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Sammanfattning 
En dramatisk ökning kan ses av antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 i Sverige. 
Diabetes typ 1 är en allvarlig livslång sjukdom, insjuknandet sker plötsligt och 
sjukdomen inträder oftast i unga åldrar. Syftet var att belysa föräldrarnas 
omvårdnadsbehov i samband med att deras barn diagnostiserades med diabetes typ 1. 
Metoden som valdes var en litteraturstudie och det gjordes systematiska sökningar av 
vetenskapliga artiklar i utvalda databaser. Nio artiklar valdes ut till resultatet vilka 
speglade föräldrars perspektiv. En dataanalys gjordes som mynnade ut i två teman: 
Föräldrars behov av bekräftelse och föräldrars behov av kunskap. I resultatet 
framkom att föräldrar uppskattade sjuksköterskors närvaro under sjukhusvistelsen 
vilket gav föräldrarna trygghet. De hade ett behov av samtal och uttryckte även ett 
behov av kunskap, anpassad information och att praktiskt få träna på 
omvårdnadsmoment. Det behöver göras mer forskning inom omvårdnad i samband 
med att barn diagnostiserats med diabetes typ 1 för att kunna utforma en 
ändamålsenlig omvårdnad för hela familjen. Denna studie kan användas i utbildning 
av blivande sjuksköterskor och även för att sprida kunskap bland dem som är i klinisk 
verksamhet. 
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Abstract 

A dramatic increase can be seen in the number of children who come down with type 
1 diabetes in Sweden. Type 1 diabetes is a severe life-long disease, onset occurs 
suddenly, and the disease often occurs at a young age. The aim was to highlight 
parents' nursing needs associated with their child’s diagnosed with diabetes type 1. 
The method chosen was a literature study and it was made through systematic 
searches of research articles in selected databases. Nine articles were selected to the 
result which reflected the parents' perspective. A data analysis was done which 
culminated in two themes: Parents need of confirmation and parents need of 
knowledge. The result showed that parents appreciated the nurses' presence during 
hospitalization giving the parents some peace of mind. They had a need to talk and 
also expressed a need for knowledge, tailored information and to practically get to 
train in nursing. There needs to be more research to devise an appropriate care for the 
whole family. This study can be used in the training of future nurses and also to 
spread knowledge among those in clinical practice. 
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Inledning 
Föräldrar upplever ofta en stor förlust när deras barn insjuknar i diabetes typ 1, de 
förlorar sitt friska barn, frihet och självförtroende som förälder (Marshall, Carter, 
Rose & Brotherton, 2008). De kan även uppleva en stor chock vid barnets 
insjuknande och känna oro över hur de ska kunna skydda barnet i framtiden (Marshall 
et al., 2008). Behovet av emotionellt stöd från sjukvårdspersonal kan därför vara stort 
(Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2009).  Föräldrarna har behov av att prata om 
situationen som uppkommit samt att få stöd och rådgivning från hälso- och 
sjukvårdspersonal om hur de ska hantera sina känslor. Föräldrar kan dock uppleva 
bristande stöd från sjukvårdspersonalen när barnet insjuknar (Bowes et al., 2009). 

2013 fanns det cirka 80 000 barn med diabetes typ 1 i världen och Europa har det 
högsta antalet barn och ungdomar som insjuknar (International Diabetes Federation, 
2014). Sedan 1990-talet kan en dramatisk ökning ses av antalet barn som insjuknat i 
Sverige (Nationella diabetesregistret, 2014). Under år 2013 insjuknade 739 barn och 
totalt var cirka 7000 barn och ungdomar med diabetes typ 1 registrerade som patienter 
på någon av landets barndiabetesmottagningar (Nationella diabetesregistret, 2014).  

Frågor kring hur sjuksköterskor ska arbeta för att tillgodose familjens behov av 
omvårdnad när deras barn insjuknar i diabetes typ 1 är således viktiga att klargöra 
inom sjuksköterskeprofessionen. Det är därför av intresse att belysa föräldrars behov 
av omvårdnad när barn insjuknat i diabetes typ 1.  

Bakgrund 

Omvårdnad  
Sjuksköterskors stöd till patienter är viktigt för att främja självständighet samt öka 
välbefinnandet för patienterna (Halldorsdottir, 2008). Ömsesidig kommunikation där 
sjuksköterskor ser patienter som unika individer, leder till bekräftelse. En relation 
byggs upp mellan patienter och sjuksköterskor när sjuksköterskan uppfattas som 
omtänksam och kompetent. För att utveckla patient- och sjuksköterskerelationen samt 
skapa känsla av förtroende behöver båda parterna genomgå en dynamisk process. 
Processen leder i bästa fall till en förbindelse, likt en bro. Genom god relation kan 
patienter öppna upp inför sjuksköterskor och därigenom även delge viktig information 
som kan vara avgörande för vården. Känsla av utanförskap försvinner när patienter 
känner förtroende för sjuksköterskor som vårdar, eftersom de känner delaktighet i 
omvårdnaden. Patienter behöver känna att sjuksköterskor är på deras sida för att inte 
känna ensamhet i situationen. Omvårdnaden syftar till att stärka patientens egna 
resurser för att kunna nå kontroll över sin situation (Halldorsdottir, 2008). 

Hälso- och sjukvårdspersonal som bedriver familjefokuserad omvårdnad fokuserar på 
familjens betydelse för patientens upplevelse av sjukdomen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Inom vård och omsorg bör familjen betraktas som en 
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helhet. Vidare innebär familjefokuserad omvårdnad att barn som är sjuka sätts i 
centrum där föräldrar är resurser som kan bidra med information, minskat lidande 
samt ökat välbefinnande för barnen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
Sjuksköterskor ska ge stöd till närstående för att möjliggöra optimal delaktighet i 
vården till barnet som insjuknar (Socialstyrelsen, 2005). Genom en familjefokuserad 
omvårdnad blir föräldrar delaktiga i vårdnaden av barnen som insjuknat vilket 
genererar en vård där föräldrars resurser tas till vara (Svensk sjuksköterskeförening, 
2015). Föräldrar ser sig som barnens talesperson (Cullberg, 2006), därför behöver 
sjuksköterskor försöka bygga broar även till föräldrarna för att kunna ge barnen bästa 
omvårdnad (Halldorsdottir, 2008).  När föräldrar ställs inför en ny livssituation där 
tidigare erfarenheter inte räcker till för att bemästra den nya situationen kan de hamna 
i ett psykiskt kristillstånd (Cullberg, 2006). När en familjemedlem drabbas av 
svårigheter berör det även övriga familjemedlemmar, men i en väl fungerande 
familjekonstellation kan familjemedlemmarna fungera som stöd för den drabbade 
(Cullberg, 2006). 

Diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som ofta inträder i unga åldrar och 
innebär att insulinproduktionen helt slås ut (Mulder, 2012). Vid insjuknandet av 
diabetes typ 1 förstör immunförsvaret kroppens betaceller som har i uppgift att förse 
kroppen med insulin. Kroppens celler behöver insulin för att tillgodogöra sig energi i 
form av glukos som cirkulerar i blodet (Mulder, 2012). Betacellerna klarar inte längre 
av att producera tillräckligt med insulin och personer som har diabetes typ 1 behöver 
tillföra insulin kontinuerligt (Hanås, 2010).  

