24(3), 222-230. doi:10.1016/j.pedn.2008.02.028 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa familjemedlemmars dagliga upplevelser 3 år efter att ett barn hade blivit 

diagnostiserat med diabetes mellitus typ 1.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ  

 

11 barn med diabetes mellitus typ 1, 4 av deras syskon och 20 av deras föräldrar. 

Intervjuer med öppna frågor, demografiskt frågeformulär. 

Innehållsanalys  

1. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

2. Författarna läste igenom materialet för att få ett sammanhang. 

3. Identifiering skedde av meningar som hade sammanhang med forskningsfrågan ur 

utskriften av fem familjers intervjuer.  

4. Data delades sedan upp i fyra olika dimensioner och kodades; fysiska, psykologiska, 

sociala och andliga.     

5. Validering av resultatet gjorde författare två och tre genom att självständigt göra sin egen 

analys. Författarna gick sedan igenom kodningen igen.  

6. Författare ett och två sorterade sedan koderna och identifierade mönster. Detta gav 

resultatet åtta kategorier. 

7. Den första författaren läste de resterande intervjuerna och gjorde tillägg efter diskussion 

med de andra författarna.  

8. Ordagranna citat från intervjuerna användes som bevis för kodningen.  

Ett barn, tre syskon och tre föräldrar valde att inte delta efter den första och andra intervjun. 

Slutsats Efter tre år upplevde föräldrarna att de hade lärt sig mer om att leva med att ha ett barn med 

diabetes mellitus typ 1. Det kunde vara svårt att hinna med allt i vardagen, men med rutiner och 

vana blev det lättare. Föräldrarna hade börjat arbeta mot att barnen skulle ta ansvar för sin egen 

sjukdom, men kände oro över om deras barn var kapabla till att hantera detta. 

 
Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90% 
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