Sjukdomen kräver behandling 24 timmar om dygnet då kroppen behöver insulin 
kontinuerligt, dels till måltider men även mellan måltiderna för att inte få insulinbrist 
(Hanås, 2010). Behandlingen består av subkutana insulininjektioner som ges dagligen 
livet ut (Mulder, 2012), samt cirka 4-5 blodsockerkontroller om dagen ibland många 
fler för att veta hur blodsockret ligger (Hanås, 2010). Det finns många faktorer som 
påverkar hur blodsockret regleras i kroppen, insulintillförsel och motion sänker 
blodsockret och intag av mat samt stresshormoner höjer blodsockernivån i kroppen 
(Hanås, 2010). Det krävs stor kunskap om hur sjukdomen ska behandlas. Om en 
person har för högt blodsocker på grund av brist på insulin kan personen utveckla 
diabeteskoma. Det är ett livsfarligt akuttillstånd och måste behandlas på sjukhus. 
Vidare kan det även vara akut allvarligt med alltför låga blodsocker då personen kan 
få kramper och falla in i medvetslöshet vilket också kräver akutsjukvård (Hanås, 
2010). Även risken för senkomplikationer är överhängande då det är svårt att hålla en 
god metabolisk kontroll med subkutana insulininjektioner som substitut för kroppens 
produktion av insulin (Mulder, 2012). Komplikationer orsakas av högt blodsocker och 
drabbar oftast blodkärlen i kroppen (Hanås, 2010). Synnedsättning och blindhet, 
skador på njurar samt nedsatt rörlighet i leder är några av de komplikationer som 
diabetes typ 1 därigenom kan medföra (Hanås, 2010). 
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Föräldrar till barn med diabetes typ 1. 
När ett barn insjuknar i diabetes typ 1 påverkas hela familjen, inte minst föräldrarna 
(Boman, Borup, Polvsen & Dahlborg-Lyckhage, 2012). Föräldrar vars barn insjuknar 
upplever sorg vid insjuknandet, de klandrar ofta sig själva och upplever en stor chock 
eftersom insjuknandet sker plötsligt (Bowes et al. 2009). Cullberg (2006) beskriver 
chock som en fas individer i kris initialt går igenom och det kan vara svårt att 
bearbeta det akuta som skett.  Information som ges när individen befinner sig i 
chockfasen går ofta förlorad (Cullberg, 2006). Viktig information kan därmed behöva 
upprepas flera gånger eller väntas med tills individen är redo att ta in informationen. 
Först ett par dagar efter barnens insjuknande kan föräldrar börja bearbeta det som 
skett och finna sig i den nya situationen. För föräldrar, vars barn drabbats av en 
livslång sjukdom, innebär bearbetningen att förlika sig med tanken att barnet kommer 
leva med ett handikapp (Cullberg, 2006). Föräldrarna kan känna ilska och skuld i 
samband med barnets insjuknande och många har svårt att acceptera ställd diagnos 
(Bowes et al., 2009), föräldrarna måste därför försonas med det ansvar som 
sjukdomen innebär för att kunna bearbeta sorgen (Cullberg, 2006). 

Från en dag till en annan har barnet diagnostiserats med en allvarlig sjukdom och 
familjen kastas in i en ny värld (Boman et al., 2012). Blodsockerkontroller och 
insulininjektioner blir en nödvändig inskränkning i vardagen och beskrivs av föräldrar 
som smärtsamma för barnen (Marshall et al., 2008) och kan leda till en livslång sorg 
för föräldrarna (Bowes et al., 2009). Föräldrar vars barn har diabetes typ 1 upplever 
dagligen en oro över blodsockervärden som varierar, de upplever oro för låga 
blodsocker samt oro under natten då föräldrarna sover och inte kan kontrollera barnets 
blodsocker (Wennick & Hallström, 2007). Vidare beskriver föräldrar en frustration; 
trots att de strävar efter ett blodsocker på accepterad nivå finns det risk för 
senkomplikationer för barn med diabetes typ 1 (Wennick & Hallström, 2007). 
Föräldrar förväntas ansvara för vården kring barnens sjukdom och de behöver därför 
stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Boman et al., 2012). 

Problemformulering 
En dramatisk ökning kan ses av antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 i Sverige. 
Det är en allvarlig livslång sjukdom, insjuknandet sker plötsligt och inträder oftast i 
unga åldrar. Föräldrar vars barn insjuknar kan hamna i ett tillstånd av chock och 
hälso- och sjukvårdspersonal bör arbeta för att tillgodose föräldrars behov av 
omvårdnad under den första sjukhusvistelsen. Sjuksköterskor behöver även se till 
föräldrarnas behov då de är en nödvändig resurs och förväntas ansvara för barnen.  
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Syfte 
Syftet var att belysa föräldrarnas omvårdnadsbehov i samband med första 
sjukhusvistelsen då barn yngre än 12 år diagnostiserats med diabetes typ 1. 
 
Följande frågeställningar användes för att få svar på syftet: 
 

• Vilka känslor uppkom hos föräldrarna? 
• Vilket behov av sjuksköterskors stöd hade föräldrarna? 
• Vilka var föräldrars erfarenheter av den omvårdnad de själva fick? 

 
Metod 
Metoden var en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) 

Datainsamling 
 För att identifiera vad som fanns skrivet om ämnet gjordes en inledande sökning med 
hjälp av sökmotorn Summon (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen bekräftade 
att det fanns tillräckligt med artiklar att bearbeta inom det valda problemområdet. 
Därefter gjordes systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar i databaserna 
CINAHL, PubMed, PsycINFO samt Academic Search Elite, som alla innehåller 
omvårdnadsrelaterade artiklar. Sökord arbetades fram utifrån studiens syfte (Forsberg 
& Wengström, 2013) och redovisas i tabell 1. 

 

I databaserna gjordes sökningar med ämnesordet diabetes typ 1 som kombinerades 
med fritextorden föräld*, stöd*, sjuksköt*/omvårdnad*, upplev*/erfarenhet* och 
uppfattning* i olika kombinationer. För att inkludera olika böjningar av fritextorden 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt  

Sökord CINAHL PubMed Academic Search Elite 

Diabetes typ 1 
Diabetes Mellitus, 
type 1 (MM, Major 
concept) 

Diabetes Mellitus, 
Type 1"(Mesh) 

INSULIN-dependent 
diabetes (Subject Terms) 

Föräld* Parent* (fritext) Parent* (fritext) Parent* (fritext) 

Stöd* Support* (fritext) Support* (fritext) Support* (fritext) 

Omvårdnad*/ 
sjukskötersk* 

Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Upplev*/erfarenhet* 
Experience* 
(fritext) 

Experience* 
(fritext) 

Experience* (fritext) 

Uppfattning* 
Perception* 
(fritext) 

Perception* (fritext) Perception* (fritext) 

 4 



 

användes trunkering (*) och på så sätt breddades sökningen.  I samtliga sökningar 
användes booleska operatoren, AND för att sammankoppla fritextord med ämnesordet 
(Forsberg & Wengström, 2013). Mellan fritextorden Upplev*/erfarenhet* och 
uppfattning* användes booleska operatoren OR för att effektivisera sökningen (tabell 
2). Flertalet sökningar resulterade i dubbletter, artiklarna inkluderades första gången 
de hittades. Dubbletter redovisas inte i sökhistoriken, inte heller sökningar som enbart 
gav dubbletter att granska (Forsberg & Wengström, 2013). Databasen Psykinfo gav 
endast dubbletter och redovisas därför inte i sökordsöversikten (tabell 1) inte heller i 
sökhistoriken (tabell 2).   

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalstudier vilka 
publicerats under 2009-2015, i databasen PubMed gick det endast att begränsa 
sökningen till fem år. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska och föräldrar 
vars barn var 0-12 år med nyupptäckt diabetes typ 1 inkluderades. Resultat från 
artiklarna skulle spegla föräldrars perspektiv. Artiklar som inte svarade mot studiens 
syfte, frågeställningar och inklusionskriterier exkluderades. 

Totalt gav redovisade sökningar 290 träffar. Alla titlar lästes igenom och ur dem 
valdes 108 artiklar ut som verkade svara mot syftet. Sex av dem hade inget abstract 
tillgängligt så de beställdes via ett bibliotek. Etthundraåtta abstract lästes igenom och 
de artiklar vars abstract inte svarade mot syfte, frågeställningar samt 
inklusionskriterier valdes bort. Därefter återstod 21artiklar som studerades 
individuellt där resultat lästes utifrån syfte, frågeställningar samt inklusionskriterier. 
Elva artiklar exkluderades och tio artiklar återstod som kvalitetsgranskades enligt 
granskningsmall av Olsson och Sörensen (2011). Granskningsmallen består av ett 
graderingssystem som innefattar grad I-III, där grad I motsvarar hög kvalitet och grad 
III låg kvalitet. Åtta artiklar bedömdes till grad I, en artikel till grad II och en artikel 
till grad III. De nio artiklar som bedömdes till grad I och II inkluderades slutligen i 
resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Resultatartiklar redovisas med asterix (*) i 
referenslistan. 

Dataanalys 
En dataanalys gjordes enligt Forsberg och Wengström (2013). De nio 
resultatartiklarna granskades först individuellt och därefter sammanställdes 
artikelöversikter (tabell 3) gemensamt för att skapa en överblick över de inkluderade 
artiklarna. Vidare lästes artiklarna igenom ett flertal gånger individuellt för att få en 
större förståelse för artiklarnas innehåll. Samtliga artiklars resultat bearbetades 
individuellt och resultat som svarade mot syftet och frågeställningar markerades. 
Därefter diskuterades det material som blivit markerat för att nå konsensus gällande 
om resultatet verkligen svarade mot syftet. Utifrån markerat resultat skrevs resultatet 
om till enskilda meningar och färgkodades. Utifrån de likheter och skillnader som 
sågs kunde koderna sammanställas i kategorier: omvårdnad vid chockfasen, visa 
sårbarhet, stöd i den nya föräldrarollen, tidig information, struktur; praktisk träning, 
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specialistkompetens och samtal. Kategorierna analyserades vidare utifrån likheter och 
skillnader som sedan sammanfattades i två teman: Föräldrars behov av bekräftelse 
och föräldrars behov av kunskap. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden av valt ämne gjordes, forskning ska vara till nytta för 
samhället (Kjellström, 2014) och nyttan med litteraturstudien var att förmedla 
kunskap om vilket behov av omvårdnad föräldrar hade när barn diagnostiserades med 
diabetes typ 1. Åtta av nio resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté eller 
motsvarande. En artikel angav inget etiskt godkännande men har vad som kan ses 
följt Nürnbergkodexen då deltagarna fått information om informerat samtycke samt 
att forskningen var av sådan art att den inte gjort skada på individen (Kjellström, 
2014).    

Resultat 
I databearbetningen framkom att föräldrar vars barn diagnostiserades med diabetes 
typ 1 var i behov av omvårdnad. De hade ett behov av närvarande sjuksköterskor som 
bekräftade dem i den chockartade situationen. Det framkom även att föräldrar hade ett 
stort behov av kunskap om sjukdomen och dess behandling. Resultatet består av två 
teman, Föräldrars behov av bekräftelse och Föräldrars behov av kunskap, vilka 
resultatet presenteras utifrån.  

Föräldrars behov av bekräftelse 
Temat beskriver föräldrars behov av bekräftelse i den turbulenta situationen som 
barnets insjuknade innebar. 

Föräldrar beskrev ett tillstånd av chock när barnen diagnostiserades med diabetes typ 
1 (Forsner, Berggren, Masaba, Ekbladh & Lindblom Olinder, 2014; Jönsson L, 
Hallström & Lundqvist, 2012; Kime, 2014; Povlsen & Ringsberg, 2009; Rankin, 
Harden, Waugh, Noyes, Barnard, Stephen, Robertson, Bath, Robertson & Lawton, 
2014; Schmidt, Bernaix, Chiappetta, Carrol & Beland, 2012) och de hade därför ett 
stort behov av sjuksköterskor som visade förståelse för deras situation under den 
första sjukhusvistelsen (Howe, Ayala, Dumser, Buzby & Murpy, 2012; Povlsen & 
Ringsberg, 2009). De hade även ett behov av att känna sjuksköterskors närvaro, 
eftersom närvaron lugnade och gav trygghet till dem när de befann sig i det 
chockartade tillståndet (Schmidt et al., 2012). En del föräldrar uttryckte att de 
upplevde beskedet som smärtsamt och de kände djup sorg över diagnosen (Povlsen & 
Ringsberg, 2009). Vissa beskrev rädsla inför att behöva lämna sjukhuset för tidigt då 
det kändes skrämmande att ta ansvar för att behöva behandla sjukdomen på egen hand 
(Smaldone & Ritholz, 2011). Det fanns andra föräldrar som upplevde att personalen 
kunde ha svårt att identifiera vilka omvårdnadsbehov de hade. De uttryckte behov av 
att bli tagna på allvar och att hälso- och sjukvårdspersonal behövde lyssna på deras 
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känslor av att någonting var fel. När detta inte skedde kände de sig övergivna och 
oroliga och upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte visade empati för deras 
svåra situation (Smaldone & Ritholz, 2011).  

Föräldrar uttryckte ibland ett särskilt behov av att få samtala med någon under 
vårdvistelsen (Howe et al., 2012; Jönsson et al., 2012; Kime, 2014; Povlsen & 
Ringsberg, 2009). Det fanns föräldrar som beskrev hur de hade behövt närvarande 
sjuksköterskor på vårdavdelningen, då de upplevde att det sällan fanns någon att prata 
med under sjukhusvistelsen (Kime, 2014).  Det fanns önskan om att sjuksköterskor 
avsatte tid för samtal där de verkligen satte sig in i föräldrarnas situation (Howe et al., 
2012). Vissa föräldrar önskade också att få samtala med kurator eller psykolog för att 
lättare hantera den chockartade situation som uppstod vid barnets insjuknande 
(Jönsson et al., 2012; Kime, 2014). Trots föräldrarnas önskan om samtal med kurator 
eller psykolog fanns inga inbokade möten med dessa, vilket upplevdes som en 
besvikelse (Jönsson et al., 2012). Föräldrar uppskattade när sjuksköterskor lärde 
känna dem på en personlig nivå eftersom det ledde till en särskilt god kontakt (Howe 
et al., 2012; Povlsen & Ringsberg, 2009 ). Känslan av att vara förstådd innebar att 
sjuksköterskan verkligen kände och förstod både barnet och föräldrarna och detta 
bidrog till en genuin relation som föräldrar upplevde som hjälpsam och gjorde 
situationen lättare att hantera (Howe et al., 2012).  

Sjuksköterskor som tog hänsyn till föräldrars emotionella behov uppskattades 
speciellt av föräldrarna (Howe et al., 2012). Vissa kände sig ledsna över att deras barn 
drabbats av en livslång sjukdom, men de visade det inte inför barnet utan grät bara när 
de var ensamma (Jönsson et al., 2012). Det var särskilt mödrar som upplevde att de 
inte fick sina emotionella behov tillfredsställda vid diagnos tillfället även om det var 
fäderna som upplevde högre grad av oro när barnen var 5-7 år (Jönsson, Lundquist, 
Tiberg & Hallström, 2015). En del hade behov av att få uttrycka sina känslor men var 
besvikna över att det inte fanns tid att sörja utan barnets närvaro (Jönsson et al., 
2012). Föräldrarna önskade att det fanns möjlighet att få visa sig sårbara inför 
sjuksköterskor samt att kunna förlita sig på att dessa hjälpte till i vården av deras barn 
när de inte klarade av det på egen hand (Forsner et al., 2014). Föräldrarna hade 
dessutom ett behov av att få leva för stunden och släppa vardagliga måsten för att 
orka bearbeta det som hänt och behövde därför någon som såg dessa behov (Forsner 
et al., 2014). 

Föräldrars behov av kunskap 
Temat beskriver föräldrars behov av information om diabetes typ 1 tidigt i processen 
då det kunde hjälpa dem att hantera känslor som uppkom vid diagnostiseringen. 

Föräldrar beskrev att deras brist på kunskap om diabetes typ 1 bidrog till att det var 
svårt att förstå barnens nya situation i och med diagnosen (Rankin et al., 2014). Vissa 
föräldrar upplevde att livet vändes upp och ned i samband med diagnosen, livet 
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kändes overkligt och det blev en turbulent upplevelse för dem (Forsner et al., 2014). 
De kände dessutom tvivel över hur de skulle kunna anpassa sig till barnens 
sjukdomssituation och situationen kunde upplevas överväldigande eftersom allting 
kändes nytt och skrämmande (Smaldone & Ritholz, 2011). Att få tidig information 
om sjukdomen kunde då lugna dem i situationen (Forsner et al., 2014; Smaldone & 
Ritholz, 2011). Vissa föräldrar kunde uppleva att deras friska barn hade försvunnit 
och att de fick ett helt nytt barn att vårda som var okänt för dem, vilket de kände 
rädsla inför (Smaldone & Ritholz, 2011). En del föräldrar kunde till och med 
skuldbelägga sig själva när de blev informerade om att deras barn insjuknat (Forsner 
et al., 2014; Jönsson et al., 2012; Rankin et al., 2014) och de behövde därför få veta 
att de inte kunnat förebygga sjukdomen på något sätt (Forsner et al., 2014; Smaldone 
& Ritholz, 2011). Föräldrar uppskattade lugnande ord från sjuksköterskor med 
information om att de inte orsakat barnen sjukdomen och att barnet kommer kunna 
leva ett normalt liv trots diagnosen (Jönsson et al., 2012; Schmidt et al., 2012). 
Lugnande ord gjorde att föräldrar kunde anpassa sig till situationen och ta sig an det 
nya ansvaret diagnosen innebar (Schmidt et al., 2012). En del föräldrar beskrev att de 
fick kämpa med den nya föräldrarollen som de fick i och med att deras barn 
diagnostiserades (Jönsson et al., 2012). De uttryckte ett behov av att få stöd i den nya 
föräldrarollen genom råd om hur de skulle förhålla sig till sitt barn (Howe et al., 2012; 
Jönsson et al., 2012 ).   

Föräldrar var angelägna om att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen 
(Povlsen & Ringsberg, 2009). Många beskrev att de inte bara ville lära sig vad som 
skulle göras i behandlingen av sjukdomen, utan också varför det skulle göras, 
eftersom det på så sätt blev lättare för dem att förstå sjukdomen (Jönsson et al., 2012). 
Föräldrarna hade behov av att sjuksköterskor pedagogiskt och strukturerat kunde 
förmedla information och fakta om diabetes typ 1(Povlsen & Ringsberg, 2009; 
Schmidt et al., 2012 ). Föräldrarna kunde då ta till sig informationen och känna 
trygghet i att de kunde lära sig att klara av att leva med sjukdomen (Povlsen & 
Ringsberg, 2009; Schmidt et al., 2012). När struktur saknades upplevde en del 
föräldrar frustration och hade då svårare att förstå sjukdomen (Jönsson et al., 2012). 
Vidare uppskattade föräldrarna när sjuksköterskor ritade teckningar för att förklara 
hur diabetes typ 1fungerar, eftersom det gjorde det lättare att förstå. När de hade svårt 
att ta in informationen och förstå barnens nya vårdbehov uppskattade de 
sjuksköterskor som hade ett öppet sinne samt tålamod med föräldrarnas oförmåga att 
förstå (Jönsson et al., 2012). 

Föräldrar uttryckte ett behov av att veta att det alltid fanns någon på avdelningen som 
hade goda kunskaper i behandlingen av diabetes typ 1 (Forsner et al., 2014; Kime, 
2014). De hade sällan tidigare erfarenhet om sjukdomen och var i stort behov av 
sjuksköterskors kunskap för att klara av vården av sitt barn (Jönsson et al., 2012).  
Dock fanns det föräldrar som upplevde att vissa sjuksköterskor hade lite kunskap om 
hur sjukdomen skulle behandlas (Forsner et al., 2014; Kime, 2014). Föräldrar hade 
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behov av att från sjuksköterskor få information om vad sjukdomen innebar (Howe et 
al., 2012; Povlsen & Ringsberg, 2009; Schmidt et al., 2012; Smaldone & Ritholz, 
2011). Informationen som gavs kunde leda till att föräldrar kände tillit för 
sjuksköterskorna och deras kunskap (Howe et al., 2012). De uttryckte ett behov av 
information om vilka symptom deras barn kunde uppvisa vid kritiska lägen, som vid 
lågt blodsocker (Povlsen & Ringsberg, 2009). Kunskaper om detta bidrog till att 
föräldrar visste hur de skulle hantera situationer när barnet får lågt blodsocker 
(Povlsen & Ringsberg, 2009). Vissa föräldrar saknade information om 
sjukdomsförloppet, både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv (Kime, 2014). De 
hade även ett behov av sjuksköterskors information som berörde eventuella 
senkomplikationer barnet kunde råka ut för i relation till diabetes typ 1(Kime, 2014). 
Vidare hade föräldrar med invandrarbakgrund behov av språk och kulturanpassad 
information (Povlsen & Ringsberg, 2009). Vissa av de immigrerande föräldrarna 
saknade tillit till sjuksköterskor, dessa föräldrar sökte därför ytterligare information 
om sjukdomen på annat håll (Povlsen & Ringsberg, 2009).  

Praktisk träning i omvårdnadsmoment som erbjöds på sjukhuset uppskattades av 
föräldrar och upplevdes som en hjälpsam förberedelse inför att ta ansvar över barnens 
fortsatta hälsa (Forsner et al., 2014). De hade ett behov att praktiskt få träna på olika 
diabetesspecifika omvårdnadsmoment med handledning av sjuksköterskor, praktisk 
träning gav föräldrarna trygghet inför att sedan utföra momentet på sina egna barn 
(Schmidt et al., 2012). Vidare beskrev föräldrarna en rädsla över att orsaka sina barn 
smärta (Forsner et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). De beskrev en rädsla över 
att göra illa barnen i samband med insulininjektioner och föräldrarna tvivlade på att 
de skulle klara av momentet på egen hand (Smaldone & Ritholz, 2011). Vidare 
beskrev föräldrar rädsla för att göra illa sina barn i samband med 
blodsockerkontroller, de var rädda för att göra misstag som gjorde att kontrollen 
behövde tas fler gånger än nödvändigt och därmed göra ont i onödan (Forsner et al., 
2014).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Inledningsvis gjordes en första artikelsökning i sökmotorn Summon för att se vad som 
fanns skrivet om valt ämnesområde vilket kan stärka bekräftelsebarheten (Wallengren 
& Henricson, 2012). Därefter gjordes systematiska sökningar där samtliga sökord 
användes konsekvent i alla fyra utvalda databaser för att stärka pålitligheten. 
Databaserna valdes då dessa har en omvårdnads inriktning och ansågs passa syftet 
vilket stärker trovärdigheten. Det kan ses som en svaghet att sökhistoriken (tabell 2) 
bara inkluderar sökningar som genererade i artiklar att granska, att inte alla sökningar 
redovisas kan göra det svårare för andra personer att se vilka sökningar som gjorts. 
Viss bekräftelsebarhet kan dock säkras eftersom det tydligt framgår vilka sökningar 
som genererat i resultatartiklar.  
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Resultatartiklarna kvalitetsäkrades utifrån en granskningsmall vilket styrker 
trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Granskningen av samtliga artiklar 
gjordes gemensamt för att undvika att artiklarna graderades med för hög respektive 
för låg poäng vilket ytterligare kan stärka trovärdigheten. Det var en artikel som 
bedömdes till grad III och ansågs hålla för låg vetenskaplig kvalitét för att kunna 
inkluderas. Återstående artiklar inkluderades då de graderas till grad I eller II vilket 
visar på god vetenskapligkvalité och ökar därför trovärdigheten och pålitligheten. 
Totalt inkluderades nio resultatartiklar då de svarade mot syftet. Sju artiklar hade 
kvalitativ design, en hade kvantitativ design och en hade mixad design. Ur den 
artikeln med mixad design togs endast resultat från den kvalitativa delen. Syftets 
utformning gjorde att mestadels kvalitativa studier var relevanta vilket kan garantera 
att resultatet är trovärdigt. Artiklarnas resultat granskades både individuellt och 
gemensamt och därigenom minimerades risken för misstolkningar från vilket 
perspektiv resultaten belyste vilket stärker pålitligheten. 

Artiklarna som valdes ut var publicerade mellan 2009-2015. Samtliga artiklar hade 
engelskt språk vilket kan ses som en svaghet för trovärdigheten då misstolkningar i 
översättning till svenska av resultatet kan ha skett. Ålderskriterierna för barnen 
bestämdes till 0-12 år därför att föräldrar till yngre barn kan antas behöva vara mer 
delaktiga i barnens omvårdnad än till barn i äldre åldrar. Vissa resultatartiklar 
inkluderade även föräldrar som hade barn som var över 12 år, men i dessa fall har 
noggrannhet iakttagits gällande att endast resultat använts gällande föräldrar vars barn 
var under 12 år. Samma noggrannhet iakttogs gällande artiklarnas tidsperspektiv då 
några artiklar även speglade en längre tid efter den första sjukhusvistelsen efter 
diagnostiseringen och därför kan trovärdigheten samt pålitligheten stärkas. 

En artikel angav inga etiska övervägande men studiens nytta ansågs god och valdes 
därför att inkluderas, deltagana i studien hade dessutom gett informerat samtycke till 
sitt deltagande. Studien bedömdes med lägre poäng i granskningsmallen eftersom 
etiska aspekter inte var angivna, men graderades trots det till grad I.   

Diskussioner om överförbarhet har gjorts gällande om det går att överföra resultatet 
på andra grupper inom hälso-och sjukvården. Resultatet skulle kunna gå att överföra 
till föräldrars vars barn diagnostiseras med en allvarlig sjukdom. Resultaten från 
resultatartiklarna överensstämmer i stort sett med varandra och är skrivna av författare 
från västvärlden vilket gör att resultatet bör gå att överföra till länder med liknande 
vårdkultur. Det mångkulturella samhällets behov kunde bättre ha speglats om det 
funnits fler artiklar från övriga världen och då öka överförbarheten ytterligare. 

Resultatdiskussion 
I resultatet sågs att föräldrar hade behov av sjuksköterskors bekräftelse under den 
första vårdvistelsen efter barnens insjuknande. Detta genererade i en god kontakt som 
enligt föräldrarna upplevdes som hjälpsam i situationen (Howe et al., 2012; Povlsen 
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& Ringsberg, 2009). Föräldrarna uppskattade speciellt att sjuksköterskorna lärde 
känna dem på en personlig nivå (Howe et al., 2012; Povlsen & Ringsberg, 2009), 
vilket även Halldorsdottir (2008) ser som grundläggande i omvårdnaden. 
Sjuksköterskor kan ge bekräftelse genom en god kommunikation och omtänksamhet 
samt genom att sjuksköterskan ser varje person som en unik individ. Vidare menar 
Halldorsdottir (2008) att omvårdnaden syftar till att stärka patientens egna resurser för 
att nå kontroll över sin situation och föräldrar kan ses som barnens resurs som 
behöver stärkas. Resultatet visade också att föräldrar hade en önskan att anpassa sig 
till situationen (Smaldone & Ritholz, 2011). 

Föräldrar kände, enligt resultatet, tvivel i hur de skulle kunna anpassa sig till barnens 
nya omvårdnadsbehov (Smaldone & Ritholz, 2011) och de hade behov av stöd och 
råd från sjuksköterskor om hur de skulle förhålla sig till barnets diagnos för att på så 
sätt kunna klara av den nya föräldrarollen (Howe et al., 2012; Jönsson et al., 2012 ). 
Föräldrars behov av sjuksköterskors stöd och kunskap styrks även av Boman et al. 
(2012). Sjuksköterskans kompetens innebär att de verkligen bjuder in till delaktighet 
med respekt för att föräldrarna faktiskt har förmågan att ta ansvar för sina barn, de 
känner trots allt sina barn bäst. Boman et al. (2012) menar också att sjuksköterskan 
behöver vara medveten om att deras expertroll kan hjälpa föräldrarna om de bjuder in 
till aktivt deltagande och därmed hjälpa dem att känna sig viktiga och trygga i deras 
nya föräldraroll. Det finns dock risk för att föräldrarna förminskas och därmed känna 
sig otrygga om de inte blir delaktiga och respekterade för den kunskap de innehar 
(Boman et al., 2012). Genom att sjuksköterskor ger stöd och råd till föräldrar kan de 
fungera som en resurs för barnet. Genom familjefokuserad omvårdnad blir föräldrarna 
delaktiga i barnens omvårdnad och föräldrars resurser tas tillvara (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Resultatet visade också att föräldrar kunde känna sig 
övergivna i samband med barnets sjukdomsdebut och att de kände att sjuksköterskor 
saknade empati för deras situation (Smaldone & Ritholz, 2011). Halldorsdottir (2008) 
menar att känsla av övergivenhet kan motverkas genom att sjuksköterskor visar 
förståelse för varje unik individs situation, patienterna behöver känna att 
sjuksköterskorna är på deras sida för att inte känna sig ensamhet i situationen.  

Det framkom i resultatet hur viktig information från sjuksköterskor var för att 
föräldrar skulle kunna känna tillit till sjuksköterskor och deras kompetens (Howe et 
al., 2012). Det framgick samtidigt att immigrerande föräldrar kunde sakna tillit för 
sjuksköterskor och deras kunskap samt den kompetens de hade (Povlsen & 
Ringsberg, 2009). Om tillit saknas kan sjuksköterskor gå miste om viktig information 
(Halldorsdottir, 2008) från föräldrar och detta kan i sin tur påverka omvårdnaden av 
barnet. I resultatet framkom även att immigrerande föräldrar som var osäkra på 
sjuksköterskors kunskap om sjukdomen och dess behandling ofta sökte information 
om sjukdomen på sitt modersmål, genom detta kunde deras behov av kunskap 
tillfredställas (Povlsen & Ringsberg, 2009). Sjuksköterskor behöver ha förmåga att 
förmedla information som individanpassas och även försäkra sig om att den upplevs 
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som relevant för föräldern. Annan forskning visar att det inte bara är immigrerande 
föräldrar som har behov av att söka information om sjukdomen självständigt (Kelo, 
Eriksson & Eriksson, 2013). Andra föräldrar har också ett behov av att söka 
information om diabetes typ 1 på egenhand, då de känner att de inte får tillräckligt 
med kunskap om sjukdomen från sjuksköterskor (Kelo et al. 2013).  

I resultatet uppmärksammades att det var vanligt att föräldrar upplevde att livet 
vändes upp och ned i samband med diagnosen (Forsner et al., 2014). De hade svårt att 
förlika sig med barnets diagnos och upplevde att deras friska barn hade försvunnit 
(Smaldone & Ritholz, 2011). Även annan forskning beskriver hur föräldrarna från en 
dag till en annan kastas in i en helt ny värld (Boman et al., 2012). Vidare i resultatet 
framkom att föräldrar hade svårt att anpassa sig till den nya föräldrarollen som de fick 
i och med barnets diagnos (Jönsson et al., 2012). Samtidigt visar annan forskning att 
föräldrar förväntas ta ansvar för barnets nya vårdbehov (Boman et al., 2012), trots att 
de känner oro och frustration i situationen (Wennick & Hallström, 2007). Detta 
framkom också i resultatet (Jönsson et al., 2015) liksom att föräldrarna faktiskt ville 
lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen för på så sätt kunna ta ansvar för 
barnets hälsa (Forsner et al., 2014).  

De flesta föräldrar i resultatet beskrev ett tillstånd av chock när deras barn 
diagnostiserades med diabetes typ 1 (Forsner et al., 2014; Jönsson et al., 2012; Kime, 
2014; Povlsen & Ringsberg, 2009; Rankin et al, 2014; Schmidt et al., 2012), även 
annan forskning beskriver att chocktillstånd är vanligt hos föräldrar vars barn drabbats 
av en livslång sjukdom (Bowes et al., 2009). Det visade sig också att tidig information 
var ett behov som föräldrar framhöll (Forsner et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 
2011), vilket alltså sjuksköterskor behöver ha i åtanke när de möter föräldrarna så att 
omvårdnaden utformas enligt detta. Resultatet visade också att föräldrar kunde 
skuldbelägga sig själva när de blev informerade om att deras barn insjuknat i diabetes 
typ 1 (Forsner et al., 2014; Jönsson et al., 2012), vilket även beskrivs av Bowes et al. 
(2009). I resultatet sågs att föräldrars skuldkänslor för att ha orsakat barnets diagnos 
kunde motverkas genom att sjuksköterskor gav tidig information om att sjukdomen 
inte gått att förebygga (Forsner et al., 2014; Smaldone & Ritholz, 2011) och att 
lugnande ord gjorde att föräldrar lättare kunde anpassa sig till situationen (Schmidt et 
al., 2012). Enligt Cullberg (2006) kan dock viktig information gå förlorad när 
individer befinner sig i chock vilket även styrks av Kelo et al. (2013). Vidare 
beskriver Cullberg (2006) att sjuksköterskor bör vänta med information eller upprepa 
informationen flera gånger för att individen ska vara redo att ta till sig informationen. 
Genom det känslomässiga stödet och tidig information kunde kanske bearbetningen 
starta så att informationen kunde landa. Detta visar att sjuksköterskor behöver ha en 
väl utvecklad kunskap om sjukdomen men även känslighet i hur mycket information 
som kan ges och när. I resultatet visades också att föräldrar efterfrågade just 
sjuksköterskor för att samtala (Kime, 2014) och för att informera om sjukdomen 
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(Howe et al., 2012; Povlsen & Ringsberg, 2009; Schmidt et al., 2012; Smaldone & 
Ritholz, 2011). 

Föräldrar var i behov av att praktiskt få träna på olika diabetesrelaterade 
omvårdnadsmoment för att känna trygghet i att klara av dessa på egen hand (Schmidt 
et al., 2012). I resultatet beskrev föräldrar rädslor över att göra illa sitt barn i samband 
med insulininjektioner och blodsockerkontroller (Forsner et al., 2014; Smaldone & 
Ritholz, 2011). Det är dock oundvikligt att komma ifrån dessa omvårdnadsmoment 
(Marshall et al., 2008) eftersom insulin är livsnödvändigt och barnet kan få 
insulinbrist om inte injektionerna ges (Hanås, 2010). I värsta fall kan diabeteskoma 
uppstå vilket kan få en dödlig utgång (Hanås, 2010). Sjuksköterskor kan stödja 
föräldrarna genom kunskap om barnets omvårdnad och därigenom får föräldrar det 
självförtroende som behövs i omvårdnadsmomenten. (Panicker, 2013). Detta kan 
bidra till att föräldrar inte får känslan av att göra illa sitt barn utan i stället får 
självförtroende i att ta hand om sina barn med diabetes typ 1. 

Konklusion och implikation 
Föräldrar hade ett behov av att erhålla stöd specifikt riktad till dem eftersom 
situationen var chockartad. De ville bli bekräftade och känna sjuksköterskors närvaro 
under sjukhusvistelsen samt att bli förstådda, vilket gav trygghet. Föräldrar påtalade 
ett behov av samtal men vissa upplevde brist på detta. Föräldrar uttryckte även ett 
tidigt behov av kunskap och anpassad information om sjukdomen, då det kunde hjälpa 
dem att hantera sina känslor samt känna tillit för sjuksköterskor. Vidare uppskattade 
de att sjuksköterskor hade tålamod att informera om barnets nya omvårdnadsbehov. 
Att praktiskt få träna på omvårdnadsmoment upplevdes som en hjälpsam förberedelse 
för att kunna hantera barnets nya hälsosituation.   

Diabetes typ 1 är en sjukdom som ökar i samhället och fler familjer kommer därför att 
drabbas. Det behöver göras mer forskning för att utforma en ändamålsenlig 
omvårdnad för hela familjen. Området skulle behöva belysas ur fler aspekter, 
exempelvis vore det intressant att studera hur sjuksköterskor identifierar föräldrarnas 
omvårdnadsbehov, eftersom det skulle kunna bidra till en mer familjefokuserad 
omvårdnad. Denna studie kan användas i samma syfte i utbildning av blivande 
sjuksköterskor och även för att sprida kunskap bland dem som är i klinisk 
verksamhet. 
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BILAGA A  

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-10 CINAHL 1 

(MM "Diabetes Mellitus, Type 1") 
AND Parent* AND support*   
Limiters - Published Date: 
20090101-20151231; English 
Language; Research Article; Age 
Groups: Infant, Newborn: birth-1 
month, Infant: 1-23 months, Child, 
Preschool: 2-5 years, Child: 6-12 
years 35 20 8 5 

2015-03-11 CINAHL 2 

(MM "Diabetes Mellitus, Type 1") 
AND nurs*   
Limiters - Published Date: 
20090101-20151231; English 
Language; Research Article; Age 
Groups: Infant, Newborn: birth-1 
month, Infant: 1-23 months, Child, 
Preschool: 2-5 years, Child: 6-12 
years 49 27 5 2  

2015-03-17 PubMed 1 

(("Diabetes Mellitus, Type 
1"[Mesh]) AND Parent*) AND 
Nurs*  
Filters: published in the last 5 
years; English; Child: 6-12 years; 
Infant: 1-23 months; Preschool 
Child: 2-5 years; Infant: birth-23 
months 58 21 4 0 

2015-03-17 
Academic 
Search Elite 1 

DE "INSULIN-dependent 
diabetes" AND parent* AND 
Support* AND Nurs*   
Limiters - Published Date: 
20090101-20151231; Scholarly 
(Peer Reviewed) Journals; 
Language: English 24 9 1 0 

2015-03-17 
Academic 
Search Elite 2 

DE "INSULIN-dependent 
diabetes" AND parent* AND 
Support*   
Limiters - Published Date: 
20090101-20151231; Scholarly 
(Peer Reviewed) Journals; 
Language: English 48 9 1  1  

 
 
2015-03-27 

 
 
PubMed 3 

(("Diabetes Mellitus, Type 
1"[Mesh]) AND Parent*) AND 
(perception* OR experience*) 
Filters: published in the last 5 
years; English; Child: 6-12 years; 
Preschool Child: 2-5 years; Infant: 
birth-23 months 

 
 
76 

 
 
22 

 
 
2  

 
1 

 



BILAGA B  

Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Forsner, M., Berggren, J., Masaba, J., Ekbladh, A. & Lindblom Olinder, A. (2014). Parents’ 
experiences of caring for a child younger than two years of age treated with continuous 
subcutaneous insulin infusion. European Diabetes Nursing, 11(1), 7-12.  

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att fastställa föräldrars upplevelser av att vårda ett barn under 2 år med 
diabetes typ 1 som behandlats med kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII terapi). 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Longitudinell kvalitativ design. 

Urval Strategiskt urval. Tre barn samt deras föräldrar. 
Inklusionskriterier: Barn under två år som behandlades med CSII terapi.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes med föräldrarna.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats  
Föräldrar blev chockade av diagnosen och hade behov av att få visa sig sårbara. Livet vändes upp 
och ned i samband med diagnosen. Praktisk träning på sjukhuset var viktigt för föräldrarna. Det 
fanns en rädsla hos föräldrarna att göra illa sitt barn. De tvivlade på vårdpersonalens kunskaper 
om behandlingen och personalen lyckades inte bidra med sin kompetens för att lugna och stödja 
föräldrarna.       

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Howe, C.J., Ayala, J., Dumser, S., Buzby, M. & Murpy, K. (2012). Parental expectations in 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 med studien var att skapa en bred översikt om hur föräldrar till barn med diabetes typ 1 
uppfattar relationen med sjukvårdspersonal.  

Metod:  
Design 

Mixad kvalitativ och kvantitativ  
Kvalitativ-kvantitativ design i fyra steg. 

Urval Strategiskt urval. 63 föräldrar deltog i studien. 
Inklussionskriterier: Föräldrar till barn med diabetes typ 1.  
Exklussionskriterier: Föräldrar som inte talade engelska samt föräldrar till barn som använde 
mindre insulin än 0,6U/kg/dag.    

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer.    

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visar att föräldrar behöver mer än bara medicinsk stöd. Sjuksköterskor som emotionellt 
förstod föräldrar kunde bygga en ömsesidig relation där båda parter vågade vara ärliga mot 
varandra. Föräldrar förväntade sig att få råd av sjuksköterskor, både medicinskt och råd som 
vidrör föräldraskapet i relation till diabetes typ 1.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 
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Artikel 3 

 

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 
pediatrics, 12(1), 165-175.  

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva föräldrars uppfattning av utbildnings processen när deras barn 
nyligen diagnostiserats med diabetes typ 1. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deduktiv beskrivande design 

Urval Konsekutivt urval. 18 föräldrar deltog i studien. 
Inklusionskriterier: Föräldrar till barn mellan 3-16år som diagnostiserats med diabetes typ 1.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Föräldrar beskrev ett tillstånd av chock vid barnets diagnostisering. Föräldrar uppskattade hälso- 
och sjukvårdspersonal som hade tålamod och ett öppet sinne. Det fanns en önskan från föräldrar 
att få samtala med kurator eller psykolog. Föräldrar beskrev hur de höll ansiktet inför barnet och 
grät bara när de var ensamma. Det var viktigt med information om att föräldrarna inte orsakat 
diagnosen. Föräldrar ville ha kunskap om behandlingen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

Referens Jönsson, L., Lundquist, P., Tiberg, I. & Hallström, I. (2015). Type 1 diabetes – impact on children 
and parents at diagnosis and 1 year subsequent to the childs diagnosis. Nordic college of caring 
science. 29, 126-135. doi:10.1111/scs.12140 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva och jämföra sjukdoms påverkan på föräldrar och barn i termer 
av hälsorelaterad livskvalitet vid diagnos och 1 år efter barnet diagnostiserats med diabetes typ 1. 
Syftet var också att beskriva och jämföra föräldrars tillfredsställelse med den mottagna vården. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv longitudinell studie.  

Urval Strategiskt urval. 69 barn och 131 föräldrar deltog i studien.  
Inklusionskriterier: Barn mellan 3-15 år utan någon annan kronisk sjukdom än diabetes typ 1, 
barnen fick ej ha syskon med diabetes typ 1, barnen skulle inte vara i socialtjänstens omsorg samt 
att familjen behövde kunna förstå och tala svenska.   

Datainsamling Enkätundersökning. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att redovisa demografisk data, barnens tid på sjukhus och 
HBA1c. Analytisk statistik användes för att undersöka om det fanns skillnader mellan grupperna. 

Bortfall 5 barn och 9 föräldrar. 

Slutsats Studien visar att mödrar var mindre nöjda än fäder med att få sina emotionella behov 
tillfredställda. Föräldrar upplever oro för att deras barn drabbats av en livslång sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Referens Kime, N. (2014). ´Join us on our journey´: exploring the experiencec of children and young people 
with type 1 diabetes and their parents. Practical diabetes, 31(1), 24-28.  

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en vårdmodell som strävar åt att ”varje ung person med 
diabetes typ 1 räknas” samt att förbättra omvårdanden för barn och ungdomar med diabetes typ 1 i 
England.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv design.  

Urval Strategiskt urval. 116 barn och ungdomar samt 141 föräldrar deltog.  
Inklussionskriterier: Barnen skulle ha diagnosen diabetes typ 1.     

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer i fokusgrupper.      

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Sjuksköterskor närvaro på avdelningen uppskattades av föräldrar. Föräldrar påpekade hur stöd 
från psykolog/kurator skulle kunna hjälpa dem att hantera den chock som föräldrarna upplevde vid 
barnets diagnostisering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Povlsen, L. & Ringsberg, K. C. (2009). Learning to live with a child with diabetes – problems 
related to immigration and cross-cultural diabetes care. Scandinavian journal of Caring sciences, 
23, 482-489. doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00644.x  

Land  
Databas 

Danmark  
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att uppräcka variationer i hur föräldrar lär sig att leva med ett barn som har 
diabetes, som invandrare i Danmark jämfört med i hemlandet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenografisk design. 

Urval Strategiskt urval. 14 familjer deltog.  
Inklussionskriterier: Barn mellan 0-18 år med diabetes typ 1. Föräldrarna skulle vara ansvariga för 
omvårdnaden.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i grupp. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Två familjer.  

Slutsats Föräldrar beskrev det som smärtsamt att få höra deras barns diagnos. Föräldrar upplevde en stor 
chock och en djup sorg. Föräldrar hade behov av förstående sjuksköterskor under den första 
vårdvistelsen. Föräldrar önskade att få samtala med någon under vårdvistelsen. Pedagogiskt 
förmedlad information var viktigt för föräldrarna för att kunna klara av barnets sjukdom.  
Immigrerande föräldrar kände osäkerhet gentemot Sjuksköterskors kompetens och hade ett större 
behov av att söka efter ytterligare information om sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

Referens Rankin, D., Harden, J., Waugh, N., Noyes, K., Barnard, K. D., Stephen, J., Robertson, K. J., Bath, 
L., Robertson, L. & Lawton, J. (2014). Pathways to diagnosis: a qualitative study of the 
experiences and emotional reactions of parents of children diagnosed with type 1 diabetes. 
Pediatric Diabetes, 15, 591-598. doi:10.1111/pedi.12124  

Land  
Databas 

Storbritannien 
Academic Searsch elite 

Syfte Syftet med studien var att undersöka orsaken till vad som försenar barns diagnostisering och att 
bättre förstå föräldrars emotionella och psykologiska reaktion till deras barns diagnos. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Beskrivande design. 

Urval Strategiskt urval. 54 föräldrar deltog i studien.  
Inklussionskriterier: Barn med diabetes typ 1.   

Datainsamling Semistrukturerade djupgående intervjuer i grupp.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Diagnosen upplevdes som en chock av föräldrarna som i vissa fall skuldbelade sig själva. 
Föräldrar beskrev att de hade brist på kunskap om sjukdomen vilket bidrog till att det var svårt att 
förstå barnens nya situation. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens Schmidt, C. A., Bernaix, L. W., Chiappetta, M., Carrol, E. & Beland, A. (2012). In-hospital 
survival skills training for type 1 diabetes: Perceptions of children and parents. The American 
Journal of Maternal/Child Nursing, 37(2), 88-94. doi:10.1097/NMC.0b013e318244febc 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få kunskap om barns och föräldrars uppfattningar om sjukhusperioden, 
den första utbildningen och stödet från sjuksköterskor. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Beskrivande design. 

Urval Strategiskt urval. 20 barn och 25 föräldrar deltog i studien. 
Inklussionskriterier: Barnen skulle ha diagnostiserats med diabetes typ 1 relaterat till diabetes 
ketoacidos.  
Exklusionskriterier: Deltagare ej engelsk/spanskspråkigt, om någon annan i familjen hade diabetes 
typ 1 eller om barnet inte var mogen nog för sin ålder. 

Datainsamling Enkätundersökning. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Diagnosen beskrivs som chockerande för föräldrarna. Skuldkänslor hos föräldrarna var vanligt 
förekommande när barnet insjuknat. Sjuksköterskor kunde pedagogiskt förmedla information och 
förklara viktig fakta på ett bra sätt vilket uppskattades av föräldrarna. Föräldrar uttryckte att 
sjuksköterskor närvaro gav trygghet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

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 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrars uppfattningar om psykosociala anpassningar när 
barnet diagnostiseras med diabetes typ 1 samt genom barndomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval. 14 föräldrar deltog i studien. 
Inklussionskriterier: Barn med diabetes typ 1 som var under fem år.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys av ordagrant transkriberade intervjuer. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Föräldrar upplevde det som skrämmande att behöva ta hand om sitt nydiagnostiserade barn på 
egenhand efter att det lämnat sjukhuset. Vid diagnostiseringen av barnet saknade föräldrarna 
emotionellt stöd samt kände sig övergivna av sjuksköterskor. Föräldrar hade behov av information 
om sjukdomen. Tidig information upplevdes som lugnande. Föräldrar upplevde rädsla inför 
barnets nya diagnos.     

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